
 



 



3 
 

 

МАЗМҰНЫ 

 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 4 

 НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҰЖАТТАР  6 

 АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 7 

 КІРІСПЕ  8 

1 БІЛІМ  БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МАЗМҰНЫ   9 

1.1 Білім беру бағдарламасында қалыптасатын құзіреттіліктер мен күтілетін нәтижелері 

 

9 

1.2 Білім беру бағдарламасының мазмұны  12 

1.3 Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен  үйлестірілу матрицасы 20 

1.4 Білім беру бағдарламасындағы  пәндердің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 22 

2. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ  32 

2.1 Оқу үдерісін ұйымдастыру 32 

2.2. Оқытудың әдістері мен құралдары 33 

3 ОҚЫТУ  НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ  34 

3.1 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері 34 

3.2 Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 35 

4 КЕЛІСУ, САРАПТАУ ПАРАҒЫ 37 

 

 

 



 
 

4 

 

Ф-19-06/03   

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1. 1 2. Білім беру бағдарламасының атауы  3. 6В04102 – Есеп және аудит 

4. 2 5. Білім беру бағдарламасының мақсаты  Кәсіпорында бухгалтерлік есепке алуды, сондай-ақ, кәсіпорындар 

мүлігін пайдалануды, міндеттемелер мен шаруашылық операцияларды 

орындауды ішкі бақылауды іске асыруда қажетті құзыреттер 

сипаттамасы.  Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы: есеп пен аудит 

құрамына негізгі құралдарды, тауарлық-материалдық құндылықтарды, 

өндіріске шығындарды, өнімді сатудың өзіндік құнын, шаруашылық-

қаржылық қызмет нәтижелерін есепке алу, жабдықтаушылармен және 

тапсырушылармен есеп айырысулар, еңбекақыны төлеу бойынша 

қызметкерлермен есеп айырысуларды есепке алу,  бюджетке және 

бюджеттік емес қорларға міндетті төлемдер бойынша есеп 

айырысуларды есепке алу, қаржылық есептілікті құру, кәсіпорындар 

мүлігін қолдануды, міндеттемелер мен шаруашылық операцияларды 

орындауды ішкі бақылау кіреді. 

6. 3 7. Біліктілік деңгейі:(ҰБШ, СБШ) 8. ҰБШ-6, СБШ-6.1 

9. 4 Білім беру бағдарламасының  ерекшеліктері (Біріккен білім беру 

бағдарламалары/екі дипломды бағдарлама/академиялық алмасу/ 

дуальды білім беру/ көптілді білім беру/эксперименттік және т.б.) 

- 

5 Кәсіби қызмет саласы  -директор; 

- коммерциялық директор; 

- қаржылық директор; 

- бухгалтер; 

- аудитор; 

- несие инспекторы; 

- оқытушы; 

- маман; 

- бас маман; 

- жетекші маман; 

- ғылыми қызметкер;  

- сақтандырушы; 

- менеджер. 
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6 Кәсіби қызмет нысандары (бітіруші түлектің бағдарлама бойынша 

жұмысқа орналастыру орны)  

Оқу бітіруші түлектердің кәсіптік қызмет объектісіне ғылыми-зерттеу 

орындары, министліктер, мемлекеттік жергілікті мекемелер, 

басқармалар, ұйымдар, банктер, коммерциялық ұйымдар және ҚР 

заңдарына сәйкес жоғары кәсіби білімділікті қажет ететін басқа да 

салалары. 

7 Кәсіби қызмет  түрлері - білім беру (педагогикалық) – ЖОО және орта арнайы оқу орындарында, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында; 

- ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми 

қызметкер); 

- ұйымдастыру-басқару (мемлекеттік кірістер бөлімдерінде, , фермерлік 

шаруашылықтарда, коммерциялық, жеке кәсіпорындарында, жеке 

кәсіпкерлік қызмет көрсету саласында, колледждерде мамандығына 

тікелей қатысы бар мекемелерде);- басқару (мемлекеттік мекемелерде); 

8 Оқыту нысаны   Күндізгі 

9 Оқытудың мерзімі 4 жыл 

10 Оқыту тілі  Қазақ 

11 Кредиттердің көлемі  240 

12 Берілетін академиялық дәрежесі  «6В04102 – Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару бакалавры 

13 Білім беру бағдарламасын әзірлеуге жауапты құрылымдық 

бөлімше  

Бизнес және басқару кафедрасы 
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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҰЖАТТАР 

1. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ Заңымен өзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі «Білім туралы» № 319 Заңы. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген «Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандарттары». 

3. Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская комиссия, 2008. 

4. Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пенәлеуметтік және еңбек 

қатынастарынреттеу жөніндегі республикалықүшжақты комиссияның2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасыменбекітілген. 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы». 

6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 қазандағы 

№563 бұйрығымен өзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары». 

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары». 

8.   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. З№263, 26.12.2019 ж., Кәсіби стандарттар  

«Қаржылық менеджмент». 

9. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының 2019 жыл 24 желтоқсан №259 бұйрығының 

«Инновациялық жобаларды қаржыландару» атты қосымшасы. 

10. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының 2019 жыл 24 желтоқсан №259 бұйрығының 

«Қаржылық менеджмент» атты қосымшасы. 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) –       ұлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, құзыреттілік және дағды терминдерінде әр 

қайсысы   

сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын көрсететін сегіз деңгейден тұратын   

құрылымдық кестені көрсетеді. 

Ұлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тұрады, бұл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

Қазақстан  

Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҰБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби  

стандарттарды әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды. 

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламаларын 

аяқтаған соң ие  

болатын білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы. 

Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу 

қабілеті. 

 

Негізгі (түйінді)құзыреттілік – Негізгі құзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп қарастырылған, себебі                      

құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер,  құзыреттілік тілінде көрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бөлігін аяқтау 

арқылы білім  

алушылардың түлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен түлектердің күтілетін және өлшенетін 

нақты  

жетістіктері. 

 

6B – бакалавриат 

БББ – білім беру бағдарламасы 

ЖОО – жоғары оқу орындары 

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті 

ЖБП-жалпы базалық пандер 

МК-міндетті компонент 

БП-базалық компонент 

ТК-таңдау компоненті 

КП-кәсіптендіру компоненті 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z0
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КІРІСПЕ 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Еуропалық біліктілік шеңбері және  Ұлттық біліктілік шеңберіне, 

Дублин дескрипторлары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді. 

Білім беру бағдарламасы  Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: оңтүстік 

аймақтың әлеуметтік жағдайын, инновациялық әлеуетін көтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы өзара байланысты дамыта 

отырып, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау үшін білім беру қызметін ұсыну.   

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының  деңгейлерінің негізінде анықталып, құзыреттер арқылы көрсетілді. Арнайы құзыреттері 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, профессор-

оқытушылар құрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталды. 

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы нәтижесіне 

негізделіп жасалған. 

 Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің сұраныстарына 

сәйкес жаңартылып отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
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Ф-19-06/04   

11. БІЛІМ  БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МАЗМҰНЫ   

1.1.Білім беру бағдарламасында қалыптасатын құзіреттіліктер мен күтілетін нәтижелері  

 

Түйінді 

құзіретті-

ліктер 

Құзіреттіліктер  Күтілетін нәтижелер 

Оқу-

танымдық 

Қ 1.БІЛІМІН ҚОЛДАНУ ON1 Есеп және аудит саласындағы озық білімге негізделген, зерттелетін саласының білімі 

мен түсініктерін көрсету; ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи 

және әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін 

философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар 

негізінде қоршаған шындыққа баға беру; Қазақстан тарихы мен экономикасы, 

қоғамның дамуы мен әлемдік мәдениет, ақпараттық технология, мемлекеттік тіл мен  

тілдерді оқы ту бойынша жалпы білім беру пәндерін меңгеру. 

ON2 Мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін 

интерпретациялау; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде 

азаматтық ұстанымын көрсете білу; кәсіби іс әрекеттерінде нормативті-құқықтық 

және заңдылық реттеуді кең ауқымда қолдануды меңгері. 

Қ2. АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ 

 

ON 3 Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну; әлеуметтік  

және өндірістік салаларда болып жатқан барлық құбылыстарға жеке баға беру; 

Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының  себептері мен салдарын талдау үшін 

тарихы сипаттау әдістері мен тәсілдерін қолдана білу. 

ON 4 Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде 

түрлі тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы 

жағдайларға баға беру; жеке және кәсібі бәсекеге қабілеттілігін таныту; байланысқа 

қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру. 

Жеке 

тұлғалық 

Қ 3 ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ 

 

ON 5 Есеп және аудит саласындағы одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін  қажетті 

оқыту дағдылары; өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту;  

экономиканың жаһандану жағдайында экономикалық және географиялық 

аспектілерін ескеру 

ON 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру 

траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды 

әлеуметтік  және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын  

ұстану; кәсіпкерлік іс-әрекеттерді тіркеу мақсатында құжаттарды өңдеу. 

Қ 4. КОММУНИКАТИВТІК ON 7 Әлеуметтік, этикалық  және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар  
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ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ  қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; тұлғаралық, 

мәдениетаралық  және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым 

қатынас жасай білу. Өзекті мәселелерді шешу тәсілдерін түсіндіру. Есеп және 

аудитсалаларының және шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызмет етуіне 

қатысты кәсіптік қызмет сферасын реттейтін негізгі нормативті-құқықтық құжаттары 

мен қағидаттары мен ролін сипаттай алу және ұйымның есепке алу саясатын өңдеу. 

ON 8 Грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудың 

прагматикалық  құралдарын жеткілікті көлемде түсіну негізінде лингвистикалық 

және сөйлеу ресурстарын дұрыс пайдалана білу. Теориялық білімін тәжірибеде 

қолдану. Дамыған елдердің  бухгалтерлік даму тәжірибесін білу, басқа елдер 

тәжірибесін салыстыра отырып оның мүмкіншіліктерін анықтау 

Кәсіби КҚ 5 ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ-

ЛЫҚ – БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

 

ON 9 Жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды: 

интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша 

бұлтты және мобильді қызметтерді қолдана білу;   өз кәсіби қызметін, сол сияқты 

ұлттық  экономиканың барлық салаларындағы зерттеушілік, инновациялық, жобалық, 

кеңесшілік қызмет. Бухгалтерлік есептерді шығару үшін математикалық талдау, 

ықтималдылық теориясын, статистика негіздерін дайындау. ҚХЕСке сәйкес ұйым 

үшін қаржылық есептілікті дайындау 

КҚ 6  

ОҚЫТУШЫЛЫҚ – ТӘРБИЕЛІК 

ON 10 Кәсіби деңгейде білім мен түсінуды қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және  

экономика саласындағы мәселелерді шешу; бухгалтерлік есеп және аудит, 

қаржылық менеджмент, персоналды басқару, халықаралық экономикалық әдісін 

талқылау, салықтық есептілік қағидаттары мен ролін сипаттау, ұйым үшін және 

автоматтандырылған СОНО жүйесіне мәліметтерді енгізу. 

ON 11 Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын 

пайдалану; Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы бойынша шығындар сметасын 

құруды меңгеру, тиімді басқару шешімін қабылдау және өндірістік басқарушылық іс 

әрекеттерінің деңгейін көтеруді меңгеру. Оқыту процестерінің дамуында пайда 

болатын тенденцияларын қаржылық және басқарушылық талдау негізінде анықтау. 

КҚ 7 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ӘДІСНАМА 

ON 12 Есеп және аудит саласындағы оқу практикалық  және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; бухгалтерия саласындағы фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуекелділікті білу 

және түсіну; қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарының 

динамикасына талдау, қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар жасау. Профессионалдық 

және тәжірибелік әрекеттерінде статистикалық, экономика-математикалық әдістерін 

қолдану. 

ON13 Әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді практикада 
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қолдана білу; талдаудың әдіснамасын таңдау; әлеуметтік-экономикалық даму 

мүмкіндіктерінің, олардың себеп-салдару және тәуекелі, әлеуметтік-экономикалық 

тиімділікті жетілдіру бойынша ұсыныстарды талдау және негіздеу, басқару 

шешімдерінің варианттарын сыни түрде бағалауын жүргізу.Бюджеттік сфераның 

тарифтік сеткаларының ерекшелігіне сәйкес еңбек ақыны есептеу мен құруы 

бойынша смета құру. 

 ҚҚ 8.  ЭКСПЕРИМЕНТТІК  

ЗЕРТТЕУ 

 

ON14 Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды 

бухгалтерия  саласында қолдану; экономика ғылымдардағы білімді интеграциялық 

процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде синтездеу; кәсіби қызмет шешімдері 

бойынша есеп беру, шолу жасау, ақпараттарды қамту және жүйелендіру, ақпараттарға 

талдау жүргізу, құжаттарды эксперттік зерттеу тәсілін қолдануды меңгеру. 

 ON 15 Есеп және аудитсаласындағы бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған 

ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; зерттеудің нәтіжелерін жинақтай білу; 

жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде 

ұсыну; оқыту дағдыларын қажетті оқытылатын салада  өз бетінше одан әрі 

жалғастыру; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

оқытылатын салада қолдану. 
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Ф-19-06/05 

1.2. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

Модульдің атауы /                                       

Наименование 

модулей /                                               

Name of modules 

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисциплин/ 

Сycle 

disciplines 

Пәндер 

компоненті

/ 

Компонент 

дисциплин/ 

Сomponent 

disciplines 

І. ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚУ   
І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

  

I.THEORETICAL 

TRAINING  

  

 

 

ECTS 

 

 

1.1 ММ  Міндетті модульдер/Обязательные модули /Compulsory subjects 

Жалпы және 

коммуникативтік 

модулі/Общий и 

коммуникативный 

модуль/General and 

communication module 

 

ЖБП МК 
Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of 

Kazakhstan 
5 

ЖБП МК Шетел тілі Иностранный язык Foreign language 10 

ЖБП МК 
Қазақ (Орыс) тілі Казахский (Русский) язык Kazakh (Russian) 

language 10 

ЖБП МК 
Дене шынықтыру Физическая культура Physical culture 

8 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі/Модуль 

социально-

политического 

образования/Module of 

socio-political 

education 

ЖБП МК 
Әлеуметтану/Саясат-тану Социология/Политология Sociology/Political 

Science 
4 

ЖБП         МК 

 

Мәдениеттану/Психологи

я  

 

Культурология/психология 
Cultural Studies – the 

Basics of Psychology 
4 

Қоғамдық ақпараттық 

білім беру модулі/  

Модуль общественно-

информационного 

ЖБП МК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (на английском 

языке) 

Information and 

communication 

technologies (in English) 5 
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образованияи 

экология/                                                 

Module of public 

information 

educationand ecology 

ЖБП МК 

 

 

Философия 

 

 

Философия 

 

 

Philosophy 
5 

1.2 ТМ Таңдау модульдері/Модуль выбора/The selection module 

Тұлғаны 

қалыптастыру және 

рухани жаңғыру 

модулі/Модуль 

формирования 

личности и духовной 

модернизации/The 

module of formation of 

the personality and 

spiritual modernization 

   ЖБП ТК 

 

 

 

 

Имиджелогия 

Жеке жетістіктер 

негіздері 

Кәсіпкерлік дағдылары 

 

 

 

 

Имиджелогия 

Основы личных достижений 

Навыки 

предпринимательства 

 

 

 

 

Imagelogy 

Fundamentals of personal 

achievement 

Business skills 

5 

ЖБП бойынша жалпы/Итого по ООД/In total of the CS 56 

2.1 Мамандық бойынша міндетті модульдер/ Обязательные модули по специальности модули/ Compalsory specialized modules 

Менеджмент және 

маркетинг модулі/  
Модуль менеджмента 

и маркетинга /  
Management and 

marketing module 

БП 
ЖК Экономикалық теория   

 
Экономическая теория Economic theory 5 

БП 
ЖК 

Менеджмент  Менеджмент  Management 5 

БП 
ЖК 

Маркетинг Маркетинг Marketing 4 

БП 
ЖК Оқу практикасы 

 
Учебная практика Educational practice 2 

Сыбайлас жемқорлық 

және сананы 

жаңғырту/ Коррупция 

и модернизация 

сознания/ Corruption 

and modernization of 

consciousness 

БП 
ЖК Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of anti-

corruption culture 
4 

         БП 

 

         ЖК 
Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың мөзекті 

мәселелері 

Актуальные вопросы 

модернизации 

общественного сознания 

Current issues of 

modernization of public 

consciousness 

3 
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Статистикалық 

реттеу/Статистическое

/ 

регулирование/Statisti

cal regulation 

БП 
ЖК 

Микроэкономика Микроэкономика Microeconomics 5 

БП 
ЖК 

Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 5 

БП 
ЖК Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Основы бухгалтерского 

учета 

Fundamentals of 

accounting 
4 

БП 
ЖК 

Статистика Статистика Statistics 4 

 

Инвестициялық 

қаражат/Инвестицион

ные средства 

/Investment funds 

БП 
ЖК 

Ақша.Несие.Банктер. Деньги.Кредит.Банки. Money.Credit.Cans. 6 

БП 

ЖК 
Инвестициялық 

жобаларды ұйымдастыру 

Организация 

инвестиционных проектов 

Organization of 

investment projects 
6 

2.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.1/ Total for module 2.1 53 

2.2 ТМ  Таңдау модульдері/  Модули выбора / Selection modules  

Экономикалық саясат 

және тарих/ 
Экономическая 

политика и история/ 
Economic policy and 

history 

БП 

 

ТК 

Экономикалық саясат 

Экономиканы болжау 

және жоспарлау 

Даму экономикасы 

Экономическая политика 

Прогнозирование и 

планирование экономики 

Экономика развития 

Economic policy 

Forecasting and planning 

of the economy 

Development economics 

4 

БП 

 

    ТК 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 

Қазіргі заманның 

экономикалық ойдың 

негізгі ағымы 

Экономика тарихы 

История экономических 

учений 

Основные течения 

экономической мысли 

современности 

История экономики 

History of economic 

teachings 

The main flow of modern 

economic thought 

History of the economy 

4 

Мемлекеттік бюджет, 

кәсіпкерлік қызмет/ 
Государственный 

бюджет, 

предпринимательская 

деятельность/ State 

budget, business 

БП 

 

ТК 
Кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру 

Кәсіпкерлік іс жүргізу 

Кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру әдістері 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательское 

делопроизводство 

Методы организации 

предпринимательства 

Organization of business 

activities 

Entrepreneurial office 

work 

Entrepreneurship 

organization methods 

5 
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activity 

БП 

 

ТК 

Мемлекеттік бюджет                   

Мемлекеттік 

кәсіпорындағы экономика                             

Мемлекеттік мекемелер 

маркетингі 

Государственный бюджет 

Экономика на 

государственном 

предприятии 

Маркетинг государственных 

учреждений 

State budget                   

Economics at a state 

enterprise      

Marketing of public 

institutions 

4 

БП 

 

ТК 

Есептің ақпараттық 

жүйелері                                               

Бухгалтерлік есепті 

компьютерлендіру                                             

Бухгалтерлік есептегі 

цифрландыру   

Информационные системы 

учета         

Компьютеризация 

бухгалтерского учета                                             

Цифровизация в 

бухгалтерском учете 

Accounting information 

systems         

Computerization of 

accounting                                             

Digitalization in 

accounting 

4 

Есеп және аудит/ Учет 

и аудит/ Accounting 

and auditing 

БП 

 

         ТК 

Құрылыс саласындағы 

есеп және есептілік 

Туризм және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік 

есеп 

Шағын кәсіпорындағы 

есептілік 

Учет и отчетность в 

строительстве  

Бухгалтерский учет в 

туризме и гостиничном 

бизнесе 

Отчетность на малом 

предприятии 

 

Accounting and reporting 

in the field of construction 

Accounting in tourism and 

hotel business 

Reporting in a small 

enterprise 

6 

БП 

 

ТК 

Банктегі бухгалтерлік 

есеп және аудит 

Банктегі қадағалау 

Банктік тәуекелділік 

Бухгалтерский учет и аудит 

в банках 

Надзор в банке 

Банковский риск 

 

Accounting and audit in 

the bank 

Supervision in the bank 

Banking risk 

5 

БП 

 

ТК 

Мемлекеттік аудит 

Қаржылық бақылау 

Аудит 

 

Аудит 

Финансовый контроль 

Государственный аудит 

Audit 

Financial control 

State audit 

 

 

4 

 

 

 

Кәсіпорын 

экономикасы, салық 

БП 

 

 

ТК 

Кәсіпорын экономикасы 

Кәсіпорындағы бизнесті 

жоспарлау 

Экономиканың жаһандық 

үрдістері 

Экономика предприятия 

Планирование бизнеса на 

предприятии 

Глобальные тенденции 

экономики 

Economics of enterprise 

Business planning at the 

enterprise 

Global economic trends 

4 
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есебі және талдау/ 
Экономика 

предприятия, 

налоговый учет и 

анализ/ Enterprise 

economics, tax 

accounting and analysis 

БП 

 

ТК 

Салықтық есеп және  

есептілік 

Салықтық қадағалау 

Қазынашылық 

 

Налоговый учет и  

отчетность 

Налоговый надзор 

Казначейство 

 

Tax accounting and  

reporting 

Tax supervision 

Treasury 

4 

БП 

 

ТК 

Сақтандыру 

Мүлікті сақтандыру 

Міндетті медициналық 

сақтандыру 

Страхование 

Страхование имущества 

Обязательного 

медицинского страхования 

Insurance 

Property insurance 

Compulsory health 

insurance 

5 

БП 

 

 

ТК 

Экономикалық талдау 

Кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін 

талдау 

Кәсіпкерліктің қаржылық 

ортасын талдау 

Экономический анализ 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Анализ финансовой среды 

предпринимательст-ва 

Economic analysis 

Analysis of financial and 

economic activities of the 

enterprise 

Analysis of the financial 

environment of 

entrepreneurship 

5 

БП 

 

ТК 

Бухгалтерлік есептегі 

ақпараттық  жүйелер 

Бухгалтерлік есепте 

қазіргі заманғы 

компьютерлік 

бағдарламалар 

1С бухгалтерия 

Информационные системы в 

бухгалтерском 

учетеСовременные 

компьютерные программы в 

бухгалтерском учете 

1С бухгалтерия 

Information systems in 

accounting 

Modern computer 

programs in accounting 

1C accounting 

5 

2.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.2/ Total for module 2.2 59 

Базалық пәндер циклы бойынша/По циклу базовых дисциплин/By cycle of basic disciplines 112 

Кәсіби құзыреттіліктер алу модулі/Модуль получения профессиональных компетенций/Module for obtaining professional 

competencies 
 

3.1 Міндетті модуль/Обязательный модуль/Required module 

 

Қаржылық басқару 

есебі және 

мемлекеттік реттеу/  

КП ЖК Қаржылық есебі 1 Финансовый учет 1 Financial accounting 1 4 
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Учет финансового 

управления и 

государственное 

регулирование /  

Accounting for 

financial management 

and state regulation 

КП ЖК Басқару есебі 1 Management accounting 1 Управленческий учет 1 4 

КП ЖК 
Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование экономики 

State regulation of the 

economy  
6 

Кәсіби практика 

модулі/Модуль 

производственной 

практики/ The module 

of production practice 

КП ЖК 
Өндірістік практика 

(үзіліссіз) 
Производственная практика Рroduction practice 8 

 
КП ЖК 

Өндірістік 

(кәсіби)/дипломалды 

практика 

Преддипломная практика  Externship 8 

3.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 3.1 / Total for module 3.1 30 

3.2. Таңдау модулі/Модуль выбора/The selection module  

Қаржылы-басқару есебі 2 

және халықаралық 

стандарттар//Financial and 

management accounting 2 and 

international standards 

КП ТК 

Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттары 

Халықаралық  есептілік 

негізінде есепке алу 

Бюджет және бюджеттік 

жүйе 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учет на основе 

международной финансовой 

отчетности 

Бюджет и бюджетная 

система 

International Financial 

Reporting Standards 

Accounting based on 

international financial 

statements 

Budget and budget system 

 

 

5 

КП ТК 

Қаржылық есеп 2 

Инвестициялардың 

қаржылық есебі 

Кәсіпорынның қаржылық 

саясаты 

Финансовая отчетность 2 

Финансовая отчетность 

инвестиций 

Финансовая политика 

предприятия 

Financial report 2 

Financial accounting of 

investments 

Financial policy of the 

enterprise 

5 
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КП ТК 

Басқару есебі 2 

Бухгалтерлік есепте 

есептеудің замануи 

әдістері 

Сыртқы экономикалық 

қызмет есебі 

Управленческий учет 2 

Современные методы учета 

в бухгалтерском учете 

Учет внешнеэкономической 

деятельности 

Management Report 2 

Modern accounting 

methods 

Accounting of foreign 

economic activity  

5 

3.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 3.2 / Total for module 3.2 15 

1 траектория  «Салалардағы бухгалтерлік есеп» / 1 траектория «Бухгалтерский учет в отраслях»/1 trajectory «Accounting in industries»   

Салалардағы 

бухгалтерлік есеп/ 

Бухгалтерский учет в 

отраслях/  Accounting 

in industries 

 

 

 

 

 

КП ТК 

Туристік және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік 

есеп 

Қызмет көрсету 

саласындағы есепке 

алуды ұйымдастыру 

Кәсіпорындарындағы 

бухгалтерлік  есеп 

Бухгалтерский учет в 

туристском и гостиничном 

бизнесе 

Организация учета в сфере 

оказания услуг 

Бухгалтерский учет на 

предприятиях 

Accounting in the tourism 

and hotel business 

Organization of 

accounting in the field of 

services 

Accounting at enterprises 

5 

КП ТК 

Бюджеттік мекемелердегі 

бухгалтерлік есеп 

Бюджеттік ұйымдардағы 

есеп  және есептілік 

Бюджеттік мекемелердегі 

бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру негіздері 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 

Учет и отчетность в 

бюджетных организациях 

Основы организации 

бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях 

Accounting in budgetary 

institutions 

Accounting and reporting 

in budget organizations 

Fundamentals of the 

organization of 

accounting in budgetary 

institutions 

5 

КП ТК 

Бухгалтерлік іс жүргізу 

Бухгалтерлік және 

салықтық есеп 

Бухгалтерлік есеп және 

есептілік 

Бухгалтерское 

делопроизводство 

Бухгалтерский и налоговый 

учет 

Бухгалтерского учета и 

отчетности 

Accounting records 

management 

Accounting and tax 

accounting 

Accounting and reporting 

5 

1 траектория бойынша/ по 1 траектории/ On 1 trajectory 15 

2 траектория  «Инвестиция және аудит» / 2 траектория  «Инвестиция және аудит» /  2 trajectory «Investment and audit» 

Инвестиция және 

аудит / Инвестиции и 

аудит / Investment and 

КП ТК 

Инвестицияны 

экономикалық бағалау 

Инвестициялық 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Анализ инвестиционных 

Economic assessment of 

investment 

Analysis of investment 

5 



 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

audit  жобаларды талдау 

Инвестициялық 

жобаларды қаржылық-

экономикалық бағалау 

проектов 

Финансово-экономическая 

оценка инвестиционных 

проектов 

projects 

Financial and economic 

evaluation of investment 

projects 

КП ТК 

Қаржылық  бақылау және 

аудит 

Мемлекеттік қаржылық 

аудит 

Салық салу және 

қаржылық бақылау 

Қаржылық бақылау және 

аудит 

Мемлекеттік қаржылық 

талдау 

Салық салу және қаржылық 

бақылау 

Financial control and 

audit 

State financial analysis 

Taxation and financial 

control 

5 

КП ТК 

Сыртқы экономикалық 

қызметтегі бухгалтерлік  

есеп 

Сыртқы экономикалық 

қызметті есепке алу, 

талдау және аудит 

Импорттық 

операцияларды  есепке 

алу және бақылау 

Бухгалтерский учет во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

Учет и контроль импортных 

операторов 

Accounting in foreign 

economic activity 

Accounting, analysis and 

audit of foreign economic 

activity 

Accounting and control of 

import operators 

5 

2 траектория бойынша/ по 2 траектории/ On 2 trajectory 
15 

Бейіндеуші пәндер (КП) циклі бойынша: По циклу профилирующих дисциплин (ПД) :According to the cycle of profile disciplines (PD) 

: 
60 

ЖБП+БП+КП/  ООД+БД+ПД / CS+ BD+ PD 228 

4. Қорытынды аттесттау модулі/Итоговый модуль аттестирования/Final certification module 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру/ Защита дипломной работы (проекта) или сдача  

комплексного  

экзамена 

/Defense of a thesis (project) or passing a comprehensive exam 

 

 

12 

Барлығы/Всего/Total: 240 
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Ф-19-06/06 

1.3.  Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен  үйлестірілу матрицасы 

 

Пәндер атауы ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON9 ON1

0 

ON1

1 

ON1

2 

ON 

13 

ON 

14 

ON 

15 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы + + +             

Шетел тілі +      + +        

Қазақ (Орыс) тілі +      + +        

Дене шынықтыру      +          

Әлеуметтану /Саясаттану  +   +  + +      +  + 

Мәдениеттану / Психология   + +   +    +     

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
+  +     

  

+ 

      

Философия + + + +            

Имиджелогия  +       +  +     

Экономикалық теория       +     +  +    

Менеджмент       +   + +    + 

Маркетинг   +   +   + +     + 

Оқу практикасы   +     +      +  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 
+      +   

 
  + 

  

Қоғамдық сананы жаңғыртудың өзекті 

мәселелері 
+ +    +    

 
   

  

Микроэкономика     +    + +  +    

Макроэкономика +    +  +  + +  +    

Бухгалтерлік есеп негіздері         + +  + +   

Статистика         +  +    + 

Ақша.Несие.Банктер.        + +    + +  

Инвестициялық жобаларды ұйымдастыру         + +  + +   

Экономикалық саясат +   + +          + 

Экономикалық ілімдер тарихы + +          + +   

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру     +     +    +  

Мемлекеттік бюджет       +     +    + + 

Есептің ақпараттық жүйелері     +     +   +   

Құрылыс саласындағы есеп және есептілік         + +  +  +  



 
 

21 

 

Банктегі бухгалтерлік есеп және аудит     +    + +     + 

Мемлекеттік аудит     +     +   +  + 

Кәсіпорын экономикасы   +  +     +   +   

Салықтық есеп және  

есептілік 
        + +  +  

 + 

Сақтандыру  +     +  +     +  

Экономикалық талдау         +  +  + +  

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық  жүйелер     +    + +  +   + 

Қаржылық есебі 1 +        + + + +       + 

Басқару есебі 1           +  + + + 

Экономиканы мемлекеттік реттеу   +  +     + +     

Өндірістік практика  +    +    +   + + +  

Дипломалды практика  +   +    +   + + +  

Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттары 
    +   

 +   +  +  

Қаржылық есеп 2 +        + + + +   + 

Басқару есебі 2           +  + + + 

Туристік және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп 
       

 + +  +  +  

Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп         + +   +  + 

Бухгалтерлік іс жүргізу     +   +  +      

Инвестицияны экономикалық бағалау        +  +   + +  

Қаржылық бақылау және аудит     +     +    +  

Сыртқы экономикалық қызметтегі 

бухгалтерлік  есеп 
     +  

 + +  +  +  
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Ф-19-06/07 

1.4. Білім беру бағдарламасы  пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 

Пәннің атауы Сипаттама 

Оқыту 

нәтижелерінің  

коды 

 

KКZТ 1101 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы - тарихи кезеңдер туралы шынайы, толық білім 

беру, мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, ондағы тарихи-мәдени 

үдерістердің үздіксіздігі мен сабақтастығы, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік 

пен өркениеттердің эволюциясына,  тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай 

және объективті түрде қарастыруды көздеген қазіргі Отан тарихының ғылыми-

негізді тұжырымдамасын жасауға білім алушылардың назарын аудару. 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

 

ShT 1102 

Шетел тілі 

Шетел тілін үйрену, ең алдымен, қалыптасқан шеттілдік коммуникативті 

құзыреттілікті студенттің бейінді бағытының және өзін-өзі анықтаудың құралы 

ретінде шет тілін қолдануды қамтамасыз ететін оның барлық құрауыштарының 

бірлігінде тілдік, сөйлеу, мәдени-әлеуметтік, оқу танымдық құзыреттіліктерді әрі 

қарай дамыту және жетілдіруге бағытталған. 

ON 1 

ON 7 

ON 8 

 

 

K(O)T 1103 

Қазақ (орыс) тілі 

Болашақ мамандардың орыс тілі бойынша коммуникативтік құзыреттіктерін 

қалыптастыру, ғылыми саладағы нақты сөйлеу жағдайларында нақты 

коммуникативтік тапсырмаларға қол жеткізудің лингвистикалық құралдарын 

пайдалана білу, базалық деңгейдегі білім беру процесінде студенттердің тілдік 

емес мамандықтардың мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

ON 1 

ON 7 

ON 8 

 

 

DSh 1(2)104 

Дене шынықтыру 

Денсаулықты  сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-

жеке тұлғалық құзыреттіліктерін және дене шынықтырудың құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде пайдалану қабілеттерін қалыптастыру. Дене шынықтыру 

мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен әлеуметтік-мәдени 

құндылықтарын дамыту бойынша әртүрлі дағдылар мен қабілеттерге ие болуды 

қамтамасызетеді 

 

 

ON 6 

 

 

Ale/Say 2105 

Әлеуметтану/Саясаттану 

«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананың жаңғыруы» мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу мән-мәтінінде 

(контекстінде) білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыру, негізгі әлеуметтік-саяси, гуманитарлық ұғымдарды, қоғам мен 

оның кіші жүйелерін зерттеуге арналған теориялар мен тәсілдерді меңгеру  болып 

табылады. 

ON 1 

ON 4 

ON 6 

ON 7 

ON 13 

ON 15 
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Mad/Psix 2106 

Мәдениеттану /Психология  

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының 

көптүрлілігін, мәдениетті аксиологиялық, өркениеттік, құрылымдық, 

антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын түсіндіру. Психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру негізінде 

олардың психологиялық ойлауын дамытуға мүмкіндік береді. 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 11 

 

 

AKT 2107 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазіргі  заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр-түрлі 

салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, өздігінен 

білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және 

тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Кәсіби  білімдерін кеңейту 

үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын пайдалануға, ақпараттарды іздеу 

және өңдеуге арналған ақпараттық телекоммуникациялық технологияларды 

қолдануға машықтанады. 

ON 1 

ON 3 

ON 9 

 

 

Fil 2108 

Философия 

Студенттердің дүниені танып-білудің ерекше формасы ретінде түсінуін 

қалыптастырып, қоғамдық сананы жаңартудағы және қазіргі заманның жаһандық 

міндеттерін шешудегі философияның рөлін түсіну аясында білім алушылардың 

философиялық көзқарастық және әдістемелік мәдениет негіздерінигеру арқылы 

философиялық рефлексияны, өзін-өзі сараптау және адамгершіліктік қасиеттерді 

реттеу болып табылады. 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

 

Img  2109 

Имиджеология 

 

Имиджиология пәні-тұлғаның экономикалық теория, құқық негіздері сонымен 

қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетің, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, 

экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, экологиялық маңызды шешімдерді 

қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот әділдігіне қол жеткізу жолдарын 

оқытып үйрету, тіршілік қауіпсіздік саласында жалпы біліктілікті көтеру, қоғамға, 

ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті лидер тұлғаларды қалыптастыру 

жолдарын оқыту. 

 

ON 2 

ON 9 

ON 11 

 

 

ET 1201 

Экономикалық теория 

 

Пәннің мақсаты - экономикалық субъектілердің мінез-құлық заңдылықтары және 

микро және макро деңгейлердегі экономикалық қызмет ету механизмі туралы 

студенттерге қазіргі заманғы экономикалық ұғымдар мен модельдердің теориялық 

дамуы туралы жалпы түсінік беру, студенттердің тауарлар мен ресурстардың 

нақты нарықтарындағы жағдайды, баға деңгейінің және ақша ұсынысының 

қозғалысын талдаудың практикалық дағдыларын меңгерту, микро және 

макроэкономикалық деңгейде проблемалық жағдайларды анықтау, қазіргі 

экономикалық ойдың қалыптасуы мен эволюциясын қарастыру. 

 

 

ON 5 

ON 10 

ON 12 

 

 

 

Men 1202 

Менеджмент 

 

Қазіргі заманғы менеджменттің негізгі принциптері мен әдістері туралы білімдер 

кешенін қалыптастырады, басқару іс-әрекетінің әр түрлі түрлерін жүзеге 

асырудың, менеджмент пен жобалау жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын 

дамытады, сонымен қатар менеджмент теориясын дамытудың тарихи 

 

ON 7 

ON 10 

ON 11 
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алғышарттары, болашақ менеджерлердің кәсіби құзыреттіліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру.  

ON 15 

 

Mar 1203 

Маркетинг 

 

Маркетинг бойынша білімді нарық жағдайында ұйымды басқару тұжырымдамасы 

және жүйесі ретінде қалыптастыру, сонымен қатар ұйымды басқаруда 

маркетингтік тәсілдерді, әдістер мен шешімдерді қолдана білу. Ұйымның 

маркетингтік зерттеулері мен маркетингтік менеджментін пайдалану, сонымен 

қатар кәсіби қызметте стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау 

құзыреттіліктерін қалыптастыру бойынша білім мен дағдыларды алу. 

ON 3 

ON 6 

ON 9 

ON 10 

ON 15 

OP 1204 

Оқу практикасы 

 

Оқу практикасының мақсаты - алынған теориялық білімді кеңейту, тереңдету және 

бекіту, экономика, қаржы, несие ұйымдарының тәжірибесін зерделеу негізінде 

экономика, қаржы, ақша айналымы, ақша-несие саясаты, инвестиция және 

сақтандыру, қаржылық-экономикалық талдау саласында қажетті практикалық 

дағдыларды игеру. Меншіктің әр түрлі формасындағы кәсіпорындар мен ұйымдар, 

сонымен қатар өндірістік дағдылар мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру негіздерін 

игеру. 

 

ON 3 

ON 8 

ON 14 

 

 

SZhKKMN 1205 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы 

қалыптастыру. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәнінің білім 

жүйесінде пәнаралық және толық пән болып табылады. Бакалавр даярлау 

кезеңінде барлық бағыттағы пәндерге арналған пән. Жемқорлықтың пайда болуы, 

негізін, мазмұнын білу; сыбайлас жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық, 

моральдық жауапкершілікті арттыру. 

 

ON 1 

ON 7 

ON 13 

 

 

KSZhOM 1206 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

өзекті мәселелері 

Қазақстан Республикасы аумағында өмір сүрген, қазірде өмір сүріп жатқан қазақ 

және басқа да халықтардың рухани жаңғыруын басшылыққа алады. Отаршылық 

кезінде дағдарысқа ұшыраған рухани саланы қайта жаңғырту бүгінгі күннің өзекті 

мәселесінің бірі. Сол себепті, аталған курс ежелдегі қазіргі күнге дейінгі Ұлы 

Далада орын алған рухани саладағы оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, 

үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып, оларды тығыз 

байланыста тұтас қарастырады және болашаққа бағдар береді.  

 

ON 1 

ON 2 

ON 6 

 

Mic 2207 

Микроэкономика 

 

Экономикалық құбылыстар мен процестерді микродеңгейде зерттеу әдістемесі мен 

құралдарын меңгеру; микро деңгейдегі экономикалық процестердің дамуын, 

нарықтардың жұмыс істеуін, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі мен 

мінез-құлқын талдау қабілеттерін алу; экономикалық деңгей субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің заманауи жүйесін құру, есептеу және 

талдау негіздерді меңгереді.  

ON 5 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

 

 

Mac 2208 

Макроэкономика 

Білім алушылар макроэкономика туралы білімді елдің ұлттық экономикасының 

жұмыс істеуі мен дамуын зерттейтін, экономиканың ең өзекті проблемаларын, 

мемлекеттің экономикалық саясатының қоғамның экономикалық өміріне әсерін, 

ON 1 

ON 5 

ON 7 



 
 

25 

 

тауарлар мен ресурстар нарығындағы жағдайларды талдау дағдыларын зерттейтін 

ажырамас жүйе ретінде білімді қалыптастырады. 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

 

BEN 2209 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

 

Кәсіпорынның қызметі туралы расталған деректер алу мақсатымен оның қаржы-

шаруашылық қызметін бақылау, қорытындылау және бейнелеу әдістемесі мен 

жүйесі; кәсіпорынның ресурстарын және қаржы-шаруашылық қызметінің 

нәтижелерін есептеу. Қабылданған ережелер бойынша құжаттардың белгіленген 

нысандарын пайдалана отырып жүргізу. Бухгалтерлік есеп заңды тұлғалардың 

қорлары мен қор көздерін және қаржы айналысын, шаруашылық 

операцияларының мазмұнын нақты құжаттар негізінде үздіксіз және өзара 

байланысын сақтай отырып, арнайы өлшеу бірлігімен тіркеп отыру. Бухгалтерлік 

есеп жүргізу құжаттау мен түгелдеу, есеп-шоттар мен екіжақты жазу, бағалау мен 

өзіндік құнын шығару, баланс пен қорытынды есеп әдістеріне негіздеу. 

 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

 

 

Sta 2210 

Статистика 

 

Ғылыми ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдана отырып, 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердегі сандық және сапалық 

өзгерістерді зерттеу негізделген. Қоғамдық құбылыстар туралы бұқаралық 

деректерді жинау, топтау, талдау және есептеу сияқты әртүрлі әдістерді зерттеу, 

статистикалық талдау әдістері, қоғамдық өмір құбылыстары мен процестерінің 

жағдайы мен дамуын бейнелейтін статистикалық көрсеткіштер жүйесін құру және 

талдау әдістемесін меңгереді.  

 

 

ON 9 

ON 11 

ON 15 

 

 

ANB 3211 

Ақша. Несие.Банктер. 

 

 

Студенттер арасында ақшаның мәні мен формаларының эволюциясы, ақша 

айналымын ұйымдастыру, несиелік қатынастардың генезисі, несиелік және банктік 

жүйелердің жұмыс істеу принциптері саласындағы жалпы мәдени 

құзыреттіліктерді қалыптастыру, практикалық есептеу дағдыларын 

қалыптастырады.  

 

ON 8 

ON 9 

ON 13 

ON 14 

 

 

IZhU3212 

Инвестициялық жобаларды 

ұйымдастыру 

 

Инвестициялық жобалардың пайдалылығы мен өтелімділігі перспективасын 

бағалау мақсатымен капиталдың ұзақ мерзімді жұмсалымының тиімділігін 

анықтау тәсілдері меңгеру. Жобаларды бағалау үшін қолданылатын критерийлер 

басты аспектілерді‚ оны іске асырудың шарттарын көрсету. Қаржы-экономика 

нормативтік критерийлер‚ ресурстармен қамтамасыз етілу критерийлерін 

меңгереді.  

 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

 

 

ES 1213 

Экономикалық саясат  

Білім алушылар әр түрлі деңгейдегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

экономикалық менеджменті заңдылықтарын зерттейді; негізгі экономикалық 

түсініктер мен категорияларды ашып көрсетеді; экономикалық жүйелердің қызмет 

 

ON 1 

ON 4 
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 ету тетіктерін талдайды, жалпы ұлттық экономиканың және жеке фирманың 

(кәсіпорынның) қызметін зерттейді; қазіргі нарықтық экономиканың жұмыс 

істеуінің жаһандану тетіктерін біледі.  

ON 5 

ON 15 

 

 

EIT 1214 

Экономикалық ілімдер тарихы 

Экономикалық теориядағы экономикалық идеялар мен көзқарастарды жүйелеудің 

негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы студенттердің түсініктерін 

қалыптастыру, экономикалық өмір тәжірибесі мен көрнекті экономистердің 

шығармашылық мұрасының қолданбалы экономикалық пәндерін зерттеу үшін 

маңызды. 

ON 1 

ON 2 

ON 12 

ON 13 

KKU 2215 

Кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру 

 

Кәсіпкерліктің белгілі бір қызмет саласының мазмұнын зерттейді. Кәсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін енгізеді. Өзіңіздің бизнесіңізді құруға 

және тіркеуге, құрылтай құжаттарын, бизнес-стратегияларды және бизнес-

жоспарларды жасау дағдыларын дамытады. Бизнес идеяларын қалыптастыру, 

тәуекелдерді басқару, экономиканың белгілі бір саласы немесе бизнес 

секторындағы іскерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау механизмін 

ашып көрсетеді. 

 

ON 5 

ON 10 

ON 14 

 

MB 2216 

Мемлекеттік бюджет     

Қаржы қатынастарын ұйымдастырудың формалары мен әдістерінің өзара 

байланысын және өзара әрекеттесуін, оларды қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының түрлі кезеңдерінде қолдану әдістерін, сондай-ақ бюджеттерді құруға, 

қарастыруға, бекітуге және орындауға үйрету негізінде студенттерге қаржылық 

категорияларды игеруге теориялық және практикалық дайындықты қамтамасыз 

ету. 

ON 5 

ON 10 

ON 14 

ON 15 

 

 

EAZh 2217 

Есептің ақпараттық жүйелері 

Экономиканы басқарудағы өзгерістер, нарықтық қатынастарға көшу бухгалтерлік 

есепті ұйымдастыру мен оны жүргізуге айтарлықтай ықпал етеді. Халықаралық 

есеп жүйесіне көшу жүзеге асырылуда, ал мұның өзі оның әдістемесінің жаңа 

нысандарын әзірлеуді қажет етеді. Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесі және 

оны компьютермен өңдеуді ұйымдастырудың дәстүрлі нысандары айтарлықтай 

өзгерді. Сондықтан, қазіргі кезде есептің ақпараттық жүйелерін зерттеу өте 

маңызды.  

ON 5 

ON 10 

ON 13 

 

QSEE 3218 

Құрылыс саласындағы есеп және 

есептілік  

 

Құрылыс өндірісіндегі бухгалтерлік есепті зерттейді. Білім алушылар құрылыс 

саласындағы келісім-шарттарды, құрылыс шығынының топталуы және оның 

есебін, құрылыс материалының есебін, еңбек ақы шығынының есебін, құрылыс 

машиналарымен механизмдерге жұмсалған шығындарды, қосалқы шығындар 

есебін, құрылыс шығынының есебін, құрылыс саласының балансындағы қосылқы 

шаруашылық және жәрдемші өндіріс шығындарының есебін, құрылыс 

жүйесіндегі (қаржы) табыстылықты анықтау жолдарын меңгереді.  

 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 14 

 

BBEA 3219 

Банктегі бухгалтерлік есеп және 

Банктердегі бухгалтерлік есеп жүйесінің негізгі қағидаларын, әдістері мен есептің 

негізгі анықтамаларын қарастырады. Бухгалтерлік шоттар, бухгалтерлік баланс 

 

ON 5 
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аудит 

 

және оның құрамының сұрақтарын және есеп стандарттарын, банк 

қызметкерлерінің міндеттері мен құқықтарын, жұмыс күнінің және құжат 

айналымының ұйымдастырылуын қарастырып, банктегі қаржылық қорытынды 

есепті оқытады.   

ON 9 

ON 10 

ON 15 

 

МА 3220 

Мемлекеттік аудит  

 

Бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген 

қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқаруға 

байланысты тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген басқа қызмет кезінде 

тартылатын қарыздарды басқару және пайдалану тиімділігін талдау, бағалау және 

тексеру. 

ON 5 

ON 10 

ON 13 

ON 15 

 

KE 4221 

Кәсіпорын экономикасы 

 

Кәсіпорын экономикасы ғылымының басты мақсаты-студенттерге нарық 

жағдайларында фирманың, кәсіпорынның экономикалық негізгі факторлары және 

оларды тиімді қолдану жөнінде, фирманың экономикалық және қаржылық 

тұрғыдан дамуын қамтамасыз ететін нарықтық әдістер туралы теориялық ақпарат 

пен нақты дағдылар беру.  

ON 3 

ON 5 

ON 10 

ON 13 

 

SEE 4222 

Салықтық есеп және есептілік 

 

Салықтық есепке алу - салық салу объектiлерi және (немесе) салық салуға 

байланысты объектiлер туралы ақпаратты жинау және жүйелеу, сондай-ақ 

бюджетке салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi есептеу 

және салық есептiлiгi үшiн Қазақстан Республикасының осы заңдарының 

талаптарына сәйкес есеп жүргiзу, салықтық есеп саясатын әзірлеу. 

 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 15 

 

Sak 4223 

Сақтандыру 

 

Студенттерге Қазақстан Республикасы индистуралды мемлекет ретінде 

сақтандыру бойынша әр түрлі тәуекелдердің түрлері туралы білім беру және осы 

салада олардың  қабілеттіліктерін арттыру. Сақтандырудың негізгі түрлері мен 

принциптері. Міндетті  және ерікті сақтандырудың негізгі ерекшеліктерін зерттеу.  

 

ON 2 

ON 7 

ON 9 

ON 14 

 

 

 

ET 4224 

Экономикалық талдау 

 

Кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметін талдау, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің жұмыс істеу тиімділігінің осындай өсудің резервтерін іздену. Осы 

мақсатқа жету үшін: өткен кезеңдердегі жұмыс нәтижелерін бағалау; өндірістік 

қызметті жедел бақылау рәсімдерін әзірлеу; кәсіпорын қызметінде теріс 

құбылыстардың алдын алу бойынша тиімділігін арттыру резервтерін ашу, 

әнегізделген жоспарлар мен нормативтерді әзірлеу. 

 

ON 9 

ON 11 

ON 13 

ON 14 

 

BEAJ4225 

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық 

жүйелер  

 

Пәнді оқытудың мақсаты-бухгалтерлік есеп саласындағы автоматтандырылған 

ақпараттық технологиялар туралы білімді игеру. Білі алушылар бухгалтерлік 

есептің автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін жобалаудың жалпы 

мәселелерімен танысады,  есептің жеке бөлімдері бойынша бухгалтерлік есептерді 

 

ON 5 

ON 9 

ON 10 
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автоматтандырылған шешудің негізгі принциптерін зерттейді; бухгалтерлік есеп 

мәселелерін шешу үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалауда 

практикалық дағдыларды дамытады; бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс 

орнының жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттейді; қолданбалы бухгалтерлік 

бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын 

қалыптастырады. 

ON 12 

ON 15 

 

 

Қаржылық есеп 1  

KE 1 3301 

Шаруашылық субъектілерінде экономикалық салаларды басқарудың қаржылық 

негізін бухгалтерлік есепте халықаралық стандарттармен жүргізу үрдістерін 

құрайтын факторлардың өз-ара есептік мазмұнын шоттық жазбаларда қарастыру 

арқылы сипаттау; факторлардың әсер ету деңгейін анықтау; келешекке болжам 

жасау; қажетті стандарттық-есептік бағдарламаларды меңгеру; факторлардың 

өзара сандық өлшемдік өзгеруінің әсерлеріне талдау жасау. Бухгалтерлік 

ақпараттарды басқару шешіміне қолдана білу; шаруашылық операцияларының 

есептік мазмұнына экономикалық талдау жасай білу; бухгалтерлік есептердің 

баланстық мазмұнының моделін құру; қажетті арнаулы компьютерлік 

бағдарламалармен жұмыс жасау; қаржылық есеп мазмұнына талдау жасай білу; 

болжамның тиімді шешімін қабылдау. 

 

ON 1 

ON 9 

ON 10 

ON 11 

ON 12 

ON 15 

 

 

Басқару есебі 1  

BE 1 3302 

Кәсіпорынның басқарушы есебі, есептің бір бөлігі ретінде, жіктеумен, жазумен, 

талдаумен, қорытумен, ағымдағы және жорамалданған шығындар бойынша есеп 

берумен байланысты жүргізіледі. Басқарушы есебі салаға, қызмет түрлеріне, 

кәсіпорынға лайықтап шығындарды есепке алудың және өнімнің, жұмыстар мен 

көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын есептеп шығарудың жүйелі әдістерін 

талдап еңгізу. Мұнда цехтар, функцоналдық бөлімшелер, жауапты адамдар, 

қызмет түрлері, бұйымдар, кезеңдер және басқа да көрсеткіштер бойынша 

шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын алдын ала есептеп шығару. 

Басқарушы есеп келесі кезеңдерге өнімнің өзіндік құнын, стандарттық немесе өзі 

қалайтын өзіндік құнды болжайды, түрлі кезеңдер ішіндегі элементтер мен баптар 

бойынша өзіндік құнды салыстыруды жүзеге асыру мен түрлі жағыдайлардағы 

өнімнің өзіндік құн бойынша бар нұсқауларға талдау жасау, кәсіпорынды басқару 

органдарына өзіндік құн туралы деректер беру, бұл деректер осы органдар үшін 

ағымдық және болашақ операцияларды бақылауды жүзеге асыру құралы болып 

табылады. 

 

ON 11 

ON 13 

ON 14 

ON 15 

 

 

 

EMR 3303 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

 

ЭМР әдістемесін және оның негізгі элементтерін қарастырады. Мемлекеттік 

реттеуді ұйымдастыру тетігін зерттейді. Экономиканы ақша-несиелік реттеудің 

негізгі тетігін түсіндіреді. Мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік, инвестициялық 

және әлеуметтік саясатын қалыптастыру мен жүзеге асыру тетігін сипаттайды. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу бойынша іс-шараларды әзірлеу біліктерін 

 

ON 3 

ON 5 

ON10 

ON 11 



 
 

29 

 

қалыптастырады.  

 

O (U) P 2 (3,4) 404 Өндірістік 

практика 

 

Студенттерге таңдап алған мамандығы бойынша, практикалық білім мен 

дағдыларды үйрету мақсатын көздейді. Жоғары оқу орындарындағы мамандар 

даярлаудың басты құрамды бөлігі болып табылады. Теориялық білімді 

шоғырландыру, нақты жұмыс ортасында кәсіби дағдылар мен қабілеттерін 

дамыту. Жиі бұл тренингтің бөлігі түлек болашақ мансабының басталуы болады. 

Өндірістік практиканың негізгі міндеттері: университетте алған білімдерін 

біріктіру, синтездеу және тексеру; процестер технологиясын игеру, кәсіби 

дағдыларды меңгеру; нақты мамандық бойынша жұмыс ерекшеліктерін 

таныстыру. 

 

ON 1 

ON 5 

ON 9 

ON 12 

ON 13 

ON 14 

 

 

DP 4305  

Диплом алды практика 

 

Дипломалды тәжірибе мақсаты білім алушылардың ұйым қаржы саласындағы 

оның пәндік және функционалдық бағыттары бойынша алған теориялық 

білімдерін бекіту, кеңейту және тереңдету, өзіндік жұмыстардың практикалық 

дағдыларын игеру, алған білімдерін кәсіпорынның (ұйымның) нақты мәселелерін 

шешуде қолдана білу қабілеттілігін әзірлеу  және басқару шешімдерін қабылдау 

дағдыларын дамыту болып табылады. 

ON 2 

ON5 

ON 9 

ON12 

ON 13 

ON 14 

 

HKES 3306 

Халықаралық 

қаржылық 

есептілік 

стандарттары 

Пәнді оқыту студенттер халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының 

теориялық негіздерін және халықаралық стандарттар бойынша есеп жүргізу мен 

есептілік жасау саласындағы практикалық дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. Пәннің мақсаты-халықаралық стандарттарға сәйкес есеп беру және 

есеп жүргізу ережелерінің теориялық аспектілері мен практикалық жақтарын ашу. 

ON 5 

ON 9 

ON 12 

ON 14 

 

QE 2 3307 

Қаржылық есеп 2 

«Қаржылық есеп 2» пәнін оқу барысында студенттер құқықтың кажетті қайнар 

көздерімен, осы құқық саласының өзектілік мәселелерімен танысу, маңызды есеп 

жүргізуді меңгеру, қаржылық есеп пен бухгалтердің міндеттері жөнінде айқын 

ұсыныс ету, құжат толтыру және есеп беру тәртібін реттейтін нормаларды, есеп 

саясатын жасау ережелерін білу, алған білімдерін болашақ жұмысында қолдану, 

практикалык ситуацияларға бухгалтерлік нормаларды қолдана білуге міндетті. 

Қаржылық есептіліктің стандарттарын меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде 

қолдану дағдысын жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен 

байланысты кәсіби ойлау биімділігін жетілдіруге ықпал ету. 

 

 

ON 1 

ON  9 

ON 10 

ON 11 

ON 12 

ON 15 
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BE2 3308 

Басқару есебі 2 

 

Қазақстан Республикасының жүзеге асырылып жатқан бухгалтелік есептің 

халықаралық стандарттарына көшу, жаңа экономикалық жағдайлар бухгалтерлік 

қызметтің міндеттері мен өкілеттіктерін ұлғайту. Кәсіпорындағы басқару есебін 

ұйымдастырудағы маңызды жағдайлардың бірі-бухгалтерлік есептің жеке 

жүйешесі ретінде қадрмен қамтамасыз ету. Басқару есебін жүргізу үшін 

шаруашылық операцияларын тіркеумен ғана шұғылданбай, кәсіпорынды 

басқаруға да қатысатын білікті бухгалтер-талдаушы талап етіледі. Басқару 

процесінің міндетті іс-қызметтерін оқып-білген соң, басқару міндеттерін орындау 

кезінде менеджерлерге көмек көрсететін бухгалтер-талдаушы атқаратын рөлді 

қысқаша қарап көрсетету. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымында жеке 

бөлімшелер арасында желілік және (штабтық) өндірістік қатынастар болуы 

мүмкін. Желілік қатынастар бағынышты адамдарға нұсқау беруді көздейді. 

 

ON 11 

ON 13 

ON 14 

ON 15 

 

 

 

TKUBBE 4309 

Туриcтік және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік есеп  

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары: туристік кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп 

бойынша туризм саласындағы мамандардың экономикалық ойлау стилін 

қалыптастыру. 

Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға шаруашылық субъектісінің экономикалық 

басқару жүйесіндегі туризмдегі бухгалтерлік есептің негізгі ережелері туралы 

жалпы ақпарат беру, оның міндеті ресурстардың барлық түрлерін қолданудың 

қауіпсіздігі мен мақсаттылығын қамтамасыз ету; туризм және қонақ үй бизнесі 

саласындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы белгілі бір білім беру.  

 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 14 

 

BMBE 4310  

Бюджеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік есеп 

 

Бюджет кодексiнде бюджеттiк бағдарламалардың тиiмділiгiн бағалау туралы бап 

көзделген, оған сәйкес тиiстi есептердi жүргізу, бюджеттiк бағдарламалардың 

негiздемесiн, олардың орындалу барысы мен олар көрсететiн елдiң әлеуметтік-

экономикалық жағдайына ықпал етуiн талдау және бюджеттiк бағдарламалардың 

тиiмсiз бағыттарын айқындау. 

 

ON 9 

ON 10 

ON 13 

ON 15 

 

 

BIZh 4311 

Бухгалтерлік іс жүргізу 

Болашақ мамандарға бухгалтерлік іс жүргізу этикасы саласында теориялық білім 

және тәжірибелік дағдымашықтарды беру. Адалдыққа, жайдарылыққа, 

сенімділікке, іс-әрекет етіп тұрған заңнамаға, бекітілген ережелер мен дәстүрлерге 

сәйкес нарықта тиімді қызмет етуге негізделетін іскерлік этика ретінде 

бухгалтерлер және аудиторлар этикасының сұрақтарын қарастыру. 

 

ON 5 

ON 8 

ON 10 

 

IEB 4309  

Инвестицияны 

экономикалық 

«Инвестицияларды экономикалық бағалау» пәнін оқытудың мақсаты 

экономиканың инновациялық дамуындағы инвестициялардың орны мен рөлін 

анықтау, инновациялық жобаларды негіздеу кезінде инвестицияларды 

 

ON 8 

ON 10 
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бағалау 

 

экономикалық бағалау әдістерімен танысу, сондай-ақ инвестицияларды 

экономикалық бағалау негізінде қабылданатын басқарушылық шешімдерді 

негіздеу үшін қажетті білім кешенін алу болып табылады. 

ON 13 

ON 14 

 

KBA 4310 

Қаржылық бақылау және аудит  

 

Қаржылық бақылау мамандырылған қызмет болып табылады. Қаржылық 

бақылаудың бар болуы объективті түрде, қаржыға экономикалық категория 

ретінде бақылау функциясы керек екенімен негізделінеді. Осы функция көмегімен 

қаржы бөлу пропорцияларын, фондардың пайда болу көздерін, олардың 

пайдалануын алдын ала ескертеді. Қаржылық бақылау функциясы қоғамның, ең 

алдымен мемлекеттің өндіріс, айырбас процесіне материялды игіліктердің 

бөлінуіне және пайдалануына ықпал етуге мүмкіндік береді.  

 

ON 5 

ON 10 

ON 14 

 

 

SEKBE 4311 

Сыртқы 

экономикалық 

қызметтегі бухгалтерлік есеп 

 

Пәннің мақсаты - студенттердің сыртқы экономикалық қызметті есепке алудың 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын, қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

оны жүзеге асырудың әдістері мен формаларын, валюталық, экспорттық және 

импорттық операцияларды жүргізу, экономикалық өмір фактілерінің ұйымның 

мүліктік жағдайына әсер ету сипатын, қалыптасу әдістерін анықтау. Сыртқы 

экономикалық қызметтің нәтижелері туралы есеп беруді меңгеру. Пәннің мақсаты 

студенттерге сыртқы экономикалық қызметті нормативтік реттеудің негізгі 

қағидаларын зерттеу.  

 

ON 6 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 14 
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Ф-19-06/08 

2. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ 

2.1. Оқу  үдерісін ұйымдастыру кестесі 

Семестр 
1  

семестр 

2 

 семестр 

3 

 семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 
Барлығы 

Теориялық оқыту 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 8 кр 228 кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 10 апта 
 

110апта 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 2 апта 2 апта 
 

22апта 

Кәсіби 

практика 

Оқу  2 кр        
 

2 кр 

Өндірістік (үзіліссіз)  
 

 /2 кр /2 кр /2 кр /2 кр  
 

8 кр 

Өндірістік 

практика/Дипломалды 

практика 

     
 

 
 

8кр 8 кр 

Қорытынды аттестация 
       

 
12кр 12 кр 

        7 апта 7 апта 

Демалыс 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 1 апта 1 апта 
 

50апта 

Семестр 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

22 апта 30 апта 22апта 30апта 22апта 30апта 13апта 13 апта 15 апта 197апта 

Оқу жылы 
60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 41 апта 197апта 
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Ф-19-06/09 

 

2.2. Оқытудың әдістері мен құралдары 

Технологиялық карта 

№ Құзыреттер Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау формалары Меңгеру 

нәтижесі 

1 КҚ 1;  

КҚ 2;  

КҚ 3;  

КҚ 4;  

КҚ 5;   

КҚ 6; 

КҚ 7; 

КҚ 8; 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық жұмыс бойынша 

семинар. 

4. Практикалық курс 

бойынша семинар. 

5. Практикалық жұмыстар. 

6. Оқытушы басшылығымен 

жұмыс. 

7. Өзіндік жұмыс. 

8. Өндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық 

сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Өндірістік жұмыстар. 

 

 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдар 

ды іздеу. 

2.Әдебиеттерді шолу. 

3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

4. Қажетті зерттеулер 

жүргізу және эссе, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

5. Эссе. 

6. Практика 

тапсырмалар 

7. Жұмыс нәтижелерін     

    қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 
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Ф-19-06/10 

 3. Оқыту  нәтижелерін бағалау  

3.1. Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын және оны 

қайта айтып беретінін 

көрсетеді. 

 білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

көрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі 

есте сақтағанын көрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын өте аз 

мөлшерде есте 

сақтағанын көрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын мүлде 

есте сақтамағанын 

көрсетеді. 

Түсіну білім алушы оқу 

материалдарын толық 

түсінгендігін көрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын аз 

мөлшерде түсінгендігін 

көрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай 

түсінгендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын толықтай 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолда-ну оқу материалын 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны толық 

пайдалана алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала түсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық көрсете алады 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

алатынын көрсетеді 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы шектеулі/ 

жартылай талдай алатынын 

көрсетеді (негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, 

жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 

талдай алмайтынын 

көрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай  

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері т.б. 

жағынан шектеулі/жартылай 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 

критерийлері т.б. 
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бағалауды көрсетеді. қателіктермен бағалай 

алатынын көрсетеді. 

бағалай алатынын көрсетеді. бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

жағынан мүлдем 

бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

Құрастыр

у  

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) аз ғана 

қателіктермен құрастыра 

алатынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) шектеулі/жартылай 

құрастыратынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) толықтай 

құрастыра алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын мүлдем 

құрастыра 

алмайтынын көрсетеді. 

3.2. Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс құзыреттерге қатысты соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жүйелі 

түрде бақыланып, бағаланып отырады. Ол үшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала келесі шаралар жүзеге 

асырылады: 

1.1 Пәннің мақсаты мен міндеттеріне оқыту формаларына, оқытудың соңғы нәтижелері және меңгерілуі тиіс құзыреттердің ерекшеліктеріне қарай 

оқытушы мен білім алушының элементтері, оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында көрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып семестрге тиесілі 100 балдық ұпай бақылау формаларына 

(теңдей бөлінуі шарт емес) бөлінеді, пән силлабусында көрсетіледі. 

1.3 Әр бақылау формасының семестр бойы қайталану саны (күнделікті, әр аптада, семестрде 1, 2 немесе 3 рет т.б.) анықталады және формаға тиесілі 

ұпай біркелкі бөлінеді, пән силлабусында көрсетіледі. 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан келесі шаралар жүзеге асырылады: 

2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жүйелі түрде орындауы ұйымдастырылады және орындау нәтижелері өз 

уақытында бағаланып отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта көрсетілген ұпайдан артық бола алмайды және міндетті түрде орындалған жұмыс/ меңгерілген 

құзырет деңгейіне байланысты максимал ұпайдың сәйкес бөлігін құрайды. 

2.3 Пәндер бойынша бақылау нәтижелері әр апта сайын білім алушымен, семестріне екі рет кафедра мәжілісінде және факультеттің оқу-әдістемелік 

кеңесінде талқыланып, білім беру сапасын жақсарту шаралары қабылданады. 
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2.4 Семестр соңында білім алушының пән ішіндегі бақылау формаларының барлығы бойынша жиынтық ұпайы анықталып, университеттің “Аралық 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу ережесі” талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 

2.5 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті 

бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және 

"қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады. 

2.6 "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

2.7 "F" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының 

барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

["Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы. 

2.8 Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің тәртібін ЖОО өзінің академиялық 

саясатына және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) 

аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша белгіленеді. 

2.9 Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі 

бағалар шәкілене сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің 

құзыретіне (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады. 

2.10 Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады: 

1) академиялық үлгермеушілігі; 

2) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін; 

3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖОО жарғысын бұзғаны үшін; 

4) білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу құнын төлемеген жағдайда; 

5) өз еркімен. 

2.11 Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні (модуль) бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі. 
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Үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты "қанағаттанарлықсыз" бағасын 

алуына қарамастан ЖОО-дан оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мүмкіндігінен айырылады. Бұл ретте, білім алушы өз қалауынша 

басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа білім беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы өз қалауынша жалпы білім беретін пәндер циклінен басқа, 

"қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмұнында болмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауысады. ЖОО-дан оқудан шығарылған білім 

алушыға ЖОО бірінші басшысы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт беріледі. Транскрипте білім алушы игерген барлық оқу пәндері және 

(немесе) қорытынды бақылау (емтихан) бойынша барлық алынған бағалар, оның ішінде "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F 

бағалары міндетті түрде жазылады. [Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 


