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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Название поля Примечание 

1  Регистрационный номер  

2  Код и классификация области образования 6В04 – Бизнес, управление и право 

3  Код и классификация направлений подготовки 6В041- Бизнес и управление 

4  Группа образовательных программ В045 – Аудит и налогооблажение 

 

5  Наименование образовательной программы 6В04145 - «Учет и аудит» 

 

6  Вид ОП Значения (по умолчанию – никакое значение не 

выбрано): 

a) Действующая ОП; 

7  Цель ОП Подготовка компетентных и конкуренто способных 

специалистов, способных осуществлять 

профессиональную деятельность по организации 

бухгалтерского учета, аудита и налогообложения по 

отраслям деятельности бизнеса и управления; 

владеющих принципами организации учетно-

аналитических и контрольных процессов на 

предприятии. 
8  Уровень по МСКО 6 

9  Уровень по НРК 6 

10  Уровень по ОРК 6 

11  Отличительные особенности ОП  Нет; 

12  Перечень компетенций Универсальные компетенции 

УК1-способность понимать закономерности 

исторического процесса и место человека в 

историческом процессе, готовность уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, руководствоваться 

ими в профессиональной деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно значимые 

философские проблемы, умение  основываться на 

базовых знаниях в области общегуманитарных наук в 

процессе формирования своего; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК3-способность понимать принципы 

функционирования современного общества, 

социальных, политических механизмов и регуляторов 

общественных отношений, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; 

способность осознания психологических процессов  

развития личности в социуме, умение использовать 

полученные знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК 4- Способность к эффективной коммуникации в 

различных условиях общения, способность владеть 

профессиональными речевыми и письменными  

навыками  
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УК5- Владеет иностранным языком на уровне не ниже 

разговорного. Способность к использованию 

зарубежных источников информации и свободное 

ориентирование в интернет-пространстве. 

УК6-Владение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовности к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

УК 7-способность ориентироваться в современной 

системе источников информации в целом и по 

отдельным профессиональным отраслям, знание и 

умение владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения переработки 

информации, умение использовать различные 

программные средства, базы данных, работать в 

интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

УК8-способность использовать современные 

физические принципы в различных областях техники, 

применять основные физические законы и принципы в 

стандартных ситуациях, 

УК 9- способность структурировать данные, создавать 

математическую модель ситуации, анализировать и 

преобразовывать, применять естественнонаучные 

знания в профессиональной деятельности 

УК 10 –способность к ориентации в правовых 

отношениях, умение использовать нормативно-

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, осознание опасности коррупционной 

деятельности для государства и общества 

УК 11-способность использовать знание основных 

закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК1- владеть базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом 

в географических науках, для обработки информации; 

ПК2- знать и владеть навыками безопасности 

жизнедеятельности; 

ПК3- знании понимании содержания, концепции и 

значения отчетности для внутренних и внешних 

пользователей, включая потребности в информации для 

принятия финансовых решений знании в оценки 

бухгалтерской информации для удовлетворения 

интересов пользователей;  

ПК4- знать основные возможности пакета 

программных средств 1С: Предприятие 8.2.,состав 

компонент и их функции; основные принципы и 

методы работы с пакетом 1С: Предприятие 8.2; 

особенности организационного, информационного и 

технического обеспечения комплексов задач бухучета 
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на ПЭВМ. 

ПК5- знать основные положения, законы и методы 

социально–экономических наук, обладать 

способностью выявлять сущность проблем, рисков, 

возникающих в ходе исследовательской деятельности, 

готовностью использовать соответствующий аппарат; 

ПК6- быть готовым к использованию современного 

знания о экономической  деятельности и 

организационно–управленческой работе; 

ПК7- быть способным разрабатывать тактические и 

оперативные планы производственных предприятий и 

подразделений; использовать экономико–

математические модели оптимизации планов 

предприятия; применять компьютерные технологии 

планирования на предприятии; 

ПК8- способен анализировать  и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики  о 

социально-экономических процессах  и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК9- применять механизм принятия 

правительственных решений; бюджетно-налоговую 

политику государства, формы общественного 

разделения труда и направления экономической 

политики. 

ПК10- быть способным применять навыки 

экономического анализа производственной, 

хозяйственной, финансовой деятельности предприятия. 

ПК11- составить программу аудиторской проверки, 

составлять тесты проверки системы внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета, определить 

направления аудиторской проверки, оформлять рабочие 

документы и результаты проверки.  

ПК12– приобретение навыков получения аудиторских 

доказательств, составления рабочих документов аудита 

и формирования аудиторского мнения. 

ПК13– использовать основные и специальные методы 

экономического анализа информации, 

систематизировать и обобщать информацию, готовить 

обзоры, отчеты по вопросам профессиональной 

деятельности; 

ПК14– анализировать во взаимосвязи экономические 

процессы, явления на макро и микро уровне, выявлять 

проблемы, предлагать пути и способы их решения и 

оценивать ожидаемые  результаты; 

ПК15– рассчитывать на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно–правовой базы, 

макроэкономические показатели и социально–

экономические показатели деятельности 

хозяйствующих  субъектов; 

ПК16– усвоить содержание финансовых отношений и 

их функции в экономике; получить представление о 

финансовой системе национальной экономики, 

финансовых посредниках и рынках; финансовую 

информацию,  специфику финансов предприятий. 
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Профессионально-специализированные 

компетенции (ПСК) 

(ПСК-1) Законодательные и нормативные 

правовые акты по планированию, учету и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

(ПСК-2) Порядок ведения планово-учетной 

документации организации. 

(ПСК-3) Организация оперативного и 

статистического учета. 

(ПСК-4) Порядок и сроки составления 

отчетности. 

(ПСК-5) Анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организации, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

(ПСК-6) Вести внутренние регистры учета и 

отчетности. 

(ПСК-7) Готовить отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

(ПСК-8) Правила и нормы охраны труда. 

13  Форма обучения Очная 

14  Язык обучения Русский 

15  Объем кредитов 240 

16  Присуждаемая академическая степень Бакалавр бизнеса и управления  по образовательной 

программе  6В04145 - «Учет и аудит» 

 

17  Наличие приложения к лицензии на направление 

подготовки кадров 

№ 021 от 27.03.2019г. 

18  Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного органа Независимое Казахстанское Агентство по Обеспечению 

Качества в Образовании (НКАОКО) 

Срок действия аккредитации 5 лет с 29.03.2021г – 28.03.2026 гг. 
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2. МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА 

№ Название поля Примечание 

1 Наименование образовательной 

программы  

6В04145  – «Учет и аудит» 

2 Присуждаемая академическая степень Бакалавр бизнеса и управления  по образовательной программе  6В04145  – 

«Учет и аудит» 

 

3 Результаты обучения в соответствии с 

Дублинскими дескрипторами 

1. демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, 

основанные на передовых знаниях  учета и аудита; 

2. применять знания и понимания на профессиональном уровне, 

формировать аргументы и решать проблемы области учета и аудита; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

области; 

4. применять теоретические и практические знания для решения 

учебно-практических и профессиональных задач в  области учета и аудита; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в области учета и аудита; 

6. знать методы научных исследований и академического письма и 

применять их в области учета и аудита; 

7. применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимости между ними в области учета и аудита; 

8. понимать значение принципов и культуры академической честности. 

4. Результаты обучения Р1. Обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных 

(социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; 

Р2. Обладать навыками обращения с современной техникой, умение 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

Р3. Уметь руководствоваться этическими и правовыми нормами отношений 

к человеку, обществу, окружающей среде; 

Р4. Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования 

в магистратуре; 

Р5. Знать основные экономические и правовые нормы, определяющие 

деятельность банковской системы РК и ее отдельных звеньев, знать и 

использовать методы и методологию финансов, понимать происходящие в 

финансовой сфере изменения, анализировать во взаимосвязи финансовые 

явления и процессы на макро и микро уровне.; 

Р.6. Владеть навыками в применении пакетов компьютерных программ, 

эконометрического анализа, экономического анализа, статистических 

данных, знаниями законов развития природы, окружающей среды, 

общества, мышления и умением применять эти знания в профессиональной 

деятельности, умением анализировать и оценивать социально-значимые 

явления, события, процессы, владением основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Р.7. Раскрыть назначение и принципы бухгалтерского учета, рассмотреть 

структуру и содержание бухгалтерского баланса, показать порядок 
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отражения хозяйственных операций в системе счетов, аудита, рассмотреть 

классификацию счетов и Типовой план счетов,описать первичные 

документы, дать характеристику учетных регистров и форм бухгалтерского 

учета, рассмотреть основные методы бухгалтерского учета, рассмотреть 

основы организации учета краткосрочных и долгосрочных активов, 

обязательств и капитала организации, трассмотреть порядок составления и 

представления финансовой отчетности. 

Р8. Владеть навыками организации финансовых взаимосвязей, 

планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-

экономических процессов, изучение международного опыта финансовых 

организаций и его адаптация в отечественную практику; знать современное 

законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых, налоговых, страховых и казначейских органов. 

Р9. Знать основ кредитно-расчетных и валютных отношений, деятельность 

международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой 

систем. 

Р10. Использовать методы анализа статистических данных финансовой и 

банковской системы, иметь системное представление об основных 

понятиях, категориях, закономерностях в данной отрасли. 

Р11. Знать методологию финансового анализа, методику финансового 

анализа как совокупность специальных приемов анализа, сущность 

горизонтального, вертикального, трендового, пространственного, 

факторного и коэффициентного методов финансового анализа, анализ 

динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности 

баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

Р12. Знать сущность, функции и виды денег и кредита, понятие, структура и 

регулирование кредитной системы государства, уметь проводить 

исследования в области денег и денежного обращения, кредита, банковской 

деятельности на основе публикуемой статистической отчетности. 

Р13. Иметь представление о заполнении бухгалтерских документов и 

проведении статистических расчетов в оценке инвестиционной 

собственности, обязательствам, в учете аренды, в определении стоимости  

денег, в области методологических основ формирования финансовой 

отчетности и выработке профессионального суждения по вопросам 

предоставления  информации в финансовой отчетности. 

Р14. Рассчитывать цену (тариф) на любой товар и на любую услугу, 

рассчитывать элементы цен и тарифов (себестоимость, прибыль, косвенные 

налоги, снабженческо-сбытовая надбавку, торговую надбавку), 

рассчитывать скидки с цен и надбавки на них, объяснить механизм 

ценообразования, ориентироваться в системе цен и тарифов, описать 

методы установления цен,  объяснить ценовую политику и стратегию 

фирмы. 

Р15. Знать содержание управления ВЭД, современное понимание рыночных 

и нерыночных методов в управлении ВЭД, регулирование внешней 

торговли, регулирование деятельности предприятий с иностранными 

инвестициями. 

5. Область профессиональной 

деятельности 

Учет и аудит 

6. Объекты профессиональной 

деятельности 

Проектные организации; 

Промышленные предприятия; 

Научно-исследовательские учреждения; 

Органы государственного управления; 

Учебные заведения (при научном и педагогическом направлении) и т.д. 

7. Виды профессиональной деятельности Проектная; 
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Организационно-управленческая. 

Научно-исследовательская; 

8. Функции профессиональной 

деятельности 

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности; 

составление консолидированной финансовой отчетности; составление 

налоговой отчетности и заполнение деклараций по налогам;  сбор учетной и 

статистической информации, обработка данных и подготовка ее к 

использованию руководителями для принятия управленческих решений, 

инвесторами, кредиторами, внешними и внутренними 

пользователями; анализ и оценка альтернативных решений по 

ценообразованию, методов производства, инвестиций; управление и 

контроль над деятельностью предприятий в целом.  Проверка соответствия 

ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, а также 

оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая 

деятельность);  

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет 

(нормативно-методическая деятельность).  

9. Требования к предшествующему 

уровню образования  

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее образование 
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 КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Код и наименование 

дисциплины 

Ц
и

к
л

/ 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

С
ем

ес
т
р

 

E
C

T
S

 

Пререквезиты Постреквезиты Формируемые компетенции 

SGD 01 Модуль - Социально-гуманитарных дисциплин 

  

SIK 1101Современная 

история Казахстана 

ООД/ОК Гос. 

Экза 

мен 

2 5 История Казахстана 

(школьный курс) 

Политология, 

Социология, 

Философия, 

Знать:  исторические основы и периоды становления 

государственности в контексте  всемирного  и евразийского 

исторического процесса;  основополагающую роль исторического 

знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма 

Уметь:  соотносить  явления и события исторического прошлого с 

общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого 

общества посредством критического анализа; предлагать 

возможные решения современных проблем на основе анализа 

исторического прошлого и аргументированной информации; 

анализировать особенности и значение современной казахстанской 

модели развития; формировать собственную гражданскую позицию 

на приоритетах взаимопонимания, толерантности и 

демократических ценностей современного общества 

Иметь навыки: исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; определять 

практический потенциал межкультурного диалога и бережного 

отношения к духовному наследию 

Быть компетентным: в умении демонстрировать знания и 

понимание в современной истории Казахстана; применять знания и 

понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы в вопросах современной истории 

Казахстана 

Fil 2102 Философия ООД/ОК Экзамен 4 5 Культурология, 

Современная 

история Казахстана 

История и философия 

науки (курс 

магистратуры 

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления 

философии;  актуальные проблемы современной отечественной и 

мировой философии; 

Уметь: использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных 

ситуациях и в анализе общественных явлений;    

Быть компетентным: в основных философских проблемах и 
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направлениях в философии, в основных методах и подходах в 

изучении философских проблем современности. 

YaP 02 Модуль - Языковые подготовки 

Iya 1103 Иностранный 

язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2,

3 

10 Иностранный язык 

(школьный курс) 

Иностранный 

профессиональный 

язык 

Знать: лексический и грамматический минимум иностранного 

языка общего и профессионального характера в объеме, 

необходимом для реализации коммуникативных намерений во всех 

видах речевой деятельности в рамках достигаемого уровня в 

соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранными языками;  

Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и практический 

опыт в профессиональной деятельности и в ходе межличностного 

взаимодействия с представителями иной культуры; 

Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в 

соответствии с достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах в 

рамках стандартов Общеевропейских компетенций уровней 

владения иностранным языком. 

Быть компетентным: в фонетической, лексической и 

грамматической системе иностранного языка. 

K (R ) Ya L1104 

Казахский  (русский) 

язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2 10 Казахский 

(русский)  

(школьный курс)  

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык, 

философия 

Знать: коммуникативный минимум для осуществления 

профессиональной речевой деятельности; грамматический 

минимум, необходимый для построения высказываний, различных 

типов специального текста; основные синтаксические конструкции, 

используемые в профессиональной речи; основные способы 

терминообразования; основные способы перевода; 

общетехнические и содержательное, структурное и 

коммуникативное строение касательно специальности.  

Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-

делового (служебного), профессионального характера; извлекать 

информацию из учебной, технической литературы, деловой 

документации; перерабатывать научный текст, создавая на его 

основе план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 

Иметь навыки: коммуникативные, лингво-культурные и 

социокультурные; извлечения из текста необходимой информации, 

описывающей и интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном 

общении; использование знаний о языковых формах выражения 

различных типов информации научного текста для решения учебно-

профессиональных задач. 

Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных 

текстов: аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в 
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самостоятельном поиске научно-технической информации как 

основы профессиональной деятельности; при обмене информацией 

профессионального характера по определенной теме в рамках 

специальности. 

 

EPBzIT 03 Модуль - Экономика, право, безопасность жизнедеятельности и информационная технология 

IКТ 1105 

.Информационно-

коммуникационные 

технологии  

(на анг.языке) 

ООД/ОК Экзамен 1 5 Информатика 

(школьная 

программа) 

Высш.мат I, 

Иностранный язык 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; 

принципы функционирования и взаимодействия аппаратного и 

программного обеспечения компьютерной техники; способы 

настройки ОС Microsoft Windows для работы в сети; сетевые 

прикладные программы. 

Уметь: пользоваться вычислительными системами 

профессионально; подключать ПК к сетям и работать в них; 

создавать и проектировать Web - страницы и Web - сайты. 

Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с основными 

тенденциями развития методов и технологий компьютерных сетей; 

с механизмами передачи данных по каналам связи. 

Быть компетентным: в прикладном программном обеспечении 

для создания веб-сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами 

LAN; с интернет-сервисом. 

РОAK 1111 

Право и основы 

антикоррупционной  

культуры 

ООД/КВ Экзамен 1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

Основы права 

(школьный курс) 

 

 

 

 

 

Философия  Знать: основы права, основные положения Конституции 

Республики Казахстан; основные положения действующего 

законодательства Казахстана; сущность коррупции и причины ее 

происхождения; меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за коррупционные правонарушения; действующее 

законодательство, в том числе в области противодействия 

коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области 

правового регулирования и уметь обращаться к необходимым 

нормативным актам; ориентироваться в действующем 

законодательстве; используя закон, защищать свои права и 

интересы; работать над повышением уровня нравственной и 

правовой культуры; задействовать духовно-нравственные 

механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по 

вопросам применения норм в современный период; правового 

анализа различных документов; умение анализировать ситуации 

конфликта интересов и морального выбора; совершенствования 

антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам 

и применения правовых норм на практике; в вопросах причин  
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возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах сущности 

и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

ENPLVI 1111 

Экономика, навыки 

предпринимательства, 

лидерства и 

восприимчивости 

инноваций 

ООД/КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

География, 

биология  

(школьный курс) 

 

 

Экономика 

предприятия 

 

 

 

 

 

Знать: закономерности развития экономических процессов; 

основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; 

принципы функционирования рыночного механизма, 

саморегулирования и государственного воздействия на экономику; 

методы генерации предпринимательских идей; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; применять на практике 

методы научного познания экономических явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций 

социально-экономического развития национальной и мировой 

экономики; междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем; для овладения знаниями для повышения 

квалификации в течение всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть 

способным генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным 

подходом при решении экономических проблем 

EBZh 1111 

Экология и  

безопасность 

жизнедеятельности 

ООД/КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

Биология, 

самопознания 

(школьный курс) 

 

Охрана труда, 

написание 

дипломной работы 

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и 

общества; основные способы и методы защиты компонентов 

окружающей среды; основы законодательства в области  охраны 

окружающей среды; 

концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и 

практические подходы к их решению на глобальном, региональном 

и локальном уровнях; основы законодательства по охране 

окружающей среды; принципы организации безопасных 

производственных процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; 

проводить оценку техногенного воздействия производства на 

окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в 

целом; определения оптимальных условий устойчивого развития 

эколого-экономических систем; природоохранных задач; владения 

стандартными методиками мониторинга окружающей среды; 

оценивать состояние окружающей природной среды и степень 

техногенного воздействия производства на ее компоненты и 

составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития 
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и защиты окружающей среды; владеть базовыми научно-

теоретическими знаниями и применять их для решения 

теоретических и практических задач. 

 SPZ 04 Mодуль - Социально-политических знаний      

Kul 1108 

Культурология  

ООД/ОК Экзамен 1 2 История Казахстана 

(школьный курс) 

Социология, 

политология, 

философия 

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  

процесса,  его  этапы  и основные концептуальные подходы; 

теоретические основы и понятийный аппарат психологической 

науки; ключевые принципы и разнообразия основных 

психологических подходов; способы личностного и 

профессионального самопознания и саморазвития; способы 

построения межличностных отношений. 

Уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое  

наследие  в профессиональной деятельности. Оценивать место 

культуры в жизни человека; использовать теоретические и 

практические знания, полученные в ходе освоения курса, для 

анализа психологической составляющей жизни и деятельности 

людей и решения задач профессиональной деятельности и 

саморазвития 

Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями, 

методом   анализа социокультурных процессов, навыками 

бережного отношения к культурным ценностям и социокультурной 

открытости;  

Быть компетентным: в формирований общекультурных 

компетенций: способностью и готовностью осуществлять свою 

деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Psi 1109 

Психология                         

ООД/ОК Экзамен 1 2 Человек и общество, 

Самопознание  

(школьный курс) 

Психология 

управления 

(курс магистратуры) 

Знать: основные категории и понятия психологической науки, 

описывающие познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

Уметь: проводить анализ профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций; организовать профессиональное общение и 

взаимодействие, принятие индивидуальных и совместных решений, 

рефлексию; диагностировать индивидуально-психологические и 

личностные особенности людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности. 
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Иметь навыки: системой психологических понятий; основными 

средствами учебно-профессиональной деятельности, различными 

формами учебной работы. Быть компетентным: в формирований 

психологических компетенций: способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Pol 1107 

Политология          

ООД/ОК Экзамен 2 2 Современная 

история Казахстана 

Философия  Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и основные 

виды политики;  сущность, систему, источники и функции 

политической власти;  сущность политических процессов и роль в 

них политических партий и общественных движений.   

Уметь: компетентно анализировать реальные политические 

процессы; самостоятельно работать над источниками и литературой 

в целях систематизации и углубления своих политологических 

знаний. 

Иметь навыки: политического анализа и прогноза политических 

социальных ситуаций в стране и мире; оценивания перспективы 

развития современных политических процессов. 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях 

о строении и развитии общества 

 Soc 1106 

Социология                     

ООД/ОК Экзамен 2 2 Современная 

история Казахстана, 

Культурологи 

Философия, 

Экономика 

предпринимательство  

Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные 

законы и категории изучаемой дисциплины;  природу социальных 

процессов, возникновения специфических интересов социальных 

общностей и групп; социальную структуру личности как субъекта 

социального действия и социального взаимодействия; основные 

социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений; типы и структуру социальных 

организаций, механизм управления ими.  
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в 

обществе  

Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных 

(общественных) ситуаций; владения и применения знаний по 

социологии, позволяющие в полном объеме подготовки и 

организации конкретного социологического исследования 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях 

о строении и развитии общества. 

FP 05 Mодуль - Физическая подготовка    

 

FК 1110 Физкультура ООД/ОК Экзамен  1,2,

3,4 

8 Физкультура 

(школьный курс) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Знать: социальные функции физической культуры; системы 

физического воспитания; гигиенические основы управления 

здоровьем; профилактику профессиональных заболеваний;  

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для 
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поддержания специальной профессиональной работоспособности, 

здоровья и профилактики профессиональных заболеваний; 

планировать, контролировать и управлять физической и 

функциональной подготовленностью;  

Иметь навыки: показа, выполнения физических упражнений, 

оценки адекватности нагрузок функциональным возможностям 

организма; управления физической подготовленностью;  

Быть компетентным: выполнений «Президентских тестов 

физической подготовленности»; выполнения тактики и правил 

проведения соревнований в прикладных видах спорта. 

 

FК 1110 Физкультура 

(лечебная) 

ООД/ОК Экзамен 1,2,

3,4 

8 Физкультура 

(школьный курс) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Знать: основы и правила здорового образа жизни, выполнять 

физические упражнения,  правила техники безопасности на 

занятиях физического воспитания, причины возникновения травм 

во время занятий физическими  упражнениями, роль физической 

культуры и спорта в современном  обществе и в духовном 

воспитании личности. 

Уметь: владеть техникой выполнения упражнений; применять  

изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в 

учебной игре; развивать физические качества выполнять 

контрольные нормативы и тесты, предусмотренные  программой; 

пользоваться современным спортивным инвентарем  и 

оборудованием, специальными техническими средствами  с целью 

повышения  эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой, контролировать  и регулировать  

функциональное состояние организма при выполнении  физических 

упражнений; оставлять комплексы физических упражнений для 

формирования профессионально значимых физических и 

психомоторных качеств; составлять  комплексы утренней  

физзарядки, судить соревнования. 

Иметь навыки: постоянных занятий физической культурой и 

воспитание волевых качеств, повышения уровня здоровья  

физической и умственной  работа способности. 

Быть компетентным: в вопросах истории спортивных событий , 

достижений, применять знания ЗОЖ в повседневной жизни.  
EM 06 Модуль - Экономическая математика 

 

ME 1201.Математика в 

экономике 

БД/ВК Экзамен 1 5 Курс школьной 

программы 

Микроэкономика,  

Макроэкономика 

Статистика  

Знать: основные понятия, определения, теоремы, правила, 

математические методы и практические применения; 

Уметь: применять математические методы к решению задач по 

своей специальности;  

Иметь навыки: в решении задач на все предусмотренные 
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программой темы курса;  

Быть компетентным: в решений экономических задач с 

приложениями, при необходимости с использованием 

компьютерной технологии; 

Mic 1202 

Микроэкономика 

БД/ВК Экзамен 2 5 Математика в 

экономике 

Макроэкономика   Знать: теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат и основные 

законы микроэкономики в профессиональной деятельности;  

Иметь навыки: навыками практического применения базовых 

методов математического анализа; 

Быть компетентным: в принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микроуровне; 

Mac 2207 

Макроэкономика 

БД/ВК Экзамен 3 5 Микроэкономика Ценообразование Знать: специфику макроэкономического подхода и его связь с 

микроэкономикой; положения основных макроэкономических 

теорий, объясняющих логику и механизмы взаимодействия 

важнейших макроэкономических показателей;  

Уметь: анализировать экономическую информацию и делать 

выводы о состоянии экономики региона (страны); 

Иметь навыки: нахождения необходимой статистической 

информации и ее обработки; анализа фактических данных и 

формулирования выводов о состоянии экономики; 

Быть компетентным: в изучении основ макроэкономических 

законов и взаимосвязи, определяющие функционирование 

экономической системы; 

UP 1205 

Учебная практика 

БД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

2 1  Производственная 

практика I 
Знать: законодательные и нормативные материалы по 

специальности; формы и методы контроля документации по 

специальности. 

Уметь: использовать нормативно - правовую документацию в 

профессиональной деятельности; 

Иметь навыки: владеть компьютерными технологиями, 

средствами коммуникации. 

Быть компетентным: применять полученные теоретические 

знания на практике; 

оформлять первичные документы. 

PPI 2206 

Производственная 

практика I 

БД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

4 3 Учебная практика Производственная 

практика II 

Знать: специфику работы отрасли, с микро- и макросредой 

предприятия, с технологической и производственной схемой 

предприятия, структурой управления и основными функциями 



19 
 

производственных и управленческих подразделений в тесной связи 

с темой дипломной работы;  

Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии: 

учетную политику, формы бухгалтерского учета; автоматизацию 

учета, первичную документацию, документооборот; формы 

аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности, 

ее рассмотрение, анализ и утверждение; критическое описание 

действующей организации учета, управленческого и финансового 

анализа, внесение предложений по его совершенствованию;  

 непосредственно работать в бухгалтерии или в службах 

экономического анализа и внутреннего аудита предприятия с 

занятием определенных рабочих мест; в отделах учета и анализа 

материальных ценностей, основных фондов, труда и заработной 

платы, затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции и т.д.; 

Иметь навыки: овладеть приемами и способами приемки и 

обработки первичных документов, отчетов, ведения записей в 

учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и 

форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении. 

Быть компетентным: осуществить экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта за 

определенный период для выявления резервной повышения 

эффективности работы предприятия; 

закрепить теоретические знания, полученные студентами в 

процессе изучения учетных и других смежных дисциплин; 

приобрести практические навыки по организации, методике и 

технике ведения бухгалтерского учета и его компьютеризации. 

ONED 07 Mодуль - Основы начальных экономических дисциплин 

ET 1203 

Экономическая теория 

БД/ВК Экзамен 2 5 Математика в 

экономике 

Макроэкономика Знать: базовые понятия, категории и инструменты экономической 

теории; основные принципы экономического анализа микро и 

макроэкономических процессов и тенденций; 

Уметь: логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых экономических 

проблем; 

Иметь навыки: навыками постановки целей и эффективных 

средств их достижения на основе экономического анализа;   

Быть компетентным: в использований принципов экономического 
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анализа для объяснения экономического выбора экономических 

субъектов и особенностей функционирования экономической 

системы в целом, и отдельных ее секторов;. 

Men 2211 

Менеджмент 

БД/ВК Экзамен 4 5 Теория вероятности 

и математическая 

статистика 

Управленческий 

анализ 
Знать: основные этапы формирования менеджмента как науки и 

профессии; принципы развития и закономерности 

функционирования организации;  роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации;  основные бизнес-процессы 

в организации; принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  анализировать внешнюю 

и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию;  анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Иметь навыки: методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль);  современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

Быть компетентным: в современных тенденциях менеджмента.  

TVMS 2204 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

БД/ВК Экзамен 3 3 Школьная 

программа 

математики 

Менеджмент Знать: основные понятия, определения, теоремы, правила, 

математические методы и практические применения;  

Уметь: применять математические методы к решению задач по 

своей специальности;  

Иметь навыки:в решении задач на все предусмотренные 

программой темы курса;  

Быть компетентным: врешений экономических задач с 

приложениями, при необходимости с использованием 

компьютерной технологии; 

BU 2208 

Бухгалтерский учет 

БД/ВК Экзамен 4 5 Управленческий 

учет 

 

Бухгалтерский учет 

в торговле 

 

знать: налоговую базу и использовать учетную информацию для 

принятия управленческих решений на всех уровнях. 

уметь: регистрщвать, обработывать и систематизировать 

информации данных бухгалтерского учета для их использования в 

налоговом учете, ведению регистров текущего налогового учета, 

составлению деклараций по всем видам налоговых объзательств. 
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Иметь навыки: - овладеть навыками проведения аудиторских 

процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов; 

Быть компетентным: освоить технологию составления плана и 

программы проведения аудита. 

BU 08 Mодуль - Бизнес и управление 

Ek 2210 

Эконометрика 

БД/ВК Экзамен 3 5 

 

 

 

Математика в 

экономике 

Рыночная 

инфраструктура 

Знать: основные понятия эконометрики, основные методы 

оценивания неизвестных параметров эконометрических 

моделей, методы проверки статистических гипотез о параметрах 

построенных моделей, основные методы диагностики (проверки 

качества) эконометрических моделей; 

Уметь: применять стандартные методы построения 

эконометрических моделей, обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически обоснованные выводы, 

давать содержательную интерпретацию результатов 

эконометрического моделирования; 

Иметь навыки: по обработке реальных статистических 

данных; 

Быть компетентным: в развитии умения и способности 

самостоятельно пополнять свое образование, в применении 

эконометрических методов диагностики. 

Fin 2212 

Финансы 

БД/ВК Экзамен 3 4 Экономическая 

теория 

Финансовый учет Знать: основы организации и управления государственных 

финансов, финансов хозяйствующих субъектов и финансовых 

институтов; терминологию и понятия деятельности субъектов 

финансовых отношений;  

Уметь: анализировать денежные потоки государства, 

хозяйствующих субъектов и финансовых институтов;  

Иметь навыки: навыками управления финансами для принятия 

решений по формированию и использованию финансовых 

ресурсов на разных уровнях общественного устройства;  

Быть компетентным: в современных трендах развития 

финансового рынка и деятельности финансовых посредников, и  

страховых организаций. 

STr 2213  

Страхование  

 

 

БД/ВК Экзамен 3 

 

4 Экономика, 

навыки 

предпринимательс

тва, лидерства и 

восприимчивости 

инноваций 

Предпринимательское 

право 

Знать: относящееся к страхованию; понятийный аппарат, 

используемый в страховании; проявляющиеся в страховании 

статистические зависимости; экономические и финансовые 

основы страховой деятельности; методы анализа данных 

публикуемой финансовой и статистической отчетности 

страховых компаний; 

Уметь: вести расчеты, связанные с определением величины 

страхового возмещения при различных системах страхового 

обеспечение, а также франшизных оговорках; владеть методами 

анализа убыточности страховой суммы по видам страхования; 
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определять показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых компаний; начислять средства 

страховых резервов по совокупности ранее заключенных 

договоров; 

Иметь навыки: о современном состоянии и тенденциях 

развития страхования в Казахстане, особенностях и недостатках 

его правовой базы; о типичных ошибках, допускаемых при 

заключении договоров страхования, их правовых последствиях; 

о специфике маркетинга страховых услуг. 

 Быть компетентным: разработки инвестиционных проектов 

на основе типовых методик с учетом действующих 

 нормативно–правовых актов. 

 

St 3209 Статистика БД/ВК Экзамен 

 

5 5 

 

Рыночная 

инфраструктура 

 

Финансовый и 

управленческий аудит 

 

Знать:  приемы, методы и особенности организации сбора 

исходной массовой информации; систему взаимосвязи 

обобщающих статистических показателей, методы их расчета и 

анализа в конкретной экономической ситуации; 

Уметь:  правильно организовать и провести статистическое 

наблюдение; заполнять и использовать формы статистической 

отчетности предприятия; исчислять обобщающие 

статистические показатели состояния и развития производства; 

Иметь навыки:  комплексом современных методов обработки, 

обобщения и анализа информации в области управления 

организацией и использования отечественного и зарубежного 

опыта в прикладном их применении в организациях; навыками 

организации и проведения статистических исследований; 

Быть компетентным: способностью оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения затрат; 

иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого 

учета 

    

NU 2214 Налоговый 

учет 

БД/КВ Экзамен 3 

 

4 

 

Математика в 

экономике 

Бюджетный учет и 

отчетность 

Знать: регистрацию, обработку и систематизацию информации 

данных бухгалтерского учета для их использования в налоговом 

учете, ведение  регистров текущего налогового учета, 

составление деклараций по всем  видам налоговых 

обязательств. 

Уметь: собирать, регистрировать и обрабатывать информацию 

финансового учета для налогового учета корпоративного 

подоходного налога; на базе собранной информации 
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составление необходимых налоговых расчетов; составление 

декларации по корпоративному подоходному налогу и 

приложений. 

Иметь навыки: знать правовые основы и методологию учета 

активов, обязательств, капитала доходов и расходов; 

интерпретировать и систематизировать информацию по 

активам, обязательствам, капиталу, доходам и расходам 

организации; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского учета; формировать и идентифицировать 

экономическую информацию на основе данных бухгалтерского 

учета;  

Быть компетентным: знании вопросов регулировании 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

 

UU 2214 

Управленческий учет 

Экономическая 

теория 

Бухгалтерский учет Знать: предметную, методологическую и концептуальную 

специфику управленческого учета; технологию организации и 

ведения управленческого учета на предприятиях. 

Уметь: классифицировать и исчислять затраты фирмы; 

составлять бюджеты фирмы;  осуществлять бюджетное 

планирование; анализировать безубыточность бизнеса. 

Иметь навыки: предметную, методологическую и 

концептуальную специфику управленческого учета; технологию 

организации и ведения управленческого учета на предприятиях. 

Быть компетентным: знать особенности организации 

налоговой системы, особенности, порядок исчисления, сроки 

уплаты налогов, права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

EiP 09 Модуль - Экономика и предприятия 
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PP 2215 

Предпринимательское 

право 

БД/КВ Экзамен 4 5 Страхование Финансовый анализ Знать: правовые основы политики государства в области 

регулирования предпринимательской деятельности и теоретические 

положения об основных институтах предпринимательского права 

Республики Казахстан: 

Уметь:. оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области предпринимательского права; 

Иметь навыки: по осуществлению информационно-поисковой 

деятельности для разработки планов и возможной системы 

действий для решения конкретной практической задачи; 

Быть компетентным: Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; Способность применять 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой. 

FP 2215 

Финансовое право 

Управленческий 

учет 

Финансовый 

анализ в 

коммерческих 

банках 

Знать: основные положения финансового законодательства 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, формулировать 

цели, выбирать средства, соответствующие целям 

Иметь навыки: способностью сочетания теоретического 

мышления с поиском оптимального способа решения проблемы. 

Быть компетентным: защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений 

FAKB 3217 

Финансовый анализ в 

коммерческих банках 

БД/КВ Экзамен 5 5 Финансовое право Финансовый 

контроль и аудит 

Знать: основы учета и отчетности в банках, особенности 

применения МСФО, организацию учета финансовых операций 

банка, технологию ведения учета внутренних операций банка. 

Уметь: работать с первичными документами, примененять 

нормативные акты по финансовым операциям, анализировать 

экономические показатели банковской сферы. 

Иметь навыки: осмыслить теорию и практику банковских рисков и 

использовать его  основные положения. 

Быть компетентным: приобретение студентами практических 

навыков и решений вопросов, связанных с прогнозированием и 

минимизацией банковских рисков. 

FU 3217  

Финансовый учет 

Финансы 

 

Теория 

экономического 

учета 

Знать: системное обучение студентов целям, задачам, методам и 

принципам современного финансового учета. 

Уметь: раскрыть общие подходы к управлению финансами на всех 

уровнях хозяйствования; научить студентов правильно понимать и 

интерпретировать финансовую информацию, работать с ней.  

Иметь навыки: знании вопросов регулировании бухгалтерского 
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учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФО;  

Быть компетентным:   усвоить содержание финансовых 

отношений и их функции в экономике; получить представление о 

финансовой системе национальной экономики, финансовых 

посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику 

финансов предприятий; 

Cen 2216 

Ценообразование 

БД/КВ Экзамен 4 

 

5 

 

Макроэкономика 

 

Экономика 

предприятия  

Знать: основные нормативные документы, касающиеся 

ценообразования и непосредственно связанных с ним областей 

(налогообложения, бухгалтерского учет; 

Уметь грамотно и компетентно использовать приемы 

формирования ценовой политики, ценовой стратегии и методы для 

выработки самостоятельных хозяйственных решений, повышающих 

эффективность бизнеса; 

Владеть техникой расчета внутренних, внешнеторговых, мировых, 

оптовых и розничных цен, цен международных контрактов и др. 

Быть компетентным: практические навыки самостоятельного 

ведения экономической работы на предприятии, быстро и 

правильно ориентироваться в фактической исходной информации и 

расчетных экономических показателях. 

RI 2216 

Рыночная 

инфраструктура 

Эконометрика 

 

Статистика Знать: основы валютных отношений, современную структуру и 

участников мирового финансового рынка, тенденции его развития. 

Уметь: самостоятельно исследовать в области денежного рынка и 

его инструментов, рынка ценных бумаг,  деятельности банков, 

изучение финансовых институтов. 

Иметь навыки: выявления плюсов и минусов происходящих 

социально- экономических явлений и предлагать свой путь решения 

проблем развития инфраструктурного комплекса;  

Быть компетентным: во владении функций управления и 

экономическими методами, в использовании знаний в принятии 

объективных, верных решений для эффективного 

функционирования рыночной инфраструктуры РК. 

 BUBO 3223 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях 

БД/КВ Экзамен 6 

 

5 

 

Информационные 

системы в 

бухгалтерском 

учете. 

Учет 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

 

Знать: получение определенных практических навыков по технике 

работы с данными финансовой отчетности компании; нормативно-

правовой базы ведения и составления финансовой отчетности 

компании в Республике Казахстан и в соответствии с МСФО. 

Уметь: составлять и прогнозировать финансовой отчетности 

компании 

Иметь навыки: знать организационную структуру, 

производственную базу и систему взаимодействия предприятий 
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различных отраслей экономики; 

Быть компетентным: рассчитывать объемы грузовых и 

пассажирских перевозок; методологию формирования расходов, 

тарифов и цен, доходов и прибыли в различных отраслях 

экономики. 

 OBUIGB 3223 

Организация 

бухгалтерского учета 

при исполнении 

госбюджета 

 

    Особенности 

бухгалтерского 

учета 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

 

Знать:  понимание роли бухгалтерского учета по исполнению 

государственного бюджета в условиях рыночной экономики; 

Уметь: овладевать методикой бухгалтерского учета активов, а 

также контроля достоверности получаемой информации и 

законности расходования средств и материальных ресурсов в 

государственных учреждениях.  

Иметь навыки: владения теоретических и практических навыков 

организации учетного процесса в организациях. 

Быть компетентным: рассчитывать на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно–правовой базы, 

макроэкономические показатели и социально–экономические 

показатели деятельности  хозяйствующих  субъектов. 

 EP 10 Модуль - Экономика производства   

  

UA 3218 

Управленческий анализ 

БД/КВ Экзамен 5 5 Менеджмент 

 

Организация 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Знать: формирование полноценной, достоверной и объективной 

аналитической информации, расчетов, обоснований и заключений 

по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых 

результатов, издержек, объема производства, продаж, 

эффективности организации в целом и в разрезе отдельных видов и 

направлений ее предпринимательской деятельности, необходимой 

для эффективного управления организацией, подготовка и 

аналитическое обоснование вариантов управленческих решений, 

разработка эффективных методов оперативного управления и 

маневрирования финансовыми, трудовыми, материально-

техническими ресурсами организации. 

Уметь: классифицировать затраты для различных направлений 

учета, принимать правильные управленческие решения в различных 

направлениях деятельности. 

Иметь навыки: быть готовым к использованию современного 

знания о экономической  деятельности и организационно–

управленческой работе; 

Быть компетентным: способен критически  оценить предлагаемые 

варианты  управленческих решений и разработать  и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 
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FA 3218  

Финансовый анализ 

Предприниматель

ское право 

 

Аудитерство 

 

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового 

анализа как совокупность специальных приемов анализа, сущность 

горизонтального, вертикального, трендового, пространственного, 

факторного и коэффициентного методов финансового анализа, 

анализ динамики состава и структуры активов баланса, анализ 

ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

Уметь: владение навыками организации финансовых взаимосвязей, 

планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-

экономических процессов, изучение международного опыта 

финансовых организаций и его адаптация в отечественную 

практику; 

Иметь навыки: быть способным применять навыки 

экономического анализа производственной, хозяйственной, 

финансовой деятельности предприятия. 

Быть компетентным: усвоить содержание финансовых 

отношений и их функции в экономике; получить представление о 

финансовой системе национальной экономики, финансовых 

посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику 

финансов предприятий; 

TBU 3220  

Теория бухгалтерского 

учета 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

6 

 

5 

 

Компьютеризация 

бухгалтерского 

учета 

 

Бухгалтерский 

учет в 

производственной 

сфере 

Знать: четкое представление об особенностях организации 

бухгалтерского учета на предприятиях; использование на практике 

знания и способности понимания:  

 Уметь: собирать и обобщать информацию о хозяйственных 

операциях, заполняя соответствующим образом первичные и 

сводные документы, отражающие; деятельность предприятия, 

используя не только данные нормативных документов, но и свое 

видение проблемы; сообщить и наглядно представить информацию, 

идеи, проблемы и их решения, касающиеся организации 

бухгалтерского учета на предприятии; самостоятельно изучать 

законодательную и нормативную документацию с целью 

надлежащим образом использовать ее для организации 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Иметь навыки:– навыки системного подхода к формированию 

учетной системы организации и ее связи с основными 

управленческими процессами 

Быть компетентным: умение осуществлять расчеты по налогам и 

сборам; способность составлять аналитические (пояснительные) 

записки (обзоры);  способность генерировать идеи по оптимизации 

учетного процесса, решать нестандартные ситуационные задачи в 
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области бухгалтерского учета. 

TEU 3220 

Теория экономического 

учета 

Компьютеризация 

бухгалтерского 

учета 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности  

Знать: четкое представление об особенностях организации 

экономического учета на предприятиях; использование на практике 

знания и способности понимания:  

Уметь: собирать и обобщать информацию о хозяйственных 

операциях, заполняя соответствующим образом первичные и 

сводные документы, отражающие; деятельность предприятия, 

используя не только данные нормативных документов, но и свое 

видение проблемы; сообщить и наглядно представить информацию, 

идеи, проблемы и их решения, касающиеся организации 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Иметь навыки:  представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

анализировать показатели, характеризующие тенденции развития и 

функционирования финансового рынка страны. 

Быть компетентным: знать сущность, функции и виды денег и 

кредита; понятие, структура и регулирование кредитной системы 

государства, проводить исследования в области денег и денежного 

обращения, кредита, банковской деятельности на основе 

публикуемой статистической отчетности. 

Minor 

Дисциплина 2 

      Согласно каталогу дополнительной образовательной программы 

(Минор) 

KBU 3219 

Компьютеризация 

бухгалтерского учета 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

5 5 Эконометрика Теория 

бухгалтерского 

учета 

Знать: основные принципы учета внешнеэкономической 

деятельности и базовые общепринятые правила ведения учета 

внешнеэкономической деятельности; систему сбора, обработки, 

подготовки информации по внешнеэкономической деятельности;  

основные нормативные документы в области учета 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: решать на примере конкретных ситуаций вопросы, 

связанные с  оценкой, учетной регистрацией и накоплением 

информации по внешнеэкономической деятельности с целью 

последующего ее представления в финансовых отчетах; составлять 

первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые связаны с операциями в 

инвалюте; обрабатывать информацию на счетах бухгалтерского 

учета по операциям в инвалюте. 

Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное 
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понимание рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, 

регулирование внешнй торговли, регулирование деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями; 

Быть компетентным: способен анализировать  и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики  

о социально-экономических процессах   

ISBU/ISA 3219 

Информационные 

системы в 

бухгалтерском учете 

Эконометрика 

 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях 

Знать: информационные технологии обработки экономической 

информации; принципы построения реляционных баз данных; 

структуру и общую схему функционирования ЭИС; 

информационные технологии обработки экономической 

информации. 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и использовать технические средства для решения 

коммуникативных задач.   

Иметь навыки: приемами и навыками по ведению учета с 

использованием автоматизированной формы бухгалтерского учета.  

Быть компетентным: приобрести практические навыки 

составления регламентированной отчетности. 

 Minor 

Дисциплина 1                                                                    

      Согласно каталогу дополнительной образовательной программы 

(Минор) 

 

BUO 3221  

Бюджетный учет и 

отчетность 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

5 

 

5 

 

Налоговый учет 1С Предприятия Знать: нормативно-правовые акты, определяющие порядок 

бюджетного учета. 

Уметь: анализировать конкретные ситуации в области бюджетного 

учета и отчетности. 

Иметь навыки:  отражать хозяйственные операции в учете в 

разрезе поступающих доходов и источников финансирования 

расходов, выбранной учетной политикой бюджетной организацией;  

Быть компетентным: формировать бухгалтерскую (бюджетную) и 

иную отчетность. 

BUT 3221 

Бухгалтерский учет в 

торговле 

Бухгалтерский 

учет 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в отраслях 

Знать: предмет, объект и субъекты экономической политики; 

сущность и закономерности переходной экономики;  

Уметь: применять механизм принятия правительственных 

решений; бюджетно-налоговую политику государства, формы 

общественного разделения труда и направления экономической 

политики. 

Иметь навыки: навыками установления влияния учетной политики 

на финансовые результаты деятельности организации.  

Быть компетентным: применения на практике полученных 
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навыков установления влияния учетной политики на финансовые 

результаты деятельности организации; - применения 

профессионального суждения при формировании учетной 

политики. 

OA 3222  

Основы аудита 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

5 

 

4 

 

Менеджмент 

 

 Практический 

аудит 

 

Знать: основные концепции и подходы аудита, классификации 

типов, видов аудиторских услуг;  правовые основы осуществления 

аудиторской деятельности и нормы стандартов аудиторской 

деятельности; основы планирования, организации и аудиторской 

проверки; основные процедуры аудиторской проверки; правила 

оформления результатов аудита и оказания сопутствующих услуг. 

Уметь: использовать и интерпретировать результаты проведения 

аудита в профессиональной деятельности; планировать, 

организовывать и проводить аудиторскую проверку финансовой 

бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского 

учета; использовать в профессиональной деятельности 

теоретические и нормативные основы аудиторской деятельности;  

использовать правила стандартов аудиторской деятельности. 

Владеть: основными категориями и концепциями аудита и 

финансового контроля; методологией и основными приемами 

аудита;  навыками работы с аудиторскими доказательствами;  

аналитическими процедурами внутреннего аудита; способами 

обобщения результатов аудита (сопутствующих аудиту услуг), 

формирования аудиторских отчетов. 

Быть компетентным: способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

OBU 3222 

Особенности 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет Организация 

бухгалтерского 

учета в исполнении 

государственного 

бюджета  

Знать: сущность и задачи бухгалтерского учета; принципы 

бухгалтерского учета; особенности, виды и функции 

бухгалтерского учета; объекты бухгалтерского учета; методы 

первичного наблюдения и документации в бухгалтерском учете 

реформирование бухгалтерского учета в РК. 

Уметь: оценивать объекты бухгалтерского учета; планировать 
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этапы развития бухгалтерского учета в перспективе; 

организовывать бухгалтерский финансовый учет; оценивать и 

проводить учет основных средств; оформлять учетные документы.  

Иметь навыки: методами бухгалтерского учета; приемами 

первичного наблюдения и оформления документации; принципами 

ведения бухгалтерского финансового учета. 

Быть компетентным: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах. 

FKA 3224 

Финансовый контроль 

и аудит 

БД/КВ 

 

Экзамен 

  

6 

 

4 

 

Финансовый 

анализ в 

коммерческих 

банках 

Бухгалтерский 

учет в транспортно-

коммуникационном 

комплексе 

 

Знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать, 

прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение 

по результатам проверки. 

Уметь:ориентироваться в унифицированных формах первичной 

учетной документации бюджетной организации. 

- Иметь навыки: владеет навыками приобретения новых 

специальных знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности 

Быть компетентным: способен легко адаптироваться в 

профессиональной среде, гибок и мобилен в различных условиях и 

ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. 

Au 3224 

Аудиторство 

Финансовый 

анализ 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 1С  

 

Знать: приобретение навыков получения аудиторских 

доказательств, составления рабочих документов аудита и 

формирования аудиторского мнения. 

Уметь: умение применять в аудите аналитические процедуры, 

особенно на его заключительном этапе, оценка последующих 

событий после даты отчета; проведение научно-исследовательских 

работ по аудиту и привитие навыков исследование результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Иметь навыки: овладеть навыками проведения аудиторских 

процедур, расчетов, оценки состояния проверяемых объектов; 

Быть компетентным: способен легко адаптироваться в 

профессиональной среде, гибок и мобилен в различных условиях и 

ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. 

OVD 4225 

Организация  

внешнеэкономической 

деятельности 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Управленческий 

анализ 

 

Написание и 

подготовка 

дипломной  работы 

Знать: быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Уметь: регулирование внешней торговли и деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. 

Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное 
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понимание рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, 

регулирование внешнй торговли, регулирование деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями; 

Быть компетентным: способен анализировать  и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики  

о социально-экономических процессах   

UVD 4225 

Учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях 

Организация 

бухгалтерского 

учета при 

исполнении 

госбюджета 

 

Знать: содержание управления ВЭД, современное понимание 

рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, 

регулирование внешней торговли, регулирование деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. 

Уметь: быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Иметь навыки: применять навыки экономического анализа 

производственной, хозяйственной, финансовой деятельности 

предприятия. 

Быть компетентным: как управлять трудом в системе рыночных 

отношений, социальное развитие и уровень жизни, анализировать 

факторы влияющие на рынок труда, а также механизм его 

регулирования. 

UР 11 Модуль - Учетная политика  

OT 4301 

Охрана труда 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Экология и БЖД 

 

Производственная 

практика II 

Знать: законодательные акты в сфере охраны труда; методические 

основы контроля санитарно-гигиенического состояния 

производства; организацию охраны труда и предотвращение 

травматизма на предприятии; уметь составлять план мероприятий 

по созданию оптимального микроклимата и условий работы на 

производстве. 

Уметь: применять законы и правовые нормативы РК в сфере 

охраны труда определять требуемых санитарно-гигиенических 

параметров в рабочей зоне предприятий; применять требования 

законодательных актов в области охраны и безопасности труда; 

осуществлять надзор за социально-экономическими, 

организационными, техническими, гигиенических и лечебно-

профилактическими мероприятиями и средствами, 

обеспечивающими безопасность, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Иметь навыки: осуществлять надзор за социально-

экономическими, организационными, техническими, гигиенических 

и лечебно-профилактическими мероприятиями и средствами, 
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обеспечивающими безопасность, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Быть компетентным: в решении задач по охране и обеспечению 

безопасности труда; навыками работы с законами, 

законодательными актами и нормативами в области охраны и 

безопасности труда. 

EP 4302 

Экономика 

предприятия 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Ценообразование Написание и 

подготовка 

дипломной  работы. 

Знать: методики расчета эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, эффективности 

основных направлений НТП, капитальных вложений, 

использования производственных фондов, роста 

производительности труда и рентабельности производства; 

Уметь: грамотно и компетентно организовать производство, 

определить конъюнктуру рынка, творчески подходить к решению 

разнообразных хозяйственных задач, анализировать экономическое 

состояние предприятия и правильно оценивать качественные сдвиги 

в развитии экономики; 

Иметь навыки:   новыми методами хозяйствования  в условиях 

рыночных  

Быть компетентным: знать особенности, закономерности и 

проблемы развития современной международной экономики, 

работать с законами, применять на практике принципы микро и 

макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях 

получения ими взаимной выгоды. 

AFO 4306 

Анализ финансовой 

отчетности 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Организация 

бухгалтерского 

учета при 

исполнении 

госбюджета 

Написание и 

подготовка 

дипломной  работы.  

 

Знать: основы учета и отчетности в банках, особенности 

применения МСФО, организацию учета финансовых операций 

банка, технологию ведения учета внутренних операций банка. 

Уметь: работать с первичными документами, примененять 

нормативные акты по финансовым операциям, анализировать 

экономические показатели банковской сферы. 

Иметь навыки: навыками использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 

Быть компетентным: навыками использования сведений 

финансовой. бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для принятия управленческих решений. 

PPII 3307 

Производственная 

практика II 

 

ПД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

6 3 Охрана труда Преддипломная 

практика 

Знать: специфику работы отрасли, с микро- и макросредой 

предприятия, с технологической и производственной схемой 

предприятия, структурой управления и основными функциями 

производственных и управленческих подразделений в тесной связи 
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с темой дипломной работы;  

Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии: 

учетную политику, формы бухгалтерского учета; автоматизацию 

учета, первичную документацию, документооборот; формы 

аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности, 

ее рассмотрение, анализ и утверждение; критическое описание 

действующей организации учета, управленческого и финансового 

анализа, внесение предложений по его совершенствованию; 

непосредственно работать в бухгалтерии или в службах 

экономического анализа и внутреннего аудита предприятия с 

занятием определенных рабочих мест; в отделах учета и анализа 

материальных ценностей, основных фондов, труда и заработной 

платы, затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции и т.д.; 

Иметь навыки: овладеть приемами и способами приемки и 

обработки первичных документов, отчетов, ведения записей в 

учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и 

форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении. 

Быть компетентным: осуществить экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта за 

определенный период для выявления резервной повышения 

эффективности работы предприятия; закрепить теоретические 

знания, полученные студентами в процессе изучения учетных и 

других смежных дисциплин; приобрести практические навыки по 

организации, методике и технике ведения бухгалтерского учета и 

его компьютеризации. 

BU 12 Модуль - Бухгалтерский учет     

FUA 3309 

Финансовый и 

управленческий аудит 

ПД/ВК Экзамен 6 4 Статистика 

 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

Знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать, 

прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение 

по результатам проверки. 

Уметь:ориентироваться в унифицированных формах первичной 

учетной документации бюджетной организации. 

Иметь навыки: - навыками сбора, обработки и использования 

экономической информации, необходимой для управленческих 

решений - приемами интерпретации финансовой и бухгалтерской 

инф  

Быть компетентным: методикой ведения бухгалтерского 
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финансового учета; - способами организации управленческого 

учета и подготовки управленческой отчетности; - методами 

разработки и представления бюджетов организации. 

 OBUvO 3304 

Особенности 

бухгалтерского учета в 

отраслях 

ПД/ВК  Экзамен 

 

6 5 Бухгалтерский 

учет в торговле 

Бухгалтерский 

учет в транспортно-

коммуникационном 

комплексе 

Знать: основное внимание акцентируется на формировании 

налоговой базы и использовании учетной информации для 

принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Уметь: регистрировать, обработывать и систематизировать 

информацию данных бухгалтерского учета для их использования в 

налоговом учете, ведению регистров текущего налогового учета, 

составлению деклараций по всем видам налоговых объзательств. 

Иметь навыки: приобрести навыки ведения учета текущих 

активов: денежных средств, дебиторской задолженности, товарно-

материальных запасов; долгосрочных активов, текущих и 

долгосрочных обязательств, капитала в различных отраслях 

экономики 

Быть компетентным: понимать основные элементы и порядок 

составления бухгалтерского баланса; 

PA 4305  

Практический аудит 

ПД/ВК  Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Основы аудита 

 

Написание и 

подготовка 

дипломной  работы.  

 

Знать:  в чем заключается цели проверки объектов аудита, какие 

источники  информации необходимо использовать, как проводить 

аудиторские процедуры, расчеты, как анализировать состояние 

проверяемых объектов, как правильно формулировать выводы о 

состоянии объектов контроля. 

Уметь: составить программу аудиторской проверки, составлять 

тесты проверки системы внутреннего контроля и бухгалтерского 

учета, определить направления аудиторской проверки, оформлять 

рабочие документы и результаты проверки.  

Владеть: овладеть навыками проведения аудиторских процедур, 

расчетов, оценки состояния проверяемых объектов; 

Быть компетентным: оценивать состояния объектов контроля, 

правильно формулировать выводы и разработать рекомендации по 

улучшению деятельности проверяемых предприятий. 

1CP 3303 

1C Предприятие 

ПД/ВК  Экзамен 

 

6 

 

5 

 

Бюджетный учет и 

отчетность 

Компьютерные 

технологиии в 

бух.учете 1 С. 

Знать: основные возможности пакета программных средств 1С: 

Предприятие 8.2., состав компонент и их функции; основные 

принципы и методы работы с пакетом 1С: Предприятие 8.2; 

особенности организационного, информационного и технического 

обеспечения комплексов задач бухучета на ПЭВМ. 

Уметь: использовать приобретенные знания в бухгалтерском учете 

по различным участкам учета в профессиональной деятельности; 
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настраивать программу под свои нужды, создавать новые типовые 

операции и документы,  

Иметь навыки: приобрести практические навыки составления 

регламентированной отчетности; усвоить сервисные возможности; 

Быть компетентным:  приобрести практические навыки 

проведения комплексного анализа финансового положения 

организации. 

PP 4308 

Преддипломная 

практика 

 Итоговая 

оценка по 

практике  

8 18  Написание и 

подготовка 

дипломной  работы 

Знать: принципы построения организационно-управленческих 

решений; критерии социально-экономической эффективности 

решений и виды ответственности за их принятие. методы поиска и 

анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; порядок закрытия 

счетов бухгалтерского учета с последующим выявлением 

финансового результата хозяйственной деятельности за отчетный 

период; содержательную часть бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Уметь:  критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений ; аргументировать свой выбор при 

принятии управленческих решений;  анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях; выявлять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период на 

предприятиях различных форм собственности и отражать их на 

счетах бухгалтерского учета . 

Иметь навыки: навыками подготовки информационного обзора 

или аналитического отчета по проведенным информационным 

исследованиям; навыками интерпретации социально-

экономических показателей и выявления направлений и тенденций 

изменения показателей; навыками организации и ведения 

налогового учета на предприятиях различных форм собственности, 

организаций, ведомств ; методами налогового планирования. 

 Быть компетентным: способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  
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способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

UbO 13.1(UAP) Модуль -  Учет в отраслях (Образовательная траектория №1 Учет и аудит на предприятии ) 

 BUPS 4310 

Бухгалтерский учет в 

производственной 

сфере 

ПД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

 

Написание и 

подготовка 

дипломной  работы.  

 

Знать: методы калькулирования себестоимости продукции и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы, 

основные формирования учета затрат на производство, систему 

бюджетирования и нормирования отдельных расходов. 

Уметь: систему знаний об учете затрат на производство и методах 

калькулирования и бюджетирования (планирования, 

нормирования), использовать конкретных примерах плановые, 

нормативные и отчетные калькуляции, составлять на внутреннюю 

отчетность по отдельнымсегментам предприятия. 

Иметь навыки: навыки системного подхода к формированию 

учетной системы организации и ее связи с основными 

управленческими процессами 

Быть компетентным: умение осуществлять расчеты по налогам и 

сборам ; способность составлять аналитические (пояснительные) 

записки (обзоры); способность генерировать идеи по оптимизации 

учетного процесса, решать нестандартные ситуационные задачи в 

области бухгалтерского учета 

 MSFO 4310 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

    Теория 

экономического 

учета 

Написание и 

подготовка 

дипломной  работы.  

 

Знать: структуру и содержание международных стандартов 

финансового учета. 

Уметь: составить финансовую отчетность конкретного 

предприятия по итогам одного финансового года в соответствии с 

МСФО и МСБУ. 

Иметь навыки: навыки сбора, обработки и обобщения 

информации финансового характера, методы ее анализа и оценки, 

владение формами представления бухгалтерской информации  

Быть компетентным:  способность провести аналитическое 

сравнение МСФО и национальных положений по бухгалтерскому 

учету, оценить потенциальное влияние выявленных расхождений на 

процесс принятия управленческих решений 

UbO 13.2(UAT) Модуль - Учет в отраслях (Образовательная траектория №2 Учет и аудит на транспорте) 

 

          

BUTK 4310 

Бухгалтерский учет в 

ПД/КВ Экзамен 7 5 Особенности 

бухгалтерского 

Написание и 

подготовка 

Знать: место бухгалтерской информации в практике принятия 

деловых решений; базовыми правилами ведения бухгалтерского 

учета, в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и 
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транспортно-

коммуникационном 

комплексе 

 

учета в отраслях  дипломной  работы.  

 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Уметь: ориентироваться в информации бухгалтерского учета; на 

основе метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета 

финансово- хозяйственной деятельности, составлять бухгалтерские 

проводки. 

Владеть: приобрести навыки ведения учета текущих активов: 

денежных средств, дебиторской задолженности, товарно-

материальных запасов; долгосрочных активов, текущих и 

долгосрочных обязательств, капитала в различных отраслях 

экономики. 

Быть компетентным:  иметь представление об особенностях 

организации бухгалтерского учета в различных  отраслях 

национальной экономики. 

 

 

КTBU 1C 4310 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

1С 

    1C Предприятие Написание и 

подготовка 

дипломной  работы. 

Знать: информационные технологии обработки бухгалтерского 

учета информации; принципы построения реляционных баз данных; 

структуру и общую схему функционирования  информационных 

технологии. 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и использовать технические средства для решения 

коммуникативных задач.   

Иметь навыки: навыками использования программно-

инструментальных средств для анализа и обработки бухгалтерского 

учета и аудита. 

Быть компетентным: способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

  
  
 

Написание и защита 

дипломной работы  

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена       

 

  8 12   Знать: ожидаемые показатели того, что обучаемый должен знать, 

понимать или в состоянии выполнить по завершении процесса 

обучения. Результаты обучения представляют собой не только 

изолированный инструмент проектирования образовательной 

программы, но выступают в роли методологического подхода, 

которой ориентирован на: -интеграцию академического и 

профессионально-технического образования и обучения; -оценку 

предшествующего обучения; - развитие структур квалификаций, 

которые приспосабливаются себя к системе обучения на 

протяжении всей жизни; -развитие кредитной системы перехода и 

накопления 
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Уметь: сбор учетной и статистической информации, обработка 

данных и подготовка ее к использованию руководителями при 

принятии управленческих решений, инвесторами, кредиторами, 

внешними и внутренними пользователями; - анализ и оценка 

альтернативных решений по ценообразованию, инвестициям, 

методам производства; -управление и контроль над деятельностью 

организации в целом; -проверка соответствия ведения 

бухгалтерского учета законодательно-правовым актам, а также 

оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая 

деятельность); -составление финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО; -составление консолидированной финансовой отчетности; 

-составление налоговой отчетности и заполнение деклараций по 

налогам; -восстановление и перевод бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО. 

Иметь навыки: исходя из требований современного рынка труда, а 

также из социальных задач по формированию у выпускников 

гражданской зрелости и способности к трудоустройству. 

Быть компетентным: способствует приобретению навыков и 

умений по подготовке и представлению менеджерам организации 

достоверной, полной и своевременной информации для принятия 

управленческих решений, направленных для достижения целей 

организации. 

Иметь навыки: формулировать основные технико-экономические 

требования к проектируемым устройствам  и  системам; разработки 

и проектирования на современной элементной базе аппаратуры и 

устройств систем передачи, приема и распределения информации; 

применять методы теории телекоммуникаций в смежных 

направлениях, связанных с информационными технологиями; 

работы в электронных и компьютерных системах и сетях;  

Быть компетентным: в вопросах использования систем 

телекоммуникационного оборудования и исследования его 

параметров и проектировки для написания дипломной 

работы/дипломного проекта. 
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4. Взаимосвязь результатов обучения и модулей 

Результаты обучения Компетенции 

Р1 Обладает базовыми знаниями в области естественно научных (социальных, 

гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления. 

УК5, УК8, УК9, 

УК10, УК11, 

ПК1, ПК2  

Р2 Обладает навыками обращения с современной техникой, умение использовать 

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности. 
УК1, УК2, ПК11, 

ПК15, ПСК8 

Р3 Уметь руководствоваться этическими и правовыми нормами отношений к 

человеку, обществу, окружающей среде. 

УК2, УК3, УК8, ПК 

1, ПК 5, ПК8  

Р4 Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратур. 

УК2, УК3, УК6, 

ПК1, ПК4, ПСК1, 

ПСК2 

Р5 Знает основные экономические и правовые нормы, определяющие деятельность 

банковской системы РК и ее отдельных звеньев, использует методы и 

методологию финансов, понимает происходящие в финансовой сфере изменения, 

анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на макро и микро 

уровне. 

УК 5, ПК 1, ПК4, 

ПК 9, ПСК3, ПСК4, 

ПСК6 

Р6 Владеть навыками в применении пакетов компьютерных программ, 

эконометрического анализа, экономического анализа, статистических данных, 

знаниями законов развития природы, окружающей среды, общества, мышления и 

умением применять эти знания в профессиональной деятельности, умением 

анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы, 

владением основными методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

УК1, УК3, УК7, 

ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК7, ПК8, ПК9 

,ПК11, ПК12, ПСК1, 

ПСК2,ПСК3 

Р7 Раскрыть назначение и принципы бухгалтерского учета, рассмотреть структуру и 

содержание бухгалтерского баланса, показать порядок отражения хозяйственных 

операций в системе счетов, рассмотреть классификацию счетов и Типовой план 

счетов,описать первичные документы, дать характеристику учетных регистров и 

форм бухгалтерского учета, рассмотреть основные методы бухгалтерского учета, 

рассмотреть основы организации учета краткосрочных и долгосрочных активов, 

обязательств и капитала организации, трассмотреть порядок составления и 

представления финансовой отчетности. 

УК 2, УК 5, ПК 1, 

ПК 2, ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК6, ПК10, 

ПК11, ПК15 

Р8 Владеет навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, 

бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических процессов, 

изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в 

отечественную практику; знать современное законодательство, методические, 

нормативные и другие правовые документы, регламентирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых, налоговых, страховых и казначейских 

органов. 

УК 4, ПК 2, ПК 3, 

ПК 6, ПК10, ПК11, 

ПК13, ПК15,ПСК4, 

ПСК5, ПСК6 

Р9 Знает основы кредитно-расчетных и валютных отношений, деятельность 

международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой систем. 

УК 6, УК 7, ПК 1, 

ПК 2, ПК 3, ПК8, 

ПК 9, ПК16, ПК17, 

ПСК4, ПСК5, ПСК7  

Р10 Использует методы анализа статистических данных финансовой и банковской 

системы, иметь системное представление об основных понятиях, категориях, 

закономерностях в данной отрасли. 

УК3, УК 4, УК 5, 

УК 9, ПК 5, ПК6, 

ПК 7, ПК11, ПК12, 

ПК15 ПСК4, ПСК5, 

ПСК6, ПСК7 

Р11 Знает методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 

совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, 

вертикального, трендового, пространственного, факторного и коэффициентного 

методов финансового анализа, анализ динамики состава и структуры активов 

баланса, анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

УК 2, УК 4, УК8, 

ПК 9, ПК1, ПК2, 

ПК7, ПК6, ПК15, 

ПСК3, ПСК6, 

ПСК7, ПСК4, 

ПСК5, ПСК7 

Р12 Знает сущность, функции и виды денег и кредита, понятие, структура и 

регулирование кредитной системы государства, уметь проводить исследования в 

области денег и денежного обращения, кредита, банковской деятельности на 

основе публикуемой статистической отчетности. 

УК1, УК4, ПК 1, 

ПК2, ПК4, ПК 3, ПК 

8, ПК16,  

Р13 Имеет представление о заполнении бухгалтерских документов и проведении   

статистических расчетов в оценке инвестиционной собственности, обязательствам, 
УК1, УК3, ПК3,  

ПК4, ПК 5, ПК 8, 
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в учете аренды, в определении стоимости  денег, в области методологических 

основ формирования финансовой отчетности и выработке профессионального 

суждения по вопросам предоставления  информации в финансовой отчетности. 

ПСК2,ПСК3, ПСК4, 

ПСК5 

Р14 Рассчитывать цену (тариф) на любой товар и на любую услугу, рассчитывать 

элементы цен и тарифов (себестоимость, прибыль, косвенные налоги, 

снабженческо-сбытовая надбавку, торговую надбавку), рассчитывать скидки с цен 

и надбавки на них, объяснить механизм ценообразования, ориентироваться в 

системе цен и тарифов, описать методы установления цен,  объяснить ценовую 

политику и стратегию фирмы. 

УК 2, УК4, УК 8, 

ПК 1, ПК 3, ПК 6, 

ПК 9, ПСК4, ПСК5, 

Р15 Знать содержание управления ВЭД, современное понимание рыночных и 

нерыночных методов в управлении ВЭД, регулирование внешней торговли, 

регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

УК 2, УК4, УК6, 

ПК1, ПК3, ПК5, ПК 

9, ПК16, ПСК6, 

ПСК7 
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5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы   
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6  4 3 28  3   930 31 
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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

№ Өріс атауы Ескерту 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 6В04 - КәсіПКерлік, басқару және құқық 

3 Оқыту бағыттарының коды және жіктелуі 6В041- Бизнес және басқару 

4 Білім беру бағдарламалары тобы В045 - Аудит және салық салу 

5 Білім беру бағдарламасының атауы 6В04145- Есеп және аудит 

6 Түрі  ОП Мәндер (әдеПКі - мән таңдалмайды):а) Ағымдағы ОП; 

7 Мақсаты ОП Бизнес және басқару салалары бойынша бухгалтерлік есепті, 

аудитті және салық салуды ұйымдастыру бойынша кәсіби 

қызметті жүзеге асыруға қабілетті; кәсіпорында есеПКе алу-

талдау және бақылау процестерін ұйымдастыру қағидаттарын 

меңгерген білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау 

 

8 Деңгейі бойыншаМСКО 6 

9 Деңгейі бойыншаНРК 6 

10 Деңгейі бойыншаОРК 6 

11 Айрықша ерекшеліктеріОП  Жоқ; 

12 Құзыреттілік тізімі 

 

Әмбебап құзыреттер (ӘҚ) бітіруші білім алуы тиіс: 

ӘҚ1 - тарихи процесстің заңдылықтарын және адамның тарихи 

процесстегі орнын түсіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерді 

құрметтеуге және оған қамқорлық жасауға, әлеуметтік және 

мәдени айырмашылықтарға шыдамдылықпен қарау және оларды 

кәсіби қызмет барысында басшылыққа алу қабілеті 

ӘҚ2 - философиялық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді түсіну және талдау, жеке тұлғаны 

қалыптастыру процесінде гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

негізгі білімге негізделу мүмкіндігі; гуманитарлық білімді 

өздерінің әлеуметтік және кәсіби қызметінде пайдалану 

мүмкіндігі. 

ӘҚ3 - қазіргі қоғамның жұмыс принциптерін, әлеуметтік, саяси 

механизмдер мен әлеуметтік қатынастарды реттеушілерді, 

әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдай білу; 

қоғамдағы жеке тұлғаның дамуының психологиялық процестерін 
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түсіне білу, алған білімдерін әлеуметтік және кәсіптік қызмет 

аясында қолдану мүмкіндігі. 

ӘҚ4- әр түрлі қарым-қатынас жағдайында тиімді сөйлеу, кәсіби 

сөйлеу және жазу дағдыларын игеру 

ӘҚ5 - шет тілін сөйлеу деңгейінен төмен емес деңгейде біледі. 

Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану және Интернет кеңістігінде 

еркін бағдарлау. 

ӘҚ6-Дене шынықтыру мен денсаулықты нығайту әдістерін 

тәуелсіз, әдіснамалық тұрғыдан дұрыс қолдану, толықтай 

әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене 

шынықтыру деңгейіне жетуге дайын болу. 

ӘҚ7 - жалпы ақпарат көздерінің қазіргі заманғы жүйесінде және 

жеке кәсіптік салаларда шарлау мүмкіндігі, ақпаратты алудың, 

сақтаудың негізгі әдістері, тәсілдері мен құралдарын игеру, әр 

түрлі бағдарламалық құралдарды, мәліметтер базасын, Интернетте 

жұмыс істеу және оның ресурстарын пайдалану қабілеті. , іздеу 

жүйелерін қолданыңыз, ғаламдық компьютерлік желілерде 

ақпаратпен жұмыс жасай аласыз. 

ӘҚ8 - заманауи физикалық қағидаларды технологияның әр түрлі 

саласында қолдана білу, негізгі физикалық заңдар мен 

принциптерді стандартты жағдайларда қолдану, 

ӘҚ9 - мәліметтерді құрылымдау, жағдайдың математикалық 

моделін құру, талдау және түрлендіру, жаратылыстану білімдерін 

кәсіби қызметінде қолдану мүмкіндігі 

ӘҚ10 - құқықтық қатынастарда бағдарлау қабілеттілігі, 

нормативтік құжаттарды өздерінің кәсіби қызметінде қолдана 

білу, мемлекет пен қоғам үшін сыбайлас жемқорлықтың 

қауіптілігі туралы хабардар ету 

ӘҚ11- Қылмыстық кодекс - биосфера қызметінің негізгі 

заңдылықтары мен табиғатты ұтымды пайдалану қағидалары 

туралы білімді кәсіби қызмет мәселелерін шешу үшін қолдана 

білу. 

Кәсіби құзыреттер (КҚ) түлектің бітіруші болуымен 

сипатталады 

КҚ1 - географиялық ғылымдардағы математикалық аппараттарды 

меңгеруге, ақпаратты өңдеуге қажетті көлемде математиканың 

фундаменталды салаларындағы негізгі білімі; 

КҚ2 - өмір қауіпсіздігі дағдыларын білу және білу; 

КҚ3 - ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін есептіліктің 

мазмұнын, түсінігі мен маңыздылығын, соның ішінде қаржылық 

шешімдерді қабылдау үшін ақпараттың қажеттілігін түсіну, 

бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылардың мүдделеріне сәйкес 

келетін бағалауды білу;  

КҚ4 - 1С бағдарламалық пакеттің негізгі ерекшеліктерін білу: 

Кәсіпорын 8.2., Компоненттердің құрамы және олардың 

функциялары; 1С пакетімен жұмыс істеудің негізгі принциптері 

мен әдістері: Кәсіпорын 8.2; Дербес компьютерлерді есеПКе алу 

жүйесін ұйымдастырушылық, ақпараттық және техникалық 

қамтамасыз етудің ерекшеліктері. 

КҚ5 - әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізгі 

қағидаттарын, заңдары мен әдістерін біледі, зерттеу барысында 

туындайтын проблемалардың, қауіптердің мәнін, тиісті 

аппараттарды қолдануға дайын екендігін анықтай алады; 

ПК6 - экономикалық қызмет және ұйымдастырушылық-
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басқарушылық жұмыс туралы қазіргі білімді қолдануға дайын 

болу; 

КҚ7 - өндірістік кәсіпорындар мен бөлімшелер үшін тактикалық 

және пайдалану жоспарларын құра білу; кәсіпорын жоспарларын 

оңтайландыру үшін экономикалық және математикалық 

модельдерді қолдану; кәсіпорында компьютерлік технологияны 

жоспарлауды қолдану; 

КҚ8 - әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 

туралы ішкі және сыртқы статистикалық деректерді талдап, 

түсіндіре алады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер 

беталысын анықтай алады; 

КҚ9 - үкіметтің шешім қабылдау механизмін қолдану; 

мемлекеттің фискалдық саясаты, әлеуметтік еңбек бөлінісі 

нысандары және экономикалық саясаттың бағыты.  

КҚ10 - кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық 

қызметін экономикалық талдау дағдыларын қолдана білу. 

КҚ11 - аудиторлық бағдарламаны құру, ішкі бақылау және 

бухгалтерлік есеп жүйесінің аудитін жасау, аудиттің бағыттарын 

анықтау, жұмыс құжаттары мен аудит нәтижелерін жасау. 

КҚ12 - аудиторлық дәлелдерді алу, аудиторлық жұмыс 

құжаттарын жасау және аудиторлық қорытынды қалыптастыру 

дағдыларын игеру. 

КҚ13 - ақпаратты экономикалық талдаудың негізгі және арнайы 

әдістерін қолдану, ақпаратты жүйелеу және жинақтау, кәсіби 

қызмет мәселелері бойынша шолулар, есептер дайындау; 

КҚ14 - макро және микро деңгейлердегі экономикалық 

процестердің, құбылыстардың өзара байланысын талдау, 

проблемаларды анықтау, олардың жолдары мен шешімдерін 

ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; 

Есеп айырысу және жобалау қызметі 

КҚ15 - қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны, 

макроэкономикалық көрсеткіштерді және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін ескере 

отырып, стандартты әдістерге сүйене отырып есептеу; 

КҚ16 - қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың 

экономикадағы функцияларын меңгеру; халық шаруашылығының 

қаржы жүйесі, қаржылық делдалдар мен нарықтар туралы түсінік 

алу; қаржылық ақпарат, кәсіпорынды қаржыландыру ерекшелігі. 

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін пайда болатын 

құзыреттермен салыстыру үшін матрица құрылды (2.1 қосымша) 

 

 Оқыту түрі күндізгі 

 Оқу тілі Орыс 

 Қарыз сомасы 240 

 Ғылыми дәрежесі берілді 6В04145« Есеп және аудит»  білім беру бағдарламасы бойынша 

бизнес және баскару бакалавры 

 Оқу бағыты бойынша лицензияға 

қосымшаның болуы 

№ 021  27.03.2019г. 

 АккредиттеуОП Бар 

Аккредиттеу органының атауы 

 

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық 

агенттігі (БСҚА) 

Аккредиттеу мерзімі 5 жыл 29.03.2021ж – 28.03.2026 ж. 
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2. Бітірушінің моделі 

№ Өріс атауы 

 

Ескерту 

 

1 Білім беру бағдарламасының атауы 6В04145- Есеп және аудит 

2 Ғылыми дәрежесі берілді 6В04145-« Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы үшін бизнес 

және баскару бакалавры 

3 Дублиндік дескрипторлар бойынша оқу 

нәтижелері 

 

1. бухгалтерлік есеп пен аудиттің озық білімдері негізінде оқу 

саласындағы білімдер мен түсініктерді көрсету; 

2. білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға, дәлелдер 

келтіруге және есеп пен аудит саласындағы мәселелерді шешуге; 

3. әлеуметтік, этикалық және ғылыми салаларды ескере отырып, 

пікірлерін қалыптастыру үшін ақпарат жинау және түсіндіру; 

4. есеп және аудит саласындағы оқу, практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. бухгалтерлік есеп және аудит саласында өзін-өзі жалғастыратын 

қосымша білім алу үшін қажетті дағдыларды; 

6. ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

есеп және аудит саласында қолдану; 

7. бухгалтерлік есеп және аудит саласында фактілер, құбылыстар, 

теориялар және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктер туралы 

білімдер мен түсініктерді қолдану; 

8. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну. 

4 Оқыту нәтижелері  білім беру 

бағдарламасы бойынша 

 

Р1 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік қауіпсіздігі, экология 

және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша білімді қолдану. 

Р2 ҚР банк жүйесінің және оның жеке буындарының қызметін 

анықтайтын негізгі экономикалық және құқықтық нормаларды білу, 

қаржы әдістері мен әдіснамасын білу және пайдалану, қаржы 

саласында болып жатқан өзгерістерді түсіну, өзара байланыста макро 

және микро деңгейдегі қаржылық құбылыстар мен процестерді талдау 

Р3 Экономикалық теория заңдылықтарын, микроэкономикалық және 

макроэкономикалық модельдерді, сондай-ақ менеджмент негіздері 



50 
 

мен функцияларын білу. Даму принциптері мен қызмет ету 

заңдылықтарын, қазіргі ұйымдағы менеджердің міндеттерін біледі. 

Р4 Қазіргі заманғы математика әдістерін қолдану, эмм элементтерін 

және ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика 

негіздерін пайдалану, тәуелділіктер мен заңдылықтарды теория және 

бақылау негізінде нақты экономикалық есептеулер жүргізу үшін 

деректерді жинау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, кәсіби қызмет 

нәтижелерін талдау, бағалау және болжау үшін эконометрикалық 

әдістерді қолдану 

Р5 Бухгалтерлік іс пен бухгалтерлік есептің мәнін бағалау, қаржылық 

есептіліктің халықаралық және ұлттық стандарттарына сәйкес 

қаржылық есеп жүргізудің қағидаттары мен әдістерін іске асыру және 

қолдану, шығындарды есепке алу әдістерін анықтау және өнімнің 

өзіндік құны калькуляцияланған, Басқару есебін жүргізу және 

экономиканың әртүрлі салаларында бухгалтерлік есептілікті 

қалыптастыру. 

Р6 Аудит негіздерін, стандарттарын және аудитордың этикалық 

нормаларының ережелерін меңгеру, аудит жүргізе білу, оның ішінде 

ішкі, тексеру нәтижелерін ресімдеу; кәсіпорынның шаруашылық 

операцияларына бастапқы құжаттарды дербес ресімдеу, 1 

С:Бухгалтерия бағдарламасында есепке алу-есептеу жұмыстарын 

жүргізу, қаржылық есептілік пен түсіндірме жазбаны қалыптастыру 

Р7 Бухгалтерлік құжаттарды толтыру және инвестициялық меншікті 

бағалауда, міндеттемелерде, жалдау есебінде, ақша құнын 

айқындауда, қаржылық есептілікті қалыптастырудың әдіснамалық 

негіздері саласында және қаржылық есептілікте, аудитте ақпарат беру 

мәселелері бойынша кәсіби пайымды әзірлеуде статистикалық есеп 

жүргізу туралы түсінікке ие болу 

Р8 Сыртқы экономикалық қызметті басқарудың мазмұнын, сыртқы 

экономикалық қызметті басқарудағы нарықтық және нарықтық емес 

әдістерді қазіргі заманғы түсінуді, сыртқы сауданы реттеуді, Шетелдік 

Инвестициялары Бар кәсіпорындардың қызметін реттеуді білу. 

Р9 Экономика, қаржы, есеп, аудит және талдау саласындағы 

нормативтік-құқықтық базаны пайдалану, қаржылық есептілік пен 

аудиттің халықаралық стандарттарының жергілікті нарық 

жағдайларына бейімделуін түсіндіру 

Р10 Компанияның есептік және есептік салық саясатын құруға, 

әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т.б. есептілігінде қамтылған қаржылық, 

бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға және түсіндіруге және 

алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

пайдалануға қабілетті 

Р11 Сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру тарифін есептеу, 

сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін есептеу, сақтандыру өтемі 

үшін сақтандыру практикасында теориялық білімді қолдану 

Р12 Аудит және ISO халықаралық стандарттарын қолдана отырып, 

ішкі және сыртқы аудиттер негізінде қаржылық есептерді 
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қалыптастыру кезінде ұйымда қолданылатын бухгалтерлік есеп 

әдістемесінің сәйкестігі мен дұрыстығын білу. 

Р13 Бухгалтерлік құжаттарды толтыру және инвестициялық меншікті 

бағалауда, міндеттемелерде, жалдау есебінде, ақша құнын 

айқындауда, қаржылық есептілікті қалыптастырудың әдіснамалық 

негіздері саласында және қаржылық есептілікте, аудитте ақпарат беру 

мәселелері бойынша кәсіби пайымды әзірлеуде статистикалық есеп 

жүргізу туралы түсінікке ие болу 

Р14 Кез-келген өнімді және кез-келген қызметтің бағасын (тарифін) 

есептеп, бағалар мен тарифтерді (шығындар, пайда, жанама салық, 

жеткізу және сату жәрдемақысы, саудаға арналған жеңілдіктер) 

элементтерін есептеп, бағалардың жеңілдіктері мен сыйлықақыларын 

есептеп, баға механизмін түсіндіріп, баға және тарифтер жүйесі, баға 

белгілеу әдістерін сипаттау, баға саясатын және компанияның 

стратегиясын түсіндіру. 

Р15 Экономиканың әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың қаржы-

шаруашылық қызметінің практикалық мәселелерін, бухгалтерлік 

баланс пен аудитті талдау негізінде кәсіпорындардың өнімділігін, 

ғылыми негізделген басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

статикалық және динамикалық математикалық модельдеу әдістерін 

шешу 

 

5 Кәсіби қызмет саласы Есеп және аудит 

6 Кәсіби қызметтің объектілері 

 

Жобалау ұйымдары; 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар; 

Ғылыми-зерттеу мекемелері; 

Мемлекеттік органдар; 

Оқу орындары (ғылыми-педагогикалық бағытта) және т.б. 

7 Кәсіби қызметтің түрлері 

 

Ұйымдастырушылық және басқарушылық. 

Зерттеу; 

8 Кәсіби функциялар 

 

 Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік; шоғырландырылған 

қаржылық есептілікті дайындау; салық есептілігін дайындау және 

салық декларациясын толтыру; бухгалтерлік және статистикалық 

ақпараттарды жинау, деректерді өңдеу және оны басқарушылар, 

инвесторлар, несие берушілер, сыртқы және ішкі пайдаланушылар 

үшін шешімдер қабылдау үшін пайдалануға дайындау; баға 

белгілеудің балама шешімдерін, өндіріс әдістерін, инвестицияларды 

талдау және бағалау; жалпы кәсіпорындардың қызметін басқару және 

бақылау. 

Бухгалтерлік есептің заңнамалық және нормативтік актілерге 

сәйкестігін, сондай-ақ кеңес беру қызметін (аудиторлық және 

консалтингтік қызмет) ұсынуды тексеру; 

- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу 

(нормативтік-әдістемелік қызмет). 

9 Алдыңғы білімге қойылатын талаптар Орта, орта білімнен кейінгі, орта кәсіптік, жоғары білім 
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3. Модульдік білім беру бағдарламасының картасы 

 Пәннің коды 

және атауы 

 

Ц
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Пререквизит 

 

Постреквизит 

 

Қалыптасқан құзіреттіліктер 

 

SGD 01Модуль - Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер   

  

KZKT 1101 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

ЖББП/

МК 

Мемл. 

емтихан 

2 5 Қазақстан тарихы 

(мектеп курсы) 

Философия Білу керек: қазіргі тарихи ғылымның рөлі, оның салалары мен бағыттары, 

белгілі бір тарихи кезеңдер аясындағы әлеуметтік-саяси проблемалар; 

жаһандық және еуразиялық тарихи үдеріс ағымында тәуелсіз 

қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен 

кезеңдері; 

Істей білуі керек: қазіргі Қазақстан тарихының әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер жүйесіндегі рөлін, оның объектісінің ерекшелігін және ең өзекті 

мәселелерді анықтай алуын; проблемалық сабақтың әдіснамасын қолдану 

арқылы шығармашылық тұрғыдан ойлауға; 

Меңгеруі керек:  қазіргі Қазақстанның күрделі тарихи процестерін, 

құбылыстары мен тарихи тұлғаларын зерттеудегі аналитикалық талдау; 

Білікті болу:  тарихи зерттеулердің жекелеген құбылыстары мен 

оқиғаларын сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы тарихи және 

ғылыми зерттеулердің басқа әдістері арқылы адамзат қоғамының әлемдік-

тарихи дамуының жалпы парадигмасымен байланыстыра білу. 

Fil  2102 

Философия 

ЖББП/

МК 

Емтихан 4 5 Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

 Культурология 

Ғылым тарихы және 

философиясы 

(магистратура 

курсы) 

 

Білуге тиіс: философия пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен 

бағыттары; қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті 

мәселелері; 

Істей білу керек: философияның ережелері мен категорияларын түрлі 

әлеуметтік тенденцияларды, фактілер мен құбылыстарды бағалау және 

талдау үшін қолдана білу; 

Меңгеруі керек: алған білімдерін өмірлік жағдайлар мен әлеуметтік 

құбылыстарды талдауда қолдана білу; 

Білімді болу: философияның негізгі философиялық мәселелері мен 

бағыттарында, біздің заманымыздың философиялық мәселелерін 

зерттеудегі негізгі әдістер мен тәсілдерде. 

YaP 02Модуль - Тілдік даярлау 

ShT 1103  

Шет тілі 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,

2,

10 Шет тілі (мектеп Шетел кәсіби тіл Білуге тиіс: жалпы және кәсіби сипаттағы шет тілінің лексикалық және 

грамматикалық минимумы шет тілдерін білу деңгейінің Ортақ еуропалық 
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3 курсы)  

 

 шкаласына сәйкес қол жетімді деңгейде сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру үшін қажет болатын 

деңгейге; 

Істей білуі керек: өзінің білімін, дағдыларын және практикалық 

тәжірибесін кәсіби қызметте және басқа мәдениеттің өкілдерімен 

тұлғааралық қарым-қатынас барысында қолдана алады; 

Меңгеруі керек: Ортақ еуропалық құзыреттілік деңгейлері шегінде 

дескрипторларда көрсетілген, қол жеткізілген деңгейге сәйкес ауызша 

және жазбаша шет тілдерін білу. 

Білікті болу:шет тілінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық 

жүйесінде. 

K(O) T1104  

Қазақ (орыс) 

тілі 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,

2 

10 Қазақ (орыс) (мектеп 

курсы)  

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі, философия 

Білуге тиіс: кәсіби сөйлеу әрекеті үшін коммуникативті минимум;сөйлем 

құруға қажетті грамматикалық минимум, арнайы мәтіннің әр түрлі 

түрлері; кәсіби сөйлеуде қолданылатын негізгі синтаксистік құрылымдар; 

мерзімді қалыптастырудың негізгі әдістері; аударманың негізгі әдістері; 

мамандыққа қатысты жалпы техникалық және ақпараттық, құрылымдық 

және коммуникативті құрылым. 

Білу керек: ауызекі, күнделікті, қызметтік-іскерлік (ресми), кәсіби 

сипаттағы ауызша сөйлеуді түсіну; оқу, техникалық әдебиеттерден, іскери 

құжаттардан ақпарат алу; оның негізінде жоспар, тезис, конспект, реферат, 

аннотация құра отырып, ғылыми мәтінді өңдеу. 

Дағдыларға ие болу: қарым-қатынас, лингвомәдени және әлеуметтік-

мәдени; мәтіннен қажетті ақпаратты бөліп алу, оны оқу және кәсіби 

қарым-қатынаста сипаттау және түсіндіру; оқу және кәсіптік мәселелерді 

шешу үшін ғылыми мәтіндегі ақпараттардың әртүрлі түрлерін білдірудің 

лингвистикалық формалары туралы білімді пайдалану. 

Құзыретті болыңыз: қосымша ғылыми мәтіндер жасауда: аннотация, 

конспект, конспект, реферат, баяндама; кәсіби қызметтің негізі ретінде 

ғылыми-техникалық ақпараттарды өз бетінше іздеуде; мамандық 

шеңберінде белгілі бір тақырып бойынша кәсіби сипаттағы ақпарат 

алмасу кезінде. 

EPBzIT 03Модуль - Экономика, құқық, тіршілік қауіпсіздігі және ақпараттық технология 

IKT 1105 

Ақпараттық-

коммуникация

лық 

технологиялар  

(ағыл.тілінде) 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1 5 Информатика (мектеп 

бағдарламасы) 

Жоғары математика I, 

Қорытынды 

біліктілік жұмысы 

 

Білу керек: компьютерлік желілерді құру технологиялары мен 

принциптері; компьютерлік технологияның аппараттық және 

бағдарламалық жасақтамасының қызмет етуі және өзара әрекеттесуі; 

желіге қосылу үшін Microsoft Windows жүйесін теңшеу тәсілдері; 

қолданбалы желілік бағдарламалар. 
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шет тілі  

 

Істей білу керек: компьютерлік жүйелерді кәсіби деңгейде қолдана білу; 

компьютерлерді желілерге қосу және оларда жұмыс істеу; Веб-беттерді 

және веб-сайттарды құру және жобалау. 

Дағдыларға ие болу: желілік қосымшалармен жұмыс жасау; компьютерлік 

желілердің әдістері мен технологияларын дамытудың негізгі 

тенденцияларымен; мәліметтерді байланыс каналдары арқылы беру 

механизмдерімен. 

Веб-сайттар мен веб-беттерді құруға арналған қолданбалы бағдарламалық 

жасақтама; мүмкін жергілікті ресурстармен; Интернет қызметімен. 

KSZhKMN  

1111 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдетиенттің 

негізіздері    

ЖББП/

ТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 1 

 

5 

 

Қазақстан тарихы, 

құқық (мектеп курсы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия, 

политология, 

социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелерін; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; 

сыбайлас жемқорлықтың сипаты және оның пайда болу себептері; 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін моральдық және заңды 

жауаПКершілік шарасы; қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнама; 

Істей білуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы 

тұрғысынан талдай алады және қажетті нормативтік актілерді қолдана 

алады; қолданыстағы заңнамамен танысыңыз; заңды пайдалану, сіздің 

құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді қорғау; 

Меңгеруі керек: қазіргі заманғы стандарттарды қолдану мәселелері 

бойынша құқықтық мәселелер бойынша пікірталастар жүргізу; әртүрлі 

құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау 

жағдайларын талдау мүмкіндігі; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы әрекеттер; 

Білікті болу: сыбайлас жемқорлықтың себептері мен пайда болу 

мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның 

әр түрлі көріністері. 

EKKIKD  1111 

Экономика, 

кәсіПКерлік 

дағдылары, 

көшбасшылық 

және 

инновацияны 

қабылдау 

    Қазақстан тарихы, 

география, биология 

(мектеп курсы) 

 

 

 

 

 

 

Саясаттану, 

әлеуметтану, 

жоғары. мат I, 

Кәсіпорын 

экономикасы 

 

 

 

 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; 

экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі 

концепцияларды; нарықтық механизмнің жұмыс істеу принциптерін, өзін-

өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету принциптерін; 

кәсіПКерлік идеяларды генерациялау әдістерін; кәсіПКерлік қызметтің 

құқықтық аспектілерін.; 

Істей білуі керек:Экономикалық құбылыстар мен процестердің пайда 

болуының мәні мен формалары туралы білімді жүйелендіру; 

экономикалық құбылыстарды ғылыми таным әдістерін тәжірибеде 

қолдану. 
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Меңгеруі керек:  ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-

экономикалық даму тенденциялары мен жағдайын талдау және бағалау; 

экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсіл; өмір бойы 

біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру.;  

Білікті болу:өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды құруға 

қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді 

меңгеру 

ETK   1111 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

    Биология, өзін-өзі 

тану (мектеп курсы) 

Диплом 

жұмысымен 

жазылған еңбек 

қауіпсіздігі 

Білуі керек: табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтарын; қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі 

тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама 

негіздерін.; тұжырымдама, стратегиялар, орнықты даму проблемалары 

және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 

практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама 

негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері; 

Табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалауды; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізуді;  

Меңгеруі керек: жалпы экожүйелер мен БиоСфера компоненттерін 

зерделеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының 

оңтайлы шарттарын анықтау; табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта 

мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеру; қоршаған табиғи 

ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен құрамдас 

SPZ 04Модуль -  Қоғамдық- саяси білім 

Ale 1106 

Әлеуметтану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 2 2 Қазақстанның қазіргі 

тарихы, 

мәдениеттанушылар  

Философия, 

экономика және 

кәсіПКерлік 

Білу: әлеуметтанудың пәні, құрылымы және қызметтері, оқытылатын 

пәннің негізгі заңдылықтары мен категориялары; әлеуметтік процестердің 

сипаты, әлеуметтік қауымдастықтар мен топтардың нақты мүдделерінің 

пайда болуы; әлеуметтік іс-әрекет пен әлеуметтік өзара әрекеттің 

субъектісі ретіндегі жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымы; әлеуметтік 

қатынастардың ұдайы өндірісін қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік 

институттар; әлеуметтік ұйымдардың түрлері мен құрылымы, оларды 

басқару механизмі. 

Істей білу: қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға талдау және 

баға беру 

Дағдыларға ие болу: әлеуметтік (әлеуметтік) жағдайларды 

социологиялық талдау және болжау; нақты социологиялық зерттеулерді 

толық дайындауға және ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 

әлеуметтанудағы білімдерді қолдану және қолдану 

Құзыретті болыңыз: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйеленген 
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білім алу. 

Saya 1107 

Саясаттану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 2 2 Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

Философия  Білуге тиіс: саясаттану ғылымының негізгі ұғымдары мен категориялары, 

қазіргі әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы саяси құбылыстарды 

талдау тәсілдері; қазіргі әлемдегі Қазақстан Республикасының саяси 

жүйесінің қалыптасуы мен қызмет ету ерекшелігі; Қазақстан 

Республикасындағы және қазіргі әлемдегі саяси процестердің мәні, 

құрылымы, қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі; 

Істей білу керек: қазіргі әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы 

нақты саяси жағдайлар мен процестерді талдау; қазіргі саяси процестердің 

даму перспективаларын бағалау; сайлаушы ретінде қазақстандық 

қоғамның саяси жүйесін қалыптастыруға қатысу, саяси қатысу мәдениетін 

көрсету; саясаттану білімін әлеуметтік-кәсіби мәселелерді шешуге 

қолдана отырып, саясаттың қоғамдық өмірдің басқа салаларына әсерін 

ескеру. 

Меңгеруі керек: қазақстандық патриотизм идеологиясын ескере отырып, 

өздерінің өмірлік, азаматтық және патриоттық ұстанымдарын негіздеу; 

идеологиялық төзімділік қасиеттерін көрсету; 

Білікті болу: азаматтық қоғам құндылықтарына негізделген сұхбаттасуға 

қабілеттілік пен дайындық. кәсіби: басқару мәселелерін шешуде 

мотивация теориясының негіздерін қолдана білу; 

Mad  1108 

Мәдениеттану  

ЖББП/

МК 

Емтихан 1 2 Адам және қоғам, 

өзін-өзі тану (мектеп 

курсы)  

Менеджмент 

психологиясы 

(Магистратура) 

Білуге тиіс: әлемдік мәдени-тарихи процестің мазмұны, оның кезеңдері 

және негізгі тұжырымдамалық тәсілдері; психологиялық ғылымның 

теориялық негіздері мен тұжырымдамалық аппараты; негізгі 

психологиялық тәсілдердің негізгі принциптері мен әртүрлілігі; жеке және 

кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту әдістері; тұлғааралық 

қатынастарды құру жолдары. 

Істей білуі керек: жалпы мәдени және адамгершілік-этикалық мұраны 

кәсіби қызметте пайдалану. Мәдениеттің адам өміріндегі орнын 

бағалаңыз; Курстың даму барысында алған теориялық және практикалық 

білімді адамдардың өмірі мен іс-әрекетінің психологиялық құрамын 

талдау және кәсіби іс-әрекет пен өзін-өзі дамыту мәселелерін шешу үшін 

пайдалану 

Білімдер: негізгі жалпы гуманитарлық категориялар, әлеуметтік-мәдени 

процестерді талдау әдісі, мәдени құндылықтар мен әлеуметтік-мәдени 

ашықтыққа қамқорлық жасау дағдылары; 

Меңгеруі керек: жалпы мәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру кезінде: 

қоғамда қабылданған моральдық-құқықтық нормаларды ескере отырып, өз 
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қызметін қоғамдық өмірдің әртүрлі саласында жүзеге асыру мүмкіндігі 

және дайындығы. 

Psy 1109 

Психология 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1 2 Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

 

Философия Білу: саясаттың мәні, мүмкіндіктері, шекаралары, перспективалары және 

негізгі түрлері; саяси биліктің мәні, жүйесі, қайнар көздері мен 

функциялары; саяси процестердің мәні және олардағы саяси партиялар 

мен қоғамдық қозғалыстардың рөлі. 

Істей білу керек: Нақты саяси процестерді сауатты талдай білу; 

саясаттанулық білімдерін жүйелеу және тереңдету мақсатында 

дереккөздер мен әдебиеттерде өз бетінше жұмыс жасау. 

Дағдыларға ие: елдегі және әлемдегі саяси әлеуметтік жағдайларды саяси 

талдау және болжау; қазіргі саяси процестердің даму перспективаларын 

бағалау. 

Құзыретті болыңыз: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі 

білім алуда. 

 FP 05Mодуль - Денешыныктыру дайындығы 

 

DSh 1110  

Дене 

шынықтыру 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,

2,

3,

4 

8 Дене шынықтыру 

(мектеп курсы)  

Қорытынды 

біліктілік жұмысы 

Білуге тиіс: дене тәрбиесінің әлеуметтік функциялары; дене тәрбиесі 

жүйелері; денсаулықты басқарудың гигиеналық негіздері; кәсіптік 

аурулардың алдын-алу; 

Істей білуі керек: дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін арнайы 

кәсіби көрсеткіштерді сақтау үшін, денсаулықты сақтау және кәсіптік 

аурулардың алдын-алу; физикалық және функционалды дайындықты 

жоспарлау, бақылау және басқару;  

Меңгеруі керек: физикалық жаттығуларды көрсету, орындау, 

жүктемелердің дененің функционалды мүмкіндіктеріне сәйкестігін 

бағалау; дене шынықтыру менеджменті; 

Білікті болу: «Президенттік дене шынықтыру тесттерін» орындау кезінде; 

қолданбалы спорт түрлерінен жарыстар өткізу тактикасы мен ережелерін 

орындау. 

 

DSh (Т) 1110  

Дене 

шынықтыру 

(терапиялық) 

    Дене тәрбиесі (мектеп 

курсы) 

Бітіру біліктілік 

жұмысы 

Білуі керек: дене тәрбиесінің әлеуметтік функциялары; дене тәрбиесі 

жүйелері; денсаулықты басқарудың гигиеналық негіздері; кәсіби 

аурулардың алдын алу; 

Қабілетті болу: арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілікті, денсаулықты 

қолдау және кәсіби аурулардың алдын алу үшін дене шынықтыру 

құралдары мен әдістерін пайдалану; дене және функционалдық даярлықты 

жоспарлау, бақылау және басқару; 
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Дағдылардың болуы: дене жаттығуларын көрсету, орындау, ағзаның 

функционалдық мүмкіндіктеріне жүктемелердің барабарлығын бағалау; 

дене дайындығын басқару; 

Құзыретті болу: дене шынықтыру дайындығының президенттік 

тестілерін орындау; қолданбалы спРТН түрлерінен жарыстар өткізу 

тактикасы мен ережелерін орындау. 

EM 06 Модуль - Экономикалық математика 

 

EM 1201 

Экономикада 

ғы математика 

БП/ЖО

К 

Емтихан 1 5 Мектеп 

бағдарламасының 

барысы 

 

Микроэкономика,  

Макроэкономика, 

Эконометрика  

Білуге тиіс: негізгі ұғымдар, анықтамалар, теоремалар, ережелер, 

математикалық әдістер және практикалық қолдану; 

Істей білуі керек: математикалық әдістерді өз мамандықтары бойынша 

шешуге қолдана білу; 

Меңгеруі керек: бағдарламада қарастырылған барлық тақырыптар 

бойынша мәселелерді шешуде; 

Білікті болу: қолданбалы экономикалық мәселелерді шешу 

Mic 1202 

Микроэкономи-

ка 

БП/ЖО

К 

Емтихан 2 5 Экономикада 

ғы математика 

Макроэкономика 

 

Білуге тиіс: нарықтық экономиканың теориялық негіздері мен 

заңдылықтарын; 

Істей білуі керек: кәсіби қызмет барысында концептуалды-категориялық 

аппаратты және микроэкономиканың негізгі заңдылықтарын қолдана білу; 

Меңгеруі керек: математикалық талдаудың негізгі әдістерін практикалық 

қолдану дағдылары; 

Құзыретті болу: нарықтық экономиканың микро деңгейдегі жұмыс істеу 

принциптері мен заңдарында; 

Mac 2207 

Макроэкономи-

ка 

БП/ЖО

К 

Емтихан 3 5 Микроэкономика Баға белгілеу 

 

 

Білуге тиіс: макроэкономикалық тәсілдің ерекшелігі және оның 

микроэкономикамен байланысы; маңызды макроэкономикалық 

көрсеткіштердің өзара әрекеттесуінің тетіктері мен механизмдерін 

түсіндіретін негізгі макроэкономикалық теориялардың ережелері; 

Істей білуі керек: экономикалық ақпаратты талдап, аймақтың (елдің) 

экономикасының жағдайы туралы қорытынды жасай алады; 

Меңгеруі керек:  қажетті статистикалық ақпаратты табу және оны өңдеу; 

дәлелдемелерді талдау және экономиканың жағдайы туралы тұжырым 

жасау; 

Білікті болу: макроэкономикалық заңдардың негіздерін және 

экономикалық жүйенің жұмысын анықтайтын қатынастарды зерделеу 

кезінде; 

OT 1205  

Оқу тәжірибесі 

БП/ЖО

К 

Тәжірибе 

бойынша 

2 1 Экономикадағы 

математика 

Өндірістік тәжірибе Білуге тиіс: мамандық бойынша заңнамалық және нормативтік 
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қорытынды 

баға 

материалдар; мамандық бойынша құжаттаманы бақылаудың нысандары 

мен әдістері. 

Істей білу керек: кәсіптік қызметте нормативтік құқықтық құжаттарды 

қолдана білу; 

Меңгеруі керек:   жеке компьютерлік технологиялар, коммуникациялар. 

Білікті болу: алған теориялық білімді тәжірибеге енгізіңіз; 

бастапқы құжаттарды рәсімдеу 

OPI 2206 

Өндірістик 

тәжірибеI 

БП/ЖО

К 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

баға 

4 3 Оқу тәжірибесі Диплом алдындағы 

практика 

Білу керек: диссертацияның тақырыбымен тығыз байланысты 

кәсіпорынның микро және макро орта жағдайымен, кәсіпорынның 

технологиялық және өндірістік схемасымен, басқару құрылымымен және 

өндіріс пен басқару бөлімдерінің негізгі қызметімен саланың ерекшелігін; 

Істей білуі керек: кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды: 

есеп саясатын, есеп формаларын; бухгалтерлік есепті, алғашқы 

құжаттаманы, жұмыс процесін автоматтандыру; аналитикалық есеПКе алу 

нысандары; қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұны, оны қарау, 

талдау және бекіту; токтың сыни сипаттамасы 

бухгалтерлік есепті, басқаруды және қаржылық талдауды ұйымдастыру, 

оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

бухгалтерлік есепте немесе белгілі бір жұмыс орындары бар 

кәсіпорынның экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінде 

тікелей жұмыс істеу; материалдық құндылықтарды, негізгі құралдарды, 

еңбекақы мен жалақыны, өндіріс шығындарын және өндіріс 

шығындарының өзіндік құнын есептеу және талдау бөлімдерінде; 

Меңгеруі керек:  бастапқы құжаттарды, есептерді қабылдау және 

өңдеудің әдістері мен әдістерін, бухгалтерлік есеп регистрлерінде 

жазбаларды жүргізу, құжаттарды дайындау, есептеулер мен бухгалтерлік 

есеп формаларын дербес компьютерде және қолмен рәсімдеуді игеру. 

Білімді болу: кәсіпорын тиімділігінің резервтік жоғарылауын анықтау 

үшін белгілі бір кезеңдегі шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржы-

шаруашылық қызметіне жедел талдау жүргізу; студенттердің бухгалтерлік 

есеп пен басқа пәндерді оқу барысында алған теориялық білімдерін 

бекіту; 

бухгалтерлік есеп пен оны компьютерлендірудің әдістері мен тәсілдерін 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру. 

ONED 07 Mодуль - Бастапқы экономикалық пәндердің негіздері 

ET 1203 

Экономикалық 

БП/ЖО

К 

Емтихан 2 5 Экономикадағы Макроэкономика  Білу: экономикалық теорияның негізгі түсініктерін, категориялары мен 

құралдарын; микро және макроэкономикалық процестер мен 
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теория 

 

математика 

 

тенденцияларды экономикалық талдаудың негізгі принциптері; 

Істей білу: қарастырылып отырған экономикалық проблемалар туралы 

өзінің көзқарасын қисынды түрде тұжырымдау, ұсыну және орынды 

қорғай білу; 

Дағдыларға ие болу: экономикалық талдау негізінде мақсат қою және 

оларға жетудің тиімді құралдары; 

Құзыретті болыңыз: экономикалық талдау принциптерін экономикалық 

субъектілерді экономикалық таңдауды және тұтастай экономикалық 

жүйенің және оның жекелеген салаларының жұмыс істеу ерекшеліктерін 

түсіндіру үшін пайдалану кезінде; 

Bas 2211 

Басқару 

 

БП/ЖО

К 

Емтихан 4 5 Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 

Басқаруды талдау 

 

Білуге тиіс: бизнес нәтижелерін талдау, нәтижелерге әсер ететін 

факторларды анықтау және бағалау, басқарушылық шешімдер қабылдау 

әдістемесі. 

Істей білу: адамдар мен олардың іс-әрекеттерін олардың мүмкіндіктерін, 

қабілеттері мен уәждерін ескере отырып басқара білу. 

Меңгеруі керек:кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық 

негіздемесін есептеу және бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 

инновациялық жобаларға бизнес-жоспар құра білу. 

Білікті болу: экономикалық қызмет және ұйымдастырушылық-

басқарушылық жұмыс туралы қазіргі білімді қолдануға дайын болу 

YTMS2204 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 

БП/ЖО

К 

Емтихан 3 3 Экономикадағы 

математика, 

Басқару 

 

Білуі керек:экономика мен менеджменттің қолданбалы есептерін шешу 

үшін берілген пәннің математикалық модельдері мен тәсілдерін; 

ІстейалӘҚерек:Практикалық іс-әрекет үшін маңызды қорытындылар ала 

отырып, алынған нәтижелерді сауатты түсіндіруді, статистикалық 

ақпаратты бастапқы өңдеуді орындауды; 

Дағдысы болу керек:өз бетінше жұмыс істеу және қазіргі экономика мен 

менеджменттің стохастикалық құбылыстарының күрделі үлгілерін 

зерттей отырып, білім деңгейін үнемі көтеру.; 

Құзыретті болу: зерттеу жұмысын ұйымдастыру, сандық эмпирикалық 

деректерді жинау, сандық әдістерді пайдалану, талдау және синтездеу 

үшін осы деректерді жіктеу және санаттау, сандық талдау нәтижелері 

бойынша ұсыныстар дайындау. 

BE 2208 

Бухгалтерлік 

есеп 

 

БП/ЖО

К 

Емтихан 4 5  Басқару есебі 

 

 

Саудадағы 

бухгалтерлік есеп  

білу: салық базасы және барлық деңгейде басқару шешімдерін қабылдау 

үшін бухгалтерлік ақпараттарды қолдану. 

істей білу: бухгалтерлік есеп ақпаратын оларды салық есебінде қолдану 

үшін тіркеу, өңдеу және ұйымдастыруды, ағымдағы салық есебінің 

тізілімдерін жүргізуді, салық міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша 

декларацияларды құруды; 
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BU 08Mодуль - Бизнес және басқару 

Sak 2213 

Сақтандыру 

 

 

 

БП/ЖО

К 

Емтихан 3 4 Экономика, 

кәсіПКерлік 

дағдылары, 

көшбасшылық және 

инновацияны 

қабылдау  

 

КәсіПКерлік құқық 

 

Білуге тиіс: сақтандыруға байланысты; сақтандыруда қолданылатын 

концептуалды аппарат; сақтандыруда көрінетін статистикалық 

тәуелділіктер; сақтандыру қызметінің экономикалық және қаржылық 

негіздері; сақтандыру компанияларының жарияланған қаржылық және 

статистикалық есептеріндегі деректерді талдау әдістері; 

Істей білуі керек: сақтандырудың әр түрлі жүйелері, сондай-ақ 

франшизалық резервтер бойынша сақтандыру төлемдерінің мөлшерін 

анықтауға байланысты есептеулер жүргізуге; сақтандыру түрі бойынша 

сақтандыру сомасының шығын коэффициентін талдаудың өзіндік әдістері; 

сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығы мен төлем 

қабілеттілігінің көрсеткіштерін анықтайды; 

Меңгеруі керек:  Қазақстандағы сақтандырудың қазіргі жағдайы мен 

даму тенденциялары, оның заңнамалық негіздерінің ерекшеліктері мен 

кемшіліктері туралы; сақтандыру шарттарын жасасу кезіндегі жіберілген 

қателіктер, олардың құқықтық салдары туралы; сақтандыру қызметтерін 

маркетингтің ерекшелігі туралы. 

Білікті болу: қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді ескере 

отырып, стандартты әдістер негізінде инвестициялық жобаларды әзірлеу. 

St 3209 

Статистика 

БП/ЖО

К 

Емтихан 5 5 Нарықтық 

инфрақұрылым  

Қаржы және 

басқару аудиті 

 

Білуге тиіс: бастапқы бұқаралық ақпарат жинауды ұйымдастыру әдістері, 

әдістері және ерекшеліктері; жалпылама статистикалық көрсеткіштердің 

өзара байланысы жүйесі, оларды нақты экономикалық жағдайда есептеу 

және талдау әдістері; 

Істей білуі керек: статистикалық бақылауды дұрыс ұйымдастырып, 

жүргізе біледі; кәсіпорынның статистикалық есептілік нысандарын 

толтыру және қолдану; өндірістің жай-күйі мен дамуының статистикалық 

көрсеткіштерін есептеу; 

Меңгеруі керек:  ұйымды басқару және үйде пайдалану саласындағы 

ақпаратты өңдеу, жинақтау және талдаудың заманауи әдістерінің кешені 

олардың ұйымдарда қолданудағы шетелдік тәжірибесі; статистикалық 

зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдылары; 

Білікті болу: шығындарды бөлу және есеПКе алудың әртүрлі жүйелерін 

қолданудың тиімділігін бағалау мүмкіндігі; өнімнің өзіндік құнын есептеу 

және талдау дағдылары және басқару есебінің негізінде басқарушылық 

шешімдер қабылдау мүмкіндігі 

K 2212 

Қаржы 

БП/ЖО

К 

Емтихан 3 4 Экономикалық теория Коммерциялық Білуі керек: "Қаржы" пәні шеңберінде оқытылған негізгі категориялар 

мен ұғымдарды, экономикалық және әлеуметтік процестерді қаржылық 
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банктердің 

қаржылық талдауы 

реттеу құралдарын.; 

Меңгеруі керек:Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің 

құрылымын, қаржыны басқарудың функционалдық элементтерін, қаржы 

саясатын жүргізу барысында қалыптасатын қаржы механизмін талдау.; 

Дағды: қаржылық қатынастарды зерттеу әдістемесі; 

Құзыретті болуы тиіс: кеңейтілген ұдайы өндіруде, қаржы жүйесінің 

түсінігі және оның сипаттамалары 

 

Ek2210 

Эконометрика 

БП/ЖО

К 

Емтихан 3 5 

 

 

 

Математика в 

экономике 

Нарықтық 

инфрақұрылым  

Білуге тиіс: эконометриканың негізгі ұғымдарын, эконометриялық 

модельдердің белгісіз параметрлерін бағалаудың негізгі әдістерін, 

құрылған модельдердің параметрлері туралы статистикалық 

гипотезаларды тексеру әдістерін, эконометриялық модельдерді 

диагностикалаудың (сапаны тексерудің) негізгі әдістерін; 

Істей алу керек:эконометриялық модельдерді құрудың стандартты 

әдістерін қолдану, статистикалық ақпаратты өңдеу және статистикалық 

негізделген қорытындылар алу, эконометриялық үлгілеу нәтижелерін 

мазмұнды түсіндіру.; 

Дағды: нақты статистикалық деректерді өңдеу бойынша; 

Құзыреттілігі: өз білімін өз бетімен толықтыра білу қабілеті мен 

біліктігін дамытуда, диагностиканың эконометриялық әдістерін 

қолдануда. 

KE 2214 

Салық есебі 

 

БП/ТП Емтихан 3 4 

 

 

 

Экономикада 

ғы математика 

Бюджеттік есеп 

және есептілік  

Білуге тиіс: бухгалтерлік есеп мәліметтерін оларды салық есебінде 

пайдалану үшін тіркеу, өңдеу және жүйелеу, ағымдағы салық есебінің 

тізілімін жүргізу, салық міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша 

декларацияларды дайындау. 

Істей алуы керек: корпоративті табыс салығын салықтық есеПКе алу 

үшін қаржылық есепті ақпаратты жинауға, тіркеуге және өңдеуге; 

Жиналған ақпарат негізінде қажетті салық есептеулерін дайындау; 

корпорациялық табыс салығы бойынша декларациялар мен 

қосымшалардың жобаларын жасау. 

Меңгеруі керек:  активтерді, міндеттемелерді, капиталды кірістер мен 

шығыстарды есеПКе алудың құқықтық негізін және әдістемесін білу; 

ұйымның активтері, міндеттемелері, капиталы, кірістері мен шығыстары 

туралы ақпаратты түсіндіру және жүйелеу; бухгалтерлік есеп әдістері мен 

стандарттарын қолдану; бухгалтерлік есеп деректері негізінде 

экономикалық ақпаратты қалыптастырады және анықтайды; 

Білікті болу: ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

туралы білім. 

BE 2214 

 Басқару есебі 

 

    Экономикалық теория 

болжау  

Бухгалтерлік есеп 

 

Білуге тиіс: басқару есебінің пәні, әдіснамалық және тұжырымдамалық 

ерекшеліктерін; кәсіпорындарда басқару және басқару есебінің 

технологиясы. 
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 Істей білу керек: компания шығындарын жіктеуді және есептеуді; 

серіктестіктің бюджетін жасайды; бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыру; 

бизнестің бұзылғанын талдаңыз. 

Меңгеруі керек:   басқару есебінің пәндік, әдістемелік және 

тұжырымдамалық ерекшеліктері; кәсіпорындарда басқару және басқару 

есебінің технологиясы. 

Білікті болу: салық жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, 

ерекшеліктерін, есептеу тәртібі, салықтарды төлеу мерзімдері, салық 

төлеушілер мен салық органдарының құқықтары мен міндеттері туралы 

білу. 

EiP 09 Модуль - Экономика және кәсіпорындар     

KK 2215 

КәсіПКерлік 

құқық 

БП/ТП Емтихан 4 5 

 

 

 

Сақтандыру 

 

 

Қаржылық талдау 

 

 

Білу: КәсіПКерлік қызметті реттеу саласындағы мемлекеттік саясаттың 

құқықтық негіздері және Қазақстан Республикасының кәсіПКерлік 

құқығының негізгі институттары туралы теориялық ережелер: 

Істей білу керек: кәсіПКерлік құқық саласындағы заңды ұғымдармен 

және санаттармен жұмыс жасау; 

Дағдыларға ие болу: нақты практикалық мәселені шешу үшін жоспарлар 

мен іс-қимылдар жүйесін құру бойынша ақпараттық-іздестіру шараларын 

жүргізу; 

Құзыретті болу: Әр түрлі қызмет саласында құқықтық білім негіздерін 

қолдана білу; Сақтандыру саласындағы бюджеттік, салықтық, валюталық 

қатынастарды реттейтін ережелерді қолдана білу. 

KK 2215 

Қаржы құқығы 

     Басқару есебі 

 

Коммерциялық 

банктердің 

қаржылық талдауы 

Білу: қаржылық заңнаманың негізгі ережелері 

Істей білу: ақпаратты талдау және қорытындылау, мақсаттарды 

тұжырымдау, мақсаттарға сәйкес құралдарды таңдау 

Дағдыларға ие болу: теориялық ойлауды проблеманы шешудің оңтайлы 

әдісін табумен ұштастыра білу 

Құзыретті болыңыз: қаржылық құқықтық қатынастар субъектілерінің 

құқықтарын қорғау. 

BB 2216 

Баға белгілеу 

 

БП/ТП Емтихан 4 5 Макроэкономика  Кәсіпорын 

экономикасы 

Білуге тиіс: баға белгілеуге және оған тікелей байланысты салаларға 

қатысты негізгі нормативтік құжаттар (салық салу, бухгалтерлік есеп; 

Істей білу керек: Баға саясатын қалыптастыру әдістерін, баға 
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стратегиясын және бизнестің тиімділігін арттыратын тәуелсіз іскери 

шешімдерді әзірлеу әдістерін сауатты және сауатты қолдана білу; 

Меңгеруі керек:    Ішкі, сыртқы сауданы, дүниежүзілік, көтерме және 

бөлшек сауда бағаларын, халықаралық келісім-шарттардың бағаларын 

және т.б. есептеу техникасына ие болыңыз. 

Білімді болу: кәсіпорында өзіндік экономикалық жұмыстың практикалық 

дағдылары, нақты ақпарат көздері мен есептік экономикалық 

көрсеткіштерден жылдам және дұрыс бағыттау. 

NI 2216 

Нарықтық 

инфрақұрылым 

    Эконометрика Статистика  Білу: салық жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

Істей білу: қоғамдағы салықтардың объективті мүмкіндіктерін, қазіргі 

кезеңдегі салықтық қатынастардың табиғатын, мемлекеттің салық 

менеджментіндегі рөлін, оның салық саясатын білуді түсіну. 

Дағдыларға ие болу: терминологияны білу, салық және салық салу 

саласындағы негізгі проблемалар туралы түсінік; 

Сауатты болыңыз: сақтандыру сыйлықақыларын бюджеттен тыс қорларға 

аудару үшін төлем құжаттарын рәсімдеу, олардың есеп айырысу-кассалық 

операциялар арқылы өтуін бақылау. 

 

KBKT 3217 

Коммерциялық 

банктердің 

қаржылық 

талдауы 

БП/ТП Емтихан 5 5 Қаржы құқығы 

 

Қаржылық 

есептілікті талдау 

 

Білуге тиіс: банктердегі бухгалтерлік есеп және есептілік негіздері, ҚЕХС 

қолдану ерекшеліктері, банктің қаржылық операцияларын есеПКе алуды 

ұйымдастыру, банктің ішкі операцияларын есеПКе алу технологиясы. 

Істей білу: бастапқы құжаттармен жұмыс істеу, қаржылық операциялар 

бойынша нормативтік актілерді қолдану, банк секторының экономикалық 

көрсеткіштерін талдау. 

Меңгеруі керек:   банктік тәуекелдер теориясы мен практикасын түсіну 

және оның негізгі ережелерін қолдану. 

Білімді болу: студенттерге банктік тәуекелдерді болжауға және азайтуға 

байланысты практикалық дағдылар мен шешімдерді игеру. 

KE 3217 

Қаржылық 

есеп 

Қаржы 

 

Экономикалық есеп 

теориясы 

 

 

Білу: корпорацияаралық инвестициялармен таныстыру, бірлескен 

кәсіпорындарға қатысу, ұйымды сатып алғаннан кейін шоғырландыру 

мәселелері; 

Істей білу: қаржылық есептілікті сауатты және сауатты құруды; 

Дағдыларға ие болу: ХҚЕС негізінде қаржылық есеп бойынша қажетті 

білім; 

Кұзыретті болу: кәсіпорында тәуелсіз қаржылық есеп жүргізудің 

практикалық дағдылары, қаржылық есеп беруді құру үшін нақты бастапқы 

ақпараттарды жылдам және дұрыс бағдарлау. 
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MBA 3223 

Мемлекеттік 

бюджеттің 

атқарылуында 

бухгалтерлік 

есепті 

ұйымдастыру 

БП/ТП Емтихан 6 5 Бухгалтерлік есеп 

ерекшеліктері  

Қаржылық есепті 

талдау  

Білу: нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджеттің 

атқарылуы үшін бухгалтерлік есептің рөлін түсіну; 

Істей білу: активтерді есеПКе алу әдістемесін меңгеру, сонымен қатар 

алынған ақпараттың сенімділігі мен мемлекеттік органдардағы қаражат 

пен материалдық ресурстардың жұмсалу заңдылығын бақылау. 

Дағдыларға ие болу: ұйымдарда бухгалтерлік есеп жүргізуді 

ұйымдастырудың теориялық және практикалық дағдыларын меңгеру. 

Құзыретті болыңыз: қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны, 

макроэкономикалық көрсеткіштерді және кәсіПКерлік субъектілері 

қызметінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, 

стандартты әдістер негізінде есептеңіз. 

BUBE 3223 

Бюджеттік 

ұйымдардағы 

бухгалтерлік 

есеп 

 

Бухгалтерлік есепте 

ақпараттық жүйелер  

Сыртқы 

экономикалық 

қызмет есебі 

 

Білуге тиіс: компанияның қаржылық есептілігімен жұмыс жасау 

әдістемесінде белгілі бір практикалық дағдылар алу; компанияның 

Қазақстан Республикасында және ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілігін 

жүргізудің және дайындаудың нормативтік-құқықтық базасы. 

Істей білуі керек: компанияның қаржылық есебін дайындай және болжай 

біледі 

Меңгеруі керек:  ұйымның құрылымын, өндірістік базасын және 

экономиканың әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың өзара әрекеттесу 

жүйесін білу; 

Білімді болу: жүк және жолаушылар тасымалы көлемін есептеу; 

экономиканың әртүрлі салаларындағы шығындарды, тарифтер мен 

бағаларды, кірістер мен кірістерді қалыптастыру әдістемесі. 

 EP 10Модуль - Өндіріс экономикасы 

\  

BT 3218 

Басқаруды 

талдау 

 

БП/ТП Емтихан 5 5 Басқару 

 

Сыртқы 

экономикалық 

қызметті 

ұйымдастыру 

 

Білуге тиіс: қаржылық тұрақтылықты, қаржылық нәтижелерді, 

шығыстарды, өндіріс көлемін, өткізуді, ұйымның тиімділігін және оның 

іскерлік қызметінің белгілі бір түрлері мен бағыттары тұрғысынан талдау 

және бағалау бойынша толық, сенімді және объективті аналитикалық 

ақпаратты, есептеулерді, негіздемелер мен қорытындыларды 

қалыптастыру. ұйымды тиімді басқару, басқару шешімдерінің нұсқаларын 

аналитикалық негіздеу, жедел басқару мен маневрдің тиімді әдістерін 

жасау ұйымның қаржылық, еңбек, материалдық-техникалық ресурстары. 

Істей білуі керек: бухгалтерлік есептің әртүрлі бағыттары бойынша 

шығындарды жіктеуге, қызметтің әр түрлі салаларында дұрыс басқару 

шешімдерін қабылдауға. 

Меңгеруі керек:   экономикалық қызмет және ұйымдастырушылық-

басқарушылық жұмыс туралы қазіргі білімді қолдануға дайын болу; 
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Білікті болу: басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни 

тұрғыдан бағалай білуі және әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

өлшемдерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарын ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды 

әзірлеп, негіздеуі. 

KT 3218 

Қаржылық 

талдау 

 

КәсіПКерлік құқық Аудитерлік Білуге тиіс: қаржылық талдау әдістемесін, арнайы талдау әдістерінің 

жиынтығы ретінде қаржылық талдау әдістемесін, қаржылық талдаудың 

көлденең, тік, трендтік, кеңістіктік, факторлық және коэффициенттік 

әдістерінің мәнін, баланстық активтердің құрамы мен құрылымының 

динамикасын талдау, баланстық өтімділікті талдау, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің несиелік қабілеттілігін талдау. 

Істей білу керек: қаржылық қатынастарды ұйымдастыру, қаржы-

экономикалық процестерді жоспарлау, жоспарлау және болжау, қаржы 

ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық 

тәжірибеге бейімдеу дағдыларын игеру; 

Меңгеруі керек:   өндірістік, кәсіпорынның экономикалық, қаржылық 

қызметін экономикалық талдау дағдыларын қолдана білу. 

Білікті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың 

экономикадағы функцияларын білу; халық шаруашылығының қаржылық 

жүйесі, қаржылық делдалдар мен нарықтар туралы түсінік алу; қаржылық 

ақпарат, кәсіпорынды қаржыландыру ерекшелігі; 

SBE 3221 

Саудадағы 

бухгалтерлік 

есеп  

БП/ТП Емтихан 5 5 

 

Бухгалтерлік есеп 

 

 

Бухгалтерлік есеп 

ерекшеліктері 

Білуге тиіс: экономикалық саясаттың пәні, объектісі және субъектілері; 

өтпелі экономиканың мәні мен заңдылықтары; 

Істей білуі керек: үкіметтің шешім қабылдау тетігін қолдана алады; 

мемлекеттің фискалдық саясаты, әлеуметтік еңбек бөлінісі нысандары 

және экономикалық саясаттың бағыты. 

Меңгеруі керек:   есеп саясатының ұйымның қаржылық нәтижелеріне 

әсерін анықтау дағдылары. 

Білікті болу: бухгалтерлік есеп саясатының ұйымның қаржылық 

нәтижелеріне әсерін анықтау дағдыларын іс жүзінде қолдану; - есеп 

саясатын қалыптастыруда кәсіби пікірлерді қолдану. 
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BEE 3221 

Бюджеттік 

есеп және 

есептілік 

    Салық есебі 

 

1CКәсіпорын Білуге тиіс: бюджеттік есеп жүргізу тәртібін анықтайтын нормативтік 

актілер. 

Істей білуі керек: бюджеттік есеп және есептілік саласындағы нақты 

жағдайларды талдай алады. 

Меңгеруі керек:  кірістер мен қаржыландыру шығындары тұрғысынан 

шаруашылық операцияларды, бюджеттік ұйымның таңдалған есеп 

саясатын көрсету; 

Білікті болу: бухгалтерлік (бюджеттік) және басқа есептілікті құру. 

BEK 3219 

Бухгалтерлік 

есепті 

компьютерлен

діру 

БП/ТП Емтихан 5 5 

 

Эконометрика Бухгалтерлік есеп 

теориясы 

 

Білуге тиіс:  бухгалтерлік ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологиясы; 

реляциялық мәліметтер базасын құру принциптері; ақпараттық 

технологиялардың құрылымы мен жалпы схемасы. 

Істей білуі керек: ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс 

жасау және коммуникациялық мәселелерді шешу үшін техникалық 

құралдарды қолдану. 

Дағдыларға ие болу: бухгалтерлік есеп пен аудитті талдау және өңдеу 

үшін бағдарламалық жасақтама құралдарын қолдану дағдылары. 

Құзыретті болу: талдау және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана білу 

 

BEAJ 3219 

Бухгалтерлік 

есепте 

ақпараттық 

жүйелер 

    Эконометрика Бюджеттік 

ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп 

 

Білуге тиіс: экономикалық ақпаратты өңдеуге арналған ақпараттық 

технологиялар; реляциялық деректер базасын құру принциптері; ЭАЖ 

құрылымы мен жалпы схемасы; экономикалық ақпаратты өңдеуге 

арналған ақпараттық технологиялар. 

Істей білуі керек: ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс 

жасау және байланыс мәселелерін шешу үшін техникалық құралдарды 

қолдану. 

Меңгеруі керек:   автоматтандырылған бухгалтерлік есеп формасын 

қолдану арқылы бухгалтерлік есеп жүргізу техникасы мен дағдылары. 

Білікті болу: реттелетін есеп беруді дайындауда практикалық дағдыларға 

ие болу. 

Minor 

Пән 1 

      Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 
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AN 3222 

Аудит 

негіздері 

 

БП/ТП Емтихан 5 4 

 

Басқару 

 

Практикалық аудит 

 

білу: аудиторлық қызметті ұйымдастырудың негізгі сұрақтары. 

істей алуы керек: бухгалтерлік есеп процедурасына сәйкестігін тексеру 

негізінде. 

Дағдыларға ие болу: - тексерілетін объектілердің күйін бағалау, 

аудиторлық процедураларды жүргізу дағдыларын игеру; 

Сауатты болыңыз: Аудит жоспары мен бағдарламасын құру 

технологиясын меңгеріңіз. 

BЕE 3222 

Бухгалтерлік 

есеп 

ерекшеліктері  

    Бухгалтерлік есеп 

 

Мемлекеттік 

бюджеттің 

атқарылуында 

бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру 

білуге тиіс: бухгалтерлік есептің мәні мен міндеттері; Бухгалтерлік 

есептің принциптері; бухгалтерлік есептің ерекшеліктері, түрлері мен 

функциялары; бухгалтерлік есептің объектілері; бастапқы бақылау 

әдістері және бухгалтерлік есептегі құжаттама; ҚР Бухгалтерлік есепті 

реформалау. 

меңгеруі керек: бухгалтерлік есеп объектілерін бағалау; болашақта 

бухгалтерлік есептің даму кезеңдерін жоспарлау; бухгалтерлік қаржылық 

есепті ұйымдастыру; негізгі құралдарды бағалау және есеПКе алуды 

жүргізу; есеПКе алу құжаттарын ресімдеу.  

Дағдысы болу керек: бухгалтерлік есеп әдістері; бастапқы 

бақылау және құжаттаманы ресімдеу тәсілдері; бухгалтерлік қаржылық 

есеп жүргізу принциптері. 

Құзыретті болу: әртүрлі салалардағы қызмет нәтижелерінің 

тиімділігін бағалау кезінде экономикалық білім негіздерін пайдалану 

мүмкіндігі. 

SEKE 4225 

Сыртқы 

экономикалық 

қызметті 

ұйымдастыру 

 

БП/ТП Емтихан 7 5 

 

Қаржылық талдау 

 

Дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

 

Білуге тиіс: сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыруда және 

басқаруда сауатты болу. 

Істей білуі керек: сыртқы сауданы және шетел инвестициялары бар 

кәсіпорындардың қызметін реттеу. 

Меңгеруі керек:  сыртқы экономикалық қызметті басқарудың мазмұнын, 

сыртқы экономикалық қызметті басқарудағы нарықтық және нарықтық 

емес әдістер туралы қазіргі заманғы түсініктерді, сыртқы сауданы 

реттеуді, шетелдік инвестициялары бар кәсіпорындарды реттеуді білу; 

Білікті болу:  әлеуметтік-экономикалық процестер туралы отандық және 

шетелдік статистикалық деректерді талдай және түсіндіре біледі. 

SEKEs 4225 

Сыртқы 

экономикалық 

қызмет есебі 

 

Бюджеттік 

ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп 

 

Дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

 

Білуге тиіс: сыртқы экономикалық қызметті басқарудың мазмұны, 

сыртқы экономикалық қызметті басқарудағы нарықтық және нарықтық 

емес әдістер туралы қазіргі заманғы түсінік, сыртқы сауданы реттеу, 

шетел инвестициялары бар кәсіпорындарды реттеу. 

Істей білу керек: сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыруда және 
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басқаруда құзыретті. 

Меңгеруі керек:  кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық 

қызметін экономикалық талдау дағдыларын қолдану. 

Білікті болу: нарықтық қатынастар жүйесінде, әлеуметтік даму мен өмір 

сүру деңгейінде жұмыс күшін қалай басқаруға болады, еңбек нарығына 

әсер ететін факторларды, сондай-ақ оны реттеу тетіктерін талдау.. 

KBA 3224 

Қаржылық 

бақылау және 

аудит 

 

БП/ТП Емтихан 6 4 

 

Қаржылық талдау 

 

Көлік-

коммуникация 

кешеніндегі 

бухгалтерлік есеп 

 

Білу керек: қаржылық бақылау және аудит нысандарын; аудит нәтижелері 

бойынша талдау, болжау және ұсыныстар әзірлеу және қорытынды жасау 

әдісі. 

Білу керек: бюджеттік ұйымның бастапқы бухгалтерлік құжаттамасының 

бірыңғай нысандарында. 

- Дағдыларға ие: күнделікті кәсіби іс-әрекетке қажетті жаңа арнайы 

білімдерді алу дағдыларына ие 

Құзыретті болыңыз: кәсіби ортаға оңай бейімделе алатын, кәсіби 

қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және 

мобильді. 

 

Au 3224 

Аудитерлік 

 

Коммерциялық 

банктердің қаржылық 

талдауы  

Дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

 

Білу: аудиторлық дәлелдерді алу, аудиторлық жұмыс құжаттарын 

құрастыру және аудиторлық қорытынды қалыптастыру дағдыларын алу. 

Істей білуі керек: аудиторлық талдауларды, әсіресе оның қорытынды 

кезеңінде, есеп берілген күннен кейінгі оқиғаларды бағалауда қолдана 

білу; аудитор 

лық зерттеу жұмыстарын жүргізу және ұйымның қаржылық-шаруашылық 

қызметінің нәтижелерін зерттеу дағдыларын қалыптастыру. 

Дағдыларға ие болу: тексерілетін объектілердің күйін бағалау, аудиторлық 

процедураларды жүргізу дағдыларын игеру. 

BET 3220 

Бухгалтерлік 

есеп теориясы 

 

БП/ТП Емтихан 6 5 Бухгалтерлік есепті 

компьютерлендіру  

Өндірістегі 

бухгалтерлік есеп 

 

білу: кәсіпорындардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктері 

туралы нақты түсінік; білімді және түсіну қабілетін іс жүзінде пайдалану: 

істей білуі керек: тиісті алғашқы және қысқаша құжаттарды көрсететін 

іскерлік операциялар туралы ақпаратты жинау және қорыту; нормативті 

құжаттардың мәліметтерін ғана емес, сонымен қатар олардың проблемаға 

көзқарасын қолдана отырып, кәсіпорын қызметі; ақпаратты, идеяларды, 

мәселелер мен шешімдерді кәсіпорындағы баянмен байланысты есеп 

ұйымдары; кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру үшін оны 

дұрыс пайдалану үшін заңнамалық және нормативтік құжаттарды өз 

бетінше зерделеу.  

Меңгеруі керек: - ұйымның бухгалтерлік есеп жүйесін құруға және оның 



70 
 

негізгі басқару процестерімен байланысына жүйелі көзқарас дағдылары  

Білікті болу:: салықтар мен төлемдер бойынша есептеулер жүргізу 

мүмкіндігі; аналитикалық (түсіндірме) жазбалар (шолулар) құрастыру 

мүмкіндігі; бухгалтерлік есеп процесін оңтайландыру, бухгалтерлік есеп 

саласындағы стандартты емес ситуациялық міндеттерді шешу идеяларын 

қалыптастыру мүмкіндігі. 

EET 3220 

Экономикалық 

есеп теориясы 

 

    Қаржылық есеп  Қаржылық 

есептіліктің 

халықаралық 

стандарттары 

 

білу: кәсіпорындардағы шаруашылық есепті ұйымдастыру ерекшеліктерін 

нақты түсіну; білімді және түсіну қабілетін іс жүзінде пайдалану: 

 істей білуі керек: тиісті алғашқы және қысқаша құжаттарды көрсететін 

іскерлік операциялар туралы ақпаратты жинау және қорыту; нормативті 

құжаттардың мәліметтерін ғана емес, сонымен қатар олардың проблемаға 

көзқарасын қолдана отырып, кәсіпорын қызметі; кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға қатысты ақпаратты, идеяларды, 

проблемаларды және олардың шешімдерін хабарлау және көрнекі түрде 

ұсыну. 

Меңгеруі керек: аналитикалық және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 

сөз, баяндама, ақпараттық шолу, аналитикалық есеп, мақала түрінде 

ұсыну; елдің қаржы нарығының дамуы мен жұмыс істеу тенденцияларын 

сипаттайтын көрсеткіштерді талдау. 

Білікті болу:: ақша мен несиенің мәнін, функциялары мен түрлерін білу; 

мемлекеттің несие жүйесінің тұжырымдамасы, құрылымы және реттелуі, 

жарияланған статистикалық есептер негізінде ақша және ақша айналымы, 

несие, банк саласында зерттеулер жүргізу. 

Minor 

Пән 2 

      Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

UР 11Модуль - Есеп саясаты 

EK 4301 

Еңбекті қорғау 

 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 5 Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері  

дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау  

Білуге тиіс: аудиторлық дәлелдерді алу, аудиторлық жұмыс құжаттарын 

жасау және аудиторлық қорытындыны қалыптастыру дағдыларын игеру. 

Істей білуі керек: аудит барысында аналитикалық процедураларды, 

әсіресе оның соңғы сатысында қолдана білу, есеп берілген күннен кейінгі 

кейінгі оқиғаларды бағалау мүмкіндігі; аудиторлық және ұйымның 

қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

Меңгеруі керек: аудиторлық процедураларды, есептеулерді жүргізу, 

тексерілетін объектілердің жағдайын бағалау дағдыларын игеру; 

Білікті болу: кәсіби ортада оңай бейімделуге қабілетті, кәсіби қызметке 
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байланысты түрлі жағдайлар мен жағдайларға икемді және ұтқыр. 

KE 4302 

Кәсіпорын 

экономикасы 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 5 Баға белгілеу 

 

дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

Білуге тиіс:: ұйымның құрылымы, өндірістік базасы және экономиканың 

әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың өзара әрекеттесу жүйесі. 

Істей білуі керек:жүк және жолаушылар тасымалы көлемін, 

экономиканың әртүрлі салаларында шығындар, тарифтер мен бағаларды, 

кірістер мен кірістерді қалыптастыру әдістемесін. 

Білімді болу: қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны, 

макроэкономикалық көрсеткіштерді және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, 

стандартты әдістерге сүйене отырып есептеу. 

Құзыретті болыңыз: нарықтық қатынастар жүйесінде, әлеуметтік даму 

мен өмір деңгейінде жұмыс күшін қалай басқаруға болады, еңбек 

нарығына әсер ететін факторларды, сондай-ақ оны реттеу механизмін 

талдауға; 

 KET 4306 

Қаржылық 

есепті талдау 

 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 5 Мемлекеттік 

бюджеттің 

атқарылуында 

бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру 

дипломдықжұмыст

ыжазужәнедайында

у 

Білуге тиіс: банктердегі бухгалтерлік есеп және есептілік негіздері, ҚЕХС 

қолдану ерекшеліктері, банктің қаржылық операцияларын есеПКе алуды 

ұйымдастыру, банктің ішкі операцияларын есеПКе алу технологиясы. 

Істей білу: бастапқы құжаттармен жұмыс істеу, қаржылық операциялар 

бойынша нормативтік актілерді қолдану, банк секторының экономикалық 

көрсеткіштерін талдау. 

Меңгеруі керек:  экономикалық білім негіздерін әр түрлі салада қолдана 

білу. 

Білікті болу: қаржылық ақпаратты пайдалану дағдылары. бухгалтерлік 

есеп және басқару шешімдерін қабылдау үшін әртүрлі меншік 

нысандарындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, бөлімдердің 

мәлімдемелеріндегі басқа ақпарат. 

 OPII 3307 

Өндірістік 

тәжірибе  II 

ПП/Ж

ОК 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

баға 

6 3 Өндірістік тәжірибе  I Бакалавр жумысын 

жазу және 

дайындау. 

Білу керек: диссертацияның тақырыбымен тығыз байланысты 

кәсіпорынның микро және макро орта жағдайымен, кәсіпорынның 

технологиялық және өндірістік схемасымен, басқару құрылымымен және 

өндіріс пен басқару бөлімдерінің негізгі қызметімен саланың ерекшелігін; 

Істей білуі керек: кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды: 

есеп саясатын, есеп формаларын; бухгалтерлік есепті, алғашқы 

құжаттаманы, жұмыс процесін автоматтандыру; аналитикалық есеПКе алу 

нысандары; қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұны, оны қарау, 

талдау және бекіту; токтың сыни сипаттамасы 

бухгалтерлік есепті, басқаруды және қаржылық талдауды ұйымдастыру, 
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оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

бухгалтерлік есепте немесе белгілі бір жұмыс орындары бар 

кәсіпорынның экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінде 

тікелей жұмыс істеу; материалдық құндылықтарды, негізгі құралдарды, 

еңбекақы мен жалақыны, өндіріс шығындарын және өндіріс 

шығындарының өзіндік құнын есептеу және талдау бөлімдерінде; 

Меңгеруі керек:  бастапқы құжаттарды, есептерді қабылдау және 

өңдеудің әдістері мен әдістерін, бухгалтерлік есеп регистрлерінде 

жазбаларды жүргізу, құжаттарды дайындау, есептеулер мен бухгалтерлік 

есеп формаларын дербес компьютерде және қолмен рәсімдеуді игеру. 

Білімді болу: кәсіпорын тиімділігінің резервтік жоғарылауын анықтау 

үшін белгілі бір кезеңдегі шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржы-

шаруашылық қызметіне жедел талдау жүргізу; 

студенттердің бухгалтерлік есеп пен басқа пәндерді оқу барысында алған 

теориялық білімдерін бекіту; 

бухгалтерлік есеп пен оны компьютерлендірудің әдістері мен тәсілдерін 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру. 

BU 12 Модуль - Бухгалтерлік есеп   

 KBA 3309 

Қаржы және 

басқару аудиті 

 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 6 4 Статистика  Қаржылық есепті 

талдау 

 

Білуге тиіс: қаржылық бақылау және аудит нысандары; талдау 

нәтижелерін, болжамды және ұсыныстарды қалай жасау керек және аудит 

нәтижелері бойынша қорытынды жасау. 

Істей білу: бюджеттік ұйымның бастапқы есеПКе алу құжаттамасының 

бірыңғай нысандарында шарлау. 

Меңгеруі керек:  - басқару шешімдері үшін қажетті экономикалық 

ақпаратты жинау, өңдеу және пайдалану дағдылары; - қаржылық және 

бухгалтерлік ақпаратты түсіндіру әдістері. 

Білімді болу: қаржылық есеп жүргізу әдістері; - басқарушылық есепті 

ұйымдастыру тәсілдері және басқарушылық есепті дайындау; - ұйымның 

бюджетін әзірлеу және ұсыну әдістері. 

OBE 4310 

Өнеркәсіптегі 

бухгалтерлік 

есеп 

ерекшеліктері 

 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 6 5 Саудадағы 

бухгалтерлік есеп 

Көлік-

коммуникация 

кешеніндегі 

бухгалтерлік есеп 

 

Білу:өнеркәсіптегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін білу, салық базасын 

қалыптастыруға және барлық деңгейлерде басқару шешімдерін қабылдау 

үшін бухгалтерлік ақпараттарды пайдалануға бағытталған. 

Істей білу: бухгалтерлік есеп мәліметтерінде оларды тіркеу, өңдеу және 

ұйымдастыруды, салық есебінде қолдануға, ағымдағы салық есебінің 

тізілімдерін жүргізуді, салық міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша 

декларацияларды құруды. 

Дағдыларға ие болу: ағымдағы активтер есебін жүргізу дағдыларын алу: 
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ақша қаражаттары, дебиторлық берешек, тауарлы-материалдық 

құндылықтар; экономиканың әр түрлі салаларындағы ұзақ мерзімді 

активтер, ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер, капитал 

Құзыретті болыңыз: негізгі элементтер мен балансты құру тәртібін 

түсіну; 

PA 4305 

Практикалық 

аудит 

 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 

 

7 

 

5 

 

Аудит негіздері 

 

дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

Білу керек: аудиторлық объектілерді тексерудің мақсаттары қандай, 

ақпараттың қандай көздерін пайдалану керек, аудиторлық 

процедураларды жүргізу, есептеулер жүргізу, тексерілетін объектілердің 

жағдайын талдау және бақылау объектілерінің жай-күйі туралы 

қорытындыларды қалай дұрыс қалыптастыру керек. 

Істей білуі керек: аудиторлық бағдарламаны құруға, ішкі бақылау жүйесі 

мен бухгалтерлік есеп аудитіне тестілеуді жүргізуге, аудиттің бағытын 

анықтауға, жұмыс құжаттары мен аудит нәтижелерін ресімдеуге. 

Меңгеруі керек:   аудиторлық процедураларды, есептеулерді жүргізу, 

тексерілетін объектілердің жағдайын бағалау дағдыларын игеру; 

Білікті болу: бақылау объектілерінің жағдайын бағалау, қорытындыларды 

дұрыс тұжырымдау және тексерілетін кәсіпорындардың қызметін 

жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

1CK 3303 

1C Кәсіпорын 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 

 

6 

 

5 

 

Бюджеттік есеп және 

есептілік  

 

 

 

 

Бухгалтерлік есепте 

компьютерлік 

технологиялар 1С 

 

Білу керек: 1С бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі 

ерекшеліктері: Кәсіпорын 8.2., Компоненттердің құрамы және олардың 

функциялары; 1С пакетімен жұмыс істеудің негізгі принциптері мен 

әдістері: Кәсіпорын 8.2; Компьютерлік есеп тапсырмалар кешенін 

ұйымдастырушылық, ақпараттық және техникалық қамтамасыз етудің 

ерекшеліктері. 

Істей білуі керек: алған білімдерін бухгалтерлік есепте кәсіптің әр түрлі 

саласында қолдана білу; бағдарламаны өз қажеттіліктеріңізге сай 

баптаңыз, жаңа стандартты операциялар мен құжаттар жасаңыз, 

Меңгеруі керек:   реттелетін есептерді дайындауда практикалық 

дағдыларды игеру; қызмет көрсету мүмкіндіктерін үйрену; 

Білімді болу: ұйымның қаржылық жағдайына жан-жақты талдау 

жүргізудің практикалық дағдыларын игеру. 

 DAP 4308 

Диплом 

алдындағы 

практика 

ПП/Ж

ОК 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

баға 

8 18 өндірістік практика Дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Білуі керек: диплом жұмысының тақырыбына сәйкес тәжірибелік 

жұмыстың бағытын таңдау; кәсіпорынның (ұйымның, мекеменің), әдеби 

және басқа да көздердің қаржылық қатынастарын реттейтін ішкі 

нормативтік-құқықтық, практикадан өту орны бойынша дипломдық 

жұмысты орындау үшін қажетті ақпаратты жинау; дипломдық жұмыстың 

теориялық бөлігін жазу үшін қажетті материалдарды жинау; кәсіпорында 

(ұйымда, мекемеде), шетелдік және озық отандық практикамен қаржылық 
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менеджменттің қолданылатын түрлері мен әдістерін салыстыру үшін 

материалдарды жинау.; 

Істей білу: басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни тұрғыдан 

бағалау; басқару шешімдерін қабылдау кезінде сіздің таңдауыңызға 

себептер келтіріңіз; әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 

туралы отандық және шетелдік статистиканың мәліметтерін талдау және 

түсіндіру; есепті кезеңдегі меншіктің әр түрлі нысандарындағы 

кәсіпорындардағы экономикалық қызметтің нәтижелерін анықтау және 

оларды бухгалтерлік есеп шоттарында көрсету. 

Дағдыларға ие болу: соңғы екі-үш жыл ішінде кәсіпорынның (ұйымның, 

мекеменің) сыртқы ортасымен және ұйымымен танысу; дипломдық 

жұмыстың тақырыбына сәйкес соңғы үш жылдағы шаруашылық 

жүргізуші субъектінің қаржылық-шаруашылық қызметіне жедел талдау 

жүргізу; дипломдық жұмыста зерттелген мәселенің мәнін аша отырып, 

экономикалық субъектінің көрсеткіштері мен динамикасын сандық 

сипаттайтын аналитикалық ақпаратты таңдау. 

Құзыретті болыңыз: зерттелетін проблема шеңберінде кәсіпорынның 

(ұйымның, мекеменің) қызметін дамытуға және жетілдіруге бағытталған 

нақты шараларды әзірлеу. 

UbO 13.1(UAP)Модуль -  Өндірістегі бухгалтерлік есеп (№1 оқу траекториясы Кәсіпорындағы есеп және аудит) 

 OBE 4310 

Өндірістегі 

бухгалтерлік 

есеп 

 

ПП/ТП Емтихан 7 5 Бухгалтерлік есеп 

теориясы 

 

Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау  

немесе / кешенді 

емтихан дайындау 

және тапсыру 

 

Білуге тиіс:өндірістегі бухгалтерлік есептің негізгі ұғымдары мен 

принциптері. 

Істей алуы керек: өндірістегі ұйымдарда есеп жүргізу кезінде шоттар 

кестесімен жұмыс істеуге; 

Меңгеруі керек: Мемлекеттік органдарда бухгалтерлік есеп және есеп 

беру дағдыларын игеру. 

Білікті болу: бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, 

бухгалтерлік есеп және қосарланған есеПКе алу, бағалау және есептеу, 

құжаттама мен түгендеу, бюджеттік ұйымдарда қаржылық есептілікті 

дайындау және ұсыну. 

 KEHS 4310 

Қаржылық 

есептіліктің 

халықаралық 

стандарттары 

 

    Басқарушылық талдау Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау  

немесе / кешенді 

емтихан дайындау 

және тапсыру 

Білуге тиіс: қаржылық бақылау және аудит нысандары; қаржылық есептің 

халықаралық стандарттарының құрылымы мен мазмұны. 

Істей білуі керек: ҚЕХС және ҚЕХС сәйкес бір қаржы жылының 

нәтижелері бойынша белгілі бір кәсіпорынның қаржылық есебін 

дайындау. 

Меңгеруі керек:  қаржылық ақпаратты жинау, өңдеу және қорытындылау 
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 дағдылары, оны талдау және бағалау әдістері, бухгалтерлік ақпаратты 

ұсыну нысандарын білу. 

Білікті болу: ҚЕХС және ұлттық бухгалтерлік есеп регламенттеріне 

аналитикалық салыстыру жүргізу, анықталған сәйкессіздіктердің басқару 

шешімдерін қабылдау процесіне ықтимал әсерін бағалау мүмкіндігі. 

 UbO 13.2 (UAT) Модуль - Өнеркәсіптегі бухгалтерлік есеп (№ 2 оқу траекториясы Көліктегі есеп және аудит) 

 КККВЕ 4310 

Көлік-

коммуникация 

кешеніндегі 

бухгалтерлік 

есеп 

 

 

ПП/ТП Емтихан 7 5 Қаржылық бақылау 

және аудит 

 

Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау  

немесе / кешенді 

емтихан дайындау 

және тапсыру 

 

Білуге тиіс: бухгалтерлік ақпараттың іскерлік шешімдер қабылдау 

тәжірибесіндегі орны; бухгалтерлік есеп стандарттарына және 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік 

есептің негізгі ережелері. 

Істей білуі керек: бухгалтерлік ақпараттарды басқара алады; қосарланған 

есеПКе алу әдісі мен шоттар кестесі негізінде қаржылық-шаруашылық 

қызметті есеПКе алу үшін бухгалтерлік жазбалар жасалады. 

Меңгеруі керек:   ағымдағы активтерді: ақша қаражаттарын, дебиторлық 

берешек, қорларды есеПКе алу дағдыларын игеру; ұзақ мерзімді активтер, 

ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер, экономиканың әртүрлі 

салаларындағы капитал. 

Білімді болу: халық шаруашылығының әртүрлі салаларында бухгалтерлік 

есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. 

 BEKT 1C 4310 

Бухгалтерлік 

есепте 

компьютерлік 

технологиялар 

1С 

 

    Аудитерлік, 

1C Кәсіпорын 

 

Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау  

немесе / кешенді 

емтихан дайындау 

және тапсыру 

 

білу: бухгалтерлік ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологиясы; 

реляциялық мәліметтер базасын құру принциптері; ақпараттық 

технологиялардың құрылымы мен жалпы схемасы. 

істей білуі керек: ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс 

жасау және коммуникациялық мәселелерді шешу үшін техникалық 

құралдарды қолдану. 

Дағдыларға ие болу: бухгалтерлік есеп пен аудитті талдау және өңдеу 

үшін бағдарламалық жасақтама құралдарын қолдану дағдылары. 

Құзыретті болу: талдау және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана білу 

 

 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау  

немесе / 

кешенді 

емтихан 

  8 12   Білу: оқушының білуі, түсінуі немесе оқу процесінің соңында не істей 

алатындығы туралы күтілетін көрсеткіштер. Оқыту нәтижелері білім беру 

бағдарламасын жобалаудың оқшауланған құралы ғана емес, сонымен 

қатар мыналарға бағытталған әдістемелік тәсіл ретінде әрекет етеді: - 

академиялық және кәсіптік білім беру мен оқытудың кірігіуі; - алдын-ала 

оқытуды бағалау; - өмір бойы оқу жүйесіне бейімделетін біліктілік 

шеңберлерін дамыту; - көшу және жинақтаудың несиелік жүйесін дамыту 
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дайындау және 

тапсыру 

 

Істей білуі керек: бухгалтерлік және статистикалық ақпаратты жинауға, 

деректерді өңдеуге және оны басқарушылық шешімдерді қабылдауда 

менеджерлердің, инвесторлардың, несие берушілердің, сыртқы және ішкі 

пайдаланушылардың пайдалануына дайындауға; - баға белгілеу, 

инвестициялау, өндіріс әдістеріне балама шешімдерді талдау және 

бағалау; - тұтастай ұйымның қызметін басқару және бақылау; - 

бухгалтерлік есептің заңнамалық актілерге сәйкестігін, сондай-ақ кеңес 

беру қызметін (аудиторлық және консалтингтік қызмет) ұсыну; -жұмыс 

жасауҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік; - шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті дайындау; - салық есептілігін дайындау және салық 

декларациясын толтыру; - ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына 

келтіру және аудару. 

Меңгеруі керек:  қазіргі еңбек нарығының талаптарына, сондай-ақ 

азаматтық жетілу және жұмысқа орналасу түлектерін қалыптастыруға 

арналған әлеуметтік міндеттер негізінде. 

Білікті болу: ұйымның мақсаттарына жетуге бағытталған басқару 

шешімдерін қабылдау үшін ұйымның менеджерлеріне сенімді, толық және 

уақтылы ақпаратты дайындау және ұсыну дағдыларын алуға ықпал етеді. 
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4. Оқу нәтижелері мен модульдердің өзара байланысы 

Оқыту нәтижелері Компетенциялары 

Р1 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік қауіпсіздігі, экология және еңбекті 

қорғауды қамтамасыз ету бойынша білімді қолдану. 

ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ10, 

ӘҚ11, 

КҚ1, КҚ2  

Р2 ҚР банк жүйесінің және оның жеке буындарының қызметін анықтайтын негізгі 

экономикалық және құқықтық нормаларды білу, қаржы әдістері мен әдіснамасын 

білу және пайдалану, қаржы саласында болып жатқан өзгерістерді түсіну, өзара 

байланыста макро және микро деңгейдегі қаржылық құбылыстар мен процестерді 

талдау 

ӘҚ1, ӘҚ2, КҚ11, КҚ15 

Р3 Экономикалық теория заңдылықтарын, микроэкономикалық және 

макроэкономикалық модельдерді, сондай-ақ менеджмент негіздері мен 

функцияларын білу. Даму принциптері мен қызмет ету заңдылықтарын, қазіргі 

ұйымдағы менеджердің міндеттерін біледі. 

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ8, КҚ 1, 

КҚ 5, КҚ8  

Р4 Қазіргі заманғы математика әдістерін қолдану, эмм элементтерін және 

ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін пайдалану, 

тәуелділіктер мен заңдылықтарды теория және бақылау негізінде нақты 

экономикалық есептеулер жүргізу үшін деректерді жинау, өңдеу және талдауды 

жүзеге асыру, кәсіби қызмет нәтижелерін талдау, бағалау және болжау үшін 

эконометрикалық әдістерді қолдану 

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, 

ҚК4 

Р5  Бухгалтерлік іс пен бухгалтерлік есептің мәнін бағалау, қаржылық есептіліктің 

халықаралық және ұлттық стандарттарына сәйкес қаржылық есеп жүргізудің 

қағидаттары мен әдістерін іске асыру және қолдану, шығындарды есепке алу 

әдістерін анықтау және өнімнің өзіндік құны калькуляцияланған, Басқару есебін 

жүргізу және экономиканың әртүрлі салаларында бухгалтерлік есептілікті 

қалыптастыру. 

ӘҚ 5, КҚ 1, КҚ4, КҚ 9 

Р 6 Аудит негіздерін, стандарттарын және аудитордың этикалық нормаларының 

ережелерін меңгеру, аудит жүргізе білу, оның ішінде ішкі, тексеру нәтижелерін 

ресімдеу; кәсіпорынның шаруашылық операцияларына бастапқы құжаттарды 

дербес ресімдеу, 1 С:Бухгалтерия бағдарламасында есепке алу-есептеу 

жұмыстарын жүргізу, қаржылық есептілік пен түсіндірме жазбаны қалыптастыру 

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ7, КҚ8, 

КҚ9, КҚ11, КҚ12 

Р7 Бухгалтерлік құжаттарды толтыру және инвестициялық меншікті бағалауда, 

міндеттемелерде, жалдау есебінде, ақша құнын айқындауда, қаржылық есептілікті 

қалыптастырудың әдіснамалық негіздері саласында және қаржылық есептілікте, 

аудитте ақпарат беру мәселелері бойынша кәсіби пайымды әзірлеуде 

статистикалық есеп жүргізу туралы түсінікке ие болу 

ӘҚ 2, ӘҚ 5, КҚ1, КҚ 2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, 

КҚ10, КҚ11, КҚ15 

Р8 Сыртқы экономикалық қызметті басқарудың мазмұнын, сыртқы экономикалық 

қызметті басқарудағы нарықтық және нарықтық емес әдістерді қазіргі заманғы 

түсінуді, сыртқы сауданы реттеуді, Шетелдік Инвестициялары Бар 

кәсіпорындардың қызметін реттеуді білу 

ӘҚ 4, КҚ 2, КҚ 3, КҚ 6, 

КҚ10, КҚ11, КҚ13, 

КҚ15 

Р 9 Экономика, қаржы, есеп, аудит және талдау саласындағы нормативтік-құқықтық 

базаны пайдалану, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық 

стандарттарының жергілікті нарық жағдайларына бейімделуін түсіндіру 

ӘҚ 6, ӘҚ 7, КҚ 1, КҚ 2, 

КҚ 3, КҚ8, КҚ 9, КҚ16, 

КҚ17  

Р10 Компанияның есептік және есептік салық саясатын құруға, әртүрлі меншік 

нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т.б. 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға 

және түсіндіруге және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін пайдалануға қабілетті 

ӘҚ3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, ӘҚ 9, 

КҚ 5, КҚ6, КҚ 7, КҚ11, 

КҚ12, КҚ15 
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Р11 Сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру тарифін есептеу, сақтандыру 

сыйлықақысының мөлшерін есептеу, сақтандыру өтемі үшін сақтандыру 

практикасында теориялық білімді қолдану 

ӘҚ 2, ӘҚ 4, ӘҚ8, КҚ 9, 

КҚ1, КҚ2, КҚ7, КҚ6, 

КҚ15  

Р12 Аудит және ISO халықаралық стандарттарын қолдана отырып, ішкі және сыртқы 

аудиттер негізінде қаржылық есептерді қалыптастыру кезінде ұйымда 

қолданылатын бухгалтерлік есеп әдістемесінің сәйкестігі мен дұрыстығын білу. 

ӘҚ1, ӘҚ4, КҚ 1, КҚ2, 

КҚ4, КҚ 3, КҚ 8, КҚ16,  

Р13 Бухгалтерлік құжаттарды толтыру және инвестициялық меншікті бағалауда, 

міндеттемелерде, жалдау есебінде, ақша құнын айқындауда, қаржылық есептілікті 

қалыптастырудың әдіснамалық негіздері саласында және қаржылық есептілікте, 

аудитте ақпарат беру мәселелері бойынша кәсіби пайымды әзірлеуде 

статистикалық есеп жүргізу туралы түсінікке ие болу 

ӘҚ1, ӘҚ3, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, КҚ8 

Р14 Кез-келген өнімді және кез-келген қызметтің бағасын (тарифін) есептеп, бағалар 

мен тарифтерді (шығындар, пайда, жанама салық, жеткізу және сату 

жәрдемақысы, саудаға арналған жеңілдіктер) элементтерін есептеп, бағалардың 

жеңілдіктері мен сыйлықақыларын есептеп, баға механизмін түсіндіріп, баға және 

тарифтер жүйесі, баға белгілеу әдістерін сипаттау, баға саясатын және 

компанияның стратегиясын түсіндіру. 

ӘҚ 2, ӘҚ4, ӘҚ 8, КҚ 1, 

КҚ3, КҚ6, КҚ9 

Р15 Экономиканың әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық 

қызметінің практикалық мәселелерін, бухгалтерлік баланс пен аудитті талдау 

негізінде кәсіпорындардың өнімділігін, ғылыми негізделген басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін статикалық және динамикалық математикалық 

модельдеу әдістерін шешу 

ӘҚ 2, ӘҚ4, ӘҚ6, КҚ1, 

КҚ3, КҚ5, КҚ9, КҚ16 
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5. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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1 1 5 4  28    2 900 30 

2 5 3  27 1   2 900 30 

2 3 3 3 2 28    2 900 30 

4 1 4 2 25  3  2 900 30 

3 5  2 4 29     870 29 

6  4 3 28  3   930 31 

4 7  5 2 30     900 30 

8      18 12  900 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


