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Паспорт образовательной программы 

ББ коды және атауы 6В04103 Есеп және аудит   

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

6В04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В041 Бизнес және басқару 

ББ түрі қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 
Ұлттық экономиканың барлық салаларының экономикалық ұйымдастырушы-құқықтық 

формаларына, бухгалтерлік есеп, талдау және аудитті қаржыландыру нысандарына тәуелсіз кәсіптік 

қызметке, жоғары білікті мамандарды даярлау 

Берілетін дәреже 

 «6В04103 Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

Маман лауазымдарының тізбесі 
Бухгалтер, экономист, ревизор және аудитор, салық инспекторы, қазынашылық қызмет инспекторы, 

банк операторы, бухгалтерлік есептегі  ақпаратты компьютерлік өндеу операторы, колледж 

оқытушысы 

Кәсіби қызмет объектілері 
республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, бюджеттік мекемелер мен 

қәсіпорындар, барлық ұйымдастырушы-құқықтық формаларындағы шаруашылықсубъектілер, 

ғылыми-зерттханалық мекемелер, колледждер. 

Кәсіби қызметтің түрлері 

- ғылыми-зерттханалық ;  

- өндірістік-технологиялық; 

- есептік- жобалық; 

- ұйымдастырушы– басқарушылық; 

- білім беру (педагогикалық). 

Кәсіби қызметінің функциялары 

-есептік және статистикалық ақпаратты жинайды, деректерді өңдейді және оларды 

жетекшілерге пайдалануға дайындайды, басқару шешімдерді қабылдаға үшін;  

- өндіріс әдістеріне, инвестицияларға, бағаны қалыптастырудағы альтернативті шешімдерге 

баға беру мен талдау;  

-қәсіпорын қызметін жалпы басқару мен бақылау;  

- бухгалтерлік есептін заңнамалық – нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру мен кенес 

бері қызметін атқару (аудиторлық және консалтингтік қызмет);  

- ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп беруді құрастыру;  

- біріктірілген қаржылық есеп берулерді дайындау;  

- салықтар бойынша декларацияларды толтыру мен салықтық есеп берулерді даярлау;  

- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және өндеу;  

- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативті актілерді құрастыру (нормативті- әдістемелік 

қызмет);  

- экономика саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерге талдау мен зерттеу жұмыстарын 

жүргіз;  

- колледждерде экономикалық пәндер оқыту қызметін  

Жалпы құзыреттілік 

ЖҚ 1 Ауызша және жазбаша тілдесуді қазақ, орыс және шетел тілдерінде енгізеді; 

ЖҚ 2 Қәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

білуіИспользовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий;  



ЖҚ 3 Әр түрлі этникалық мәдениеттер мен діндерге төзімділік танытуға, шешімдер 

әзірлеуге және оларды жүзеге асыруға қатысуға басқа адамдармен бірлесіп жауапты бола 

алады; 

ЖҚ 4 Ымыраға келу үшін өз пікірің топтың пікірімен байланыстыра алады 

ЖҚ 5 Дәлелдерге негізделген проблемаларды және тұжырымдарды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білімдер мен әдістерді пайдалана білу, өздерінің білімін кәсіби мәселелерді 

шешу үшін қолдана алады; 

ЖҚ 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын 

құрастыра алады;  

ЖҚ 7 Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толық әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын насихаттайды; 

ОК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру. 

 
ББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1Қәсіби қызметте ҚР заңнамалары мен құқық бойынша жүелі білімін қолдануға;  
ON2 бухгалтерлік есеп, талдау және аудит салаларындағы озық зертеулерге негізделген 

білімдері мен түсініктерді қолдана алуға; 

 ON3 Күнделікті жағдайда өндірістік мәселелерді шешу үшін математикалық ойлауды 

қолдануға, олардың кәсіби қызметінде статистикалық және математикалық әдістерді 

қолдануға; 

ON4 Экономикалық проблемаларды зерделеуге жүйелі көзқарас дағдыларын иелену, 

макроэкономика-лық нарықтардағы негізгі макроэкономикалық субъектілердің жағдайын 

және мінез-құлқын талдау бойынша экономикалық ойлауды қалыптастыру; 

ON5 Ұйымның қаржылық жағдайын бағалау және есепке алу үшін қаржы құралдарын 

пайдалану, ұйымның қаржылық деректерінің дәлдігі мен бүтіндігін және активтерінің 

сақталуын қамтамасыз ететін менеджмент пен маркетингтің тұжырымдамаларын, әдістері 

мен процестерін қолдану;  

ON6 Есеп саясатын әзірлеу және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының 

ережелеріне сәйкес кәсіби пікір білдіру және пайдаланушылардың мүдделерін қанағаттандыру 

үшін бухгалтерлік ақпаратқа бағалау жүргізу;  

ON7 Салық табиғатын мен олардың қаржылық және басқарушылық шешімдерге әсерін түсіну, 

ұйым салықтарын анықтай білу; 

ON8 Кәсіби мінез-құлық нормаларын меңгеру, бухгалтер мен аудитордың этикалық және кәсіби 

жауапкершілігін түсіну, бастапқы басқару дағдылары мен өзін-өзі дамыту мүмкіндігі білу  

ON9 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың т. б., 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау мен түсіндіру,қорытынды 

мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану 

 ON10 ХАС сәйкес аттестациалауды талап ететін аудит пен басқа да қызметтердін сипатын 

түсіну, ұйымға аудит жүргізу   

ON11 Аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану  

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін түлектер білуі керек: 

1) бухгалтерлік есеп, талдау және аудит саласында озық білімдерге негізделген 

білім мен түсініктерді көрсету; 

2) бухгалтерлік есеп, талдау және аудит саласында кәсіби деңгейде білім мен 

түсініктерді қолдану; 

3) бухгалтерлік және салықтық есеп мәселелері бойынша міндеттерді шешу және 

дәлелдерді қалыптастыру; 

4) бухгалтерлік есеп саласындағы басқарушылық шешімдер қабылдау және 

объектілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалауды ақпаратты жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асыру  



5) бухгалтерлік есеп саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және 

шешімдерді мамандарға да, маман емес мамандарға да хабарлау. 

.  



Содержание образовательной программы 

Модуль 

 атауы 

Цикл, 

компо

нент 

(МК, 

ВК, 

ТК) 

Пән 

коды 

Пән / практиканың 

атауы 

Қысқаша сипаттамасы  

Кредитте

р саны 

 

Семестр Қалыптас

атын 

құзыретт

ер 

(кодтар) 

Гуманитарлық 

пәндер 

ЖБП / 

МК  

КKZТ 

1101 

 

Қазақстанның қазіргі 

заман    тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін 

объективті тарихи білімдермен қамтамасыз етеді; 

студенттердің мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму 

проблемаларына, тарихи-мәдени процестерге назарын 

аударады. 

5 1 ЖҚ 3  

ЖҚ 5 

ЖБП / 

МК  

Fil 1102 Философия Пән студенттерге философияны бүкіл әлем білімі, 

оның негізгі бөлімдері, проблемалары және болашақ 

кәсіби қызметтің контекстінде оларды зерттеу әдістері 

ретінде тұтас көзқарас қалыптастырады. Пән бойынша 

студенттер философиялық, идеологиялық және 

әдістемелік мәдениеттің негіздерін философияның 

қоғамдық сана-сезімін жаңғыртудағы рөлі мен қазіргі 

заманғы жаһандық проблемаларды шешуде 

талқылайды. 

5 1 ЖҚ 3  

ЖҚ 5 

Жалпы пәндер ЖБП / 

МК  

AKT 

2105 

 

Ақпараттық - 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Пән сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау 

және тарату әдістерін, ақпаратты іздеу мен сақтау, 

ақпаратты өңдеу әдістерін критикалық түрде бағалауға 

және талдауға мүмкіндік береді. Студенттер 

компьютерлік жүйелердің архитектурасының 

тұжырымдамалық негіздерін, операциялық жүйелер 

мен желілерді үйренеді; web және web-қосымшаларды 

әзірлеу тұжырымдамалары, ақпараттық қауіпсіздік 

құралдарын білу; заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану 

дағдылары қалыптасады. 

5 

 

 

 

 

3 

ЖҚ 2 

ЖБП/Т

К   

KSZhK

MN 

Құқық және 

сыбайлас 

Пән бойынша студенттер мемлекеттік және құқықтың 

негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық 
5 3 

ЖҚ 5 
ON1 



2109 жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері  

қатынастарды және Қазақстан Республикасы 

заңдарының түрлі салаларының негіздерін меңгереді. 

Тәртіп сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 

білім жүйесін қалыптастырады және осы құбылысқа 

қатысты азаматтықтың негізін қалайды. 

ON8 

ЖБП/Т

К   

ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі  

Тәртіп эко-қорғаныс ойлауды және табиғи экожүйелер 

мен техносфераның жұмыс істеуінде қауіпті және 

төтенше жағдайларды болдырмауға мүмкіндік береді. 

ЖҚ 5 

ON1 

ON 3 

ЖБП/Т

К   

EKN 

2109 

Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері  

Пән бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты 

кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық 

және практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

ЖҚ 5 

ON1 

ON3 

ON4 

ЖБП/Т

К   

KN 2109 Көшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқыған кезде студенттер кәсіпкерлік, аймақ 

және тұтастай ел деңгейінде көшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді және әсер ету әдістерін 

қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын тиімді 

басқару мен өзара әрекеттесудің әдіснамасы мен 

тәжірибесін меңгереді. 

ЖҚ 5 

ON1 

 

Қазақ (орыс) 

тілі  

ЖБП / 

МК 

K(O)T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі Пән қазақ тілін шет тілі ретінде қолдануға арналған 

барлық деңгейдегі коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, 

кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін 

жоғары сапалы меңгеруді қамтамасыз етеді. 

10 1,2 ЖҚ 1 

БП/Ж

ООК 

KTIKZh 

2205 

Қазақ  тілінде іс 

құжатын жүргізу 

Пән студенттердің нормативтік құқықтық актілердің 

ережелерін ескере отырып, тиісті құжаттарды 

рәсімдеудің практикалық дағдыларын 

қалыптастырады. Біз құжаттардың түрлерін, олардың 

мәліметтерін оқимыз. Студенттер іскерлік құжаттарды 

дайындау үшін қажетті терминологиялық және 

синтаксистік минимумды меңгереді. 

3 3 ЖҚ 3 

ON1 

ON2 

ON3 

Шетел тілі ЖБП / 

МК  

ShT 

1103 

(1, 2) 

Шетел тілі  Пән шет тілін оқыту процесінде студенттердің 

мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілігін 

жеткілікті деңгейде қалыптастырады. 

10 1,2 ЖҚ 1 

Дене 

шынықтыру 

ЖБП / 

МК  

DSh 1108  

(1-2) 

Дене шынықтыру 

 

Пән дене тәрбиесі құралдарын және әдістерін мақсатты 

түрде пайдалануды, кәсіби қызметке дайындалу үшін 

8 1-4 ЖҚ 7 



2108 (3-

4) 

 

денсаулықты сақтау мен нығайтуды үйретеді; 

физикалық күштерді, нейропсихикалық кернеулерді 

және болашақ жұмыс іс-қимылдарына жағымсыз 

факторларды тұрақты түрде беру. 

Әлеуметтік-

саясаттану 

білім модулі 

ЖБП / 

МК 

Psi 1107 Психология 

 

Пәндер «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы 

модернизациялау» мемлекеттік бағдарламасымен 

анықталған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін 

шешу тұрғысынан студенттердің әлеуметтік-

гуманитарлық көзқарасын қалыптастырады. 

8 2 ЖҚ 3  

ЖҚ 4 

ЖҚ 5 

ЖҚ 6 
ASM 

1106 

Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану  

Экономикадағ

ы 

статистикалық 

әдістері 

БП/Ж

ООК  

 EM 

1202 

Экономикадағы 

математика 

Пән студенттерде қажет болған жағдайда комьютерлік 

техниканы пайдалана отырып, қоса бере отырып, 

экономикалық есептерді талдау және шешу, 

экономикадағы, бизнестегі басқару нәтижелерін талдау 

кезінде математикалық модельдеу әдістерін қолдану 

қабілетін қалыптастырады 

5 1 

ЖҚ 5 

ON3 

ON11 

БП/Ж

ООК  

ESA 

1204 

Экономикадағы 

статистикалық 

әдістері 

Пән студенттердің тапсырмаға сәйкес деректерді 

жинауға, талдауға, өңдеуге, есептеулердің нәтижелерін 

талдауға және қорытындыларды негіздеуге мүмкіндік 

береді. Кәсіпорындардың әртүрлі нысандарындағы, 

ведомстволардың және т.б. әртүрлі нысандардағы 

қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпараттарды 

талдауға және түсіндіруге үйретеді, кәсіпорынның 

тіркелген және айналымдық активтерінің 

статистикалық көрсеткіштерін пайдалана отырып 

бағалау жүргізеді. Экономикалық көрсеткіштердің 

сенімділігіне жауапты студенттерді тәрбиелейді. 

5 2 

OK5 

ON3 

ON4 

ON11 

БП/ТК 

AES 

 2207 

Әлеуметтік-

экономикалық 

статистика 

 

Пән бұқаралық процесстерді сандық зерттеу әдістері 

мен әдістемесін зерттейді, статистикалық көрсеткіштер 

көмегімен әлеуметтік-экономикалық процестер мен 

құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистиканың деректерін түсіндіруге, әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін 

анықтауға мүмкіндік береді 

5 3 

ЖҚ 5 

ON3 

ON4 

ON11 

EAT 

2207 

Экономикадағы 

ақпараттық 

Пән ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдана отырып және негізгі талаптарды ескере 

ON2 

ON9 



технологиялар отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет 

негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін 

шешу қабілетін қалыптастырады 

ақпараттық қауіпсіздік 

ON11 

OM 

2207 
Офис-менеджмент 

Пән Қазақстандағы іс жүргізу негіздері, 

ұйымдастырушылық-өкімдік, ақпараттық-

анықтамалық құжаттар және іскерлік этикет ережелері 

туралы білімді қалыптастырады; ұйымдастыру-өкімдік 

сипаттағы және жеке шығу құжаттарын құрастыруға 

және ресімдеуге, іскерлік және коммерциялық 

хаттарды құрастыруға және ресімдеуге үйретеді; 

ұйымның құжаттарын кәсіби құрастыру дағдыларын 

және іскерлік этикет пен іскерлік этика ережелерін 

қалыптастырады. 

ON5 

ON8 

ON9 

ON11 

Экономика 

негіздері 

БП/Ж

ООК  

ЕТ 1203 
Экономикалық 

теория 

Пән студенттерге экономика туралы түсінік береді, 

қоғам мен фирманың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының заңдылықтары, негізгі түсініктері, 

категориялары, заңдары ретінде. Студенттер 

экономикалық жағдайды талдауды, өткізілетін 

экономикалық іс-шаралардың салдарын болжауды 

және айқындауды, ситуациялық және практикалық 

есептерді шешуде Экономикалық теория білімін 

қолдануды, бакалаврларға одан әрі оқыту үшін қажетті 

экономикалық мәселелерді зерттеуге жүйелік 

тәсілдемені меңгеруді үйренеді. 

4 2 

 

ЖҚ 5 

ON1 

ON4 

БП/Ж

ООК  

MМЕ 

2206 

Микро-

макроэкономика  

Пән микро және макродеңгейлердегі түсінік аппараты 

туралы жүйелі түсінік береді; негізгі 

макроэкономикалық ұғымдарды, санаттар мен 

көрсеткіштерді сипаттайды. Графиктерді құру 

әдістерімен және оларды талдау жүргізумен 

таныстырады. Макроэкономикалық нарықтардағы 

негізгі макроэкономикалық субъектілердің жағдайы 

мен мінез-құлқын және олардың өзара байланысын 

талдау бойынша экономикалық ойлау салтын 

қалыптастыру бойынша дағдыларды дамытады. 

5 3 

 

ЖҚ 5 

ON1 

ON4 

ON5 

ON9 



Деректерді жинақтауда және оларды түсіндіруде 

құзыретті болуға үйретеді. 

Мамандыққа 

кіріспе 

БП/Ж

ООК 

EADT 

1201 

Есеп және аудиттің 

даму тарихы  

Пәнді оқу студенттерде есепке алудың даму 

заңдылықтары туралы теориялық білімді меңгеру 

қабілетін, есепке алу, талдау және аудит негіздерін 

құрайтын негізгі категориялардың, нысандар мен 

әдістердің пайда болуын сыни тұрғыдан зерделеуді 

қалыптастырады. Пәнді игеру болашақ мамандарға 

мыналарды ұсынуға мүмкіндік береді: бухгалтерлік 

есеп әдістемесінің баламалы сипаты; онда шешілетін 

міндеттердің көп аспектілі сипаты 

3 1 

ЖҚ 4 

ЖҚ 5 

ON1 

ON2 

ON4 

ON8 

БП/Ж

ООК  
  Оқу практикасы 

Практикадан өту нәтижесінде оқыту процесінде 

алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, 

зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алуды 

қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттер пайда болады 

1 2 

ЖҚ 4 

ЖҚ 5 

ON1 

ON2 

Қаржылық-

есептік 

қызметтің 

негіздері 

БП/Ж

ООК  

BEN 

2208 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері  

Пән бакалаврларда басқару жүйесіндегі бухгалтерлік 

есептің орны, оның пәні, кәсіпорындардағы 

бухгалтерлік есептің әдісі және ұйымдастырылуы 

туралы білім және түсінік жүйесін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

5 3 

ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

ON9 

БП/Ж

ООК  

ММ 

2209 

Мененджмент және 

маркетинг 

Пән менеджмент және маркетинг саласындағы 

теориялық білімді қалыптастырады; басқарушылық 

функцияларды орындауда және ұйымның қызметіндегі 

маркетингтік принциптерді қолдануда практикалық 

дағдыларды игеруге ықпал етеді басқарудың тиімді 

әдістерін, шешім қабылдау тетігін, тиімді маркетингтік 

іс-шараларды ұйымдастырудың қағидалары мен 

құралдарын меңгеруге мүмкіндік береді; маркетингтік 

іс-шараларды ұйымдастыруға және ұйымның басқару 

қызметінің тиімділігін бағалауға құзыретті дамытады. 

5 4 

ON1 

ON5 

ON11 

БП/Ж

ООК 

Kar 2210 Қаржы Пән студенттердің қаржылық категорияларды, 

ұғымдарды, терминдерді, олардың жіктелуін меңгеруде 

теориялық және практикалық дайындығын, әлеуметтік-

экономикалық үрдістердегі қаржы мәні мен орнын 

5 4 

ON1 

ON5 

ON11 



қалыптастырады және қамтамасыз етеді. Студенттер 

негізгі қаржы категорияларының теориясын меңгереді; 

қаржы механизмін жан-жақты зерттейді; әртүрлі 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің бастапқы 

буындарындағы және сыртқы экономикалық 

байланыстар саласындағы қаржы іс-әрекетінің 

ерекшелігін меңгереді 

Есепті 

ұйымдастыру 

КП/Ж

ООК 

KE1 

2301 

Қаржылық есеп 1 

 

"Қаржылық есеп 1" пәні бойынша кәсіби ойлауды 

қалыптастыруға ықпал ететін іргелі тақырыптар 

оқытылады. Бұл пәнді оқу студенттерге қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде 

ақша қаражатын, дебиторлық берешекті, қорларды, 

негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді 

есепке алуды, міндеттемелер мен меншікті капиталды 

есепке алуды, қаржылық есептілікті ұсынуды 

зерделеуде кәсіби ой-өрісін кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

5 4 

ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

 

БП/ТК 

SEN 

2211 

Салық есебі 

негіздері 

Бұл пәнді оқу студенттерде шаруашылық 

субъектілерінде салықтық есепті ұйымдастыру және 

жүргізу бойынша білімді, Қазақстан Республикасының 

Салық кодексіне сәйкес салық базасын және салық 

міндеттемелері мен салық және алымдар бойынша 

аванстық төлемдер сомасын анықтау бойынша 

практикалық дағдыларды, сондай-ақ декларацияларды 

толтыру бойынша білімді қалыптастырады. 

5 4 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

БП/ТК 

ShSSE 

2211 

Шаруашылық 

субъектілердегі 

салық есебі 

Бұл пән салық есептілігін қалыптастыру кезінде 

туындайтын проблемаларды анықтай білу, оларды 

шешу тәсілдерін ұсыну; салық есебі үшін бухгалтерлік 

есеп пен есептілік ақпаратын пайдалану, алынған 

тапсырма бойынша ақпаратты іздестіруді жүзеге 

асыру; салық есебі мен есептілік үшін деректерді өңдеу 

үшін құрал-саймандық құралдарды таңдауды жүзеге 

асыру, салық есептілігі үшін ақпаратты қалыптастыру 

және ұсыну білігін қалыптастырады 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

БП/ТК BSZhY Біріктірілген салық Пәнді оқу нәтижесінде студенттер кәсіпкерлік ұйымға ON1 



2211 жүйесін 

ұйымдастыру 

қойылатын заңды талаптар саласындағы дағдыларға ие 

болады, шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін 

табысты арттыру мақсатында оңтайлы салық саясатын 

қалыптастыруға қатысады. бухгалтерлік есепте 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

интерпретациясын жүргізу негіздеріне қатысты 

практикалық және теориялық дағдыларды 

генерациялау 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

КП/Ж

ООК 

KE2 

3302 

Қаржылық есеп 2  Пән қаржылық есептің жалғаспалы курсы болып 

табылады. Бұл курста шоғырландырылған қаржылық 

есептілік, кәсіпорындарды біріктіру, қаржы құралдары 

және т.б. сияқты кәсіби ойлауды қалыптастыруға 

ықпал ететін тақырыптар, сондай-ақ трансұлттық 

компаниялардың, бірлескен кәсіпорындардың 

қаржылық қызметін ұйымдастыруды және олардың 

есебін жасау тәртібін зерттеу оқытылады. 

5 5 

ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

 

КП/Ж

ООК 

Aud 

3303 

Аудит  Пән аудиттің мәні, ХАС-қа сәйкес оны жүргізудің 

негізгі рәсімдері туралы білімді, этикалық және кәсіби 

тәуекелдерді түсінуді және аудит шекарасын 

анықтауды, ішкі және сыртқы аудит функ-циясының 

айырмашылықтарын; елеулі қателік тәуекелін 

(алаяқтық нәтижесі немесе өзге себептер салдарынан) 

дұрыс бағалай білуді және қаржылық есептілік аудитін 

жоспарлауды, аудит жүргізу әдістемесін меңгеруді, 

аудиторлық жобаның міндеттерін орындау үшін 

қажетті жұмыс көлемін және дәлелдемелерді 

сипаттауды қалыптастырады. 

5 6 

ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

 

БП/Ж

ООК 
  Өндірістік практика 

Кәсіби қызметтің практикалық дағдылары мен 

тәжірибесін меңгеру, командада жұмыс істей білу, өз 

мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну. 

Ұйымның қаржы жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін 

зерттеу; экономикалық, жоспарлы, қаржы-талдау 

қызметінің принциптері, жұмысын ұйымдастыру және 

мазмұны. Қаржылық-экономикалық есептерді жүргізу 

үшін әр түрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану. 

3 4 

ON1 

ON2 

ON3 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 



Басқару 

жұйесіндегі 

есеп 
БП/Ж

ООК 

ВE1 

3213 

Басқару есебі 1  Осы пәннің қорытындысы бойынша студенттер 

өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын 

калькуляциялау, шығындарды өндірістік есепке алу 

әдістері мен шығындарын топтастыра біледі; басқару 

шешімдерін қабылдаудың әр түрлі салаларында есепке 

алу-талдау ақпаратын ала алады, өңдей алады, 

жүйелейді және пайдалана алады; 

5 5 

ON1 

ON8 

ON9 

ON11 

 

БП/Ж

ООК   

ET 3214 Экономикалық 

талдау  

Пәнді оқу студенттерде кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдау, объектінің ағымдағы жағдайын 

бағалау және басқару шешімдерін қабылдау үшін оның 

дамуының күтілетін перспективаларын 

қалыптастырады. Болашақ маманға қаржылық өзара 

байланысты ұйымдастыру, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық қызметін басқару, талдау 

және жоспарлау саласында құзыретті болуға мүмкіндік 

береді 

5 5 

ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

 

КП/Ж

ООК 

BE2 

3304 

Басқару есебі 2 Пән үстеме шығыстарды, қосалқы өндіріс 

шығындарын бөлу бойынша дағдыларды 

қалыптастырады, СYP - талдау, АВС-әдіс, нормативтік 

әдісті қолдану; фактілік деректерді нормативтік 

шығындармен салыстыру және факторлар бойынша 

ауытқуларды анықтау қабілеттерін қалыптастырады 

5 6 

ON1 

ON2 

ON5 

ON8 

ON9 

ON11 

КП/Ж

ООК 
 

Өндірістік практика 

Диплом алды 

практикасы 

Кәсіби қызметтің тәжірибелік дағдылары мен 

тәжірибесін меңгеру. Жалпы ұйымның қаржылық жай-

күйін, сондай-ақ кәсіпорынның жеке көрсеткіштерін 

талдау бойынша негізгі рәсімдерді орындау. 

5,12 7,9 

ON1 

ON7 

ON9 

ON11 

                                

Бизнесті 

құқықтық 

реттеу 

БП/ТК  

KK 4222 Корпоративтік 

қаржы  

Қаржылық құралдарды стратегиялық және ағымдағы 

қаржылық жоспарлау, қаржылық және іскерлік 

қызметті талдау, нақты экономикалық жағдайдағы 

кәсіпорындар-дың инвестициялық және қаржылық 

саясатындағы басқару шешімдерін қолдану. 4 8 

ON4 

ON5 

 

KE 4222 Кәсіпорын 

экономикасы 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттің ҚР экономикасын 

дамытудың негізгі бағыттары, экономиканы 

мемлекеттік реттеу әдістері мен мәні, өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың жіктелуі мен түсінігі, өндірістік 

ON4 

ON5 

 



бағдарламаның өндірістік қуаты түсінігі, кәсіпорынның 

негізгі және айналым қаражатын құру дағдылары 

қалыптасады 

SMBEE

B 4222 

Салықтық 

міндеттемелер 

бойынша есеп және 

eceп беру  

Әр түрлі сала қызметінде, оның ішінде салық және 

салық салу бойынша, шаруашылық өмір фактілерін 

жинау, есепке алу, бақылау және есептілікте көрсету 

міндеттерін шешу кезінде пайдаланылатын қазіргі 

заманғы құралдар мен технологиялар бойынша 

құқықтық білім дағдыларын қалыптастырады 

ON1 

ON7 

ON11 

БП/ТК  

BTShSI

Zh 4221 

"Бухгалтерлік есепте 

шаруашылық 

субъектілерін 

интерпритациялау 

жүйесі 

Пән әр түрлі меншік түріндегі кәсіпорындардың, 

ведомстволардың және т.б. есептілігінде бар 

қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты 

талдап, интерпритациялауды, кәсіпорынның негізгі 

және айналым қорларының статистикалық 

көрсеткіштерінің көмегімен баға беруді үйретеді./ 

5 

 

7 

 

ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

KKY 

4221 

Кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру 

Студенттер осы пәнді оқу кезінде негізгі заңнамалық 

актілермен, нормалармен  жұмыс істеуді, 

кәсіпкерліктегі идеяларды іске асырудың міндеттері 

мен нысандары туралы түсініктерді қалыптастырады, 

бизнес-жобаларды құрастыруды, оларды таныстыруды 

және жобаны жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін 

салыстыруды үйренеді. 

OK2 

OK6 

ON1 

ON2 

ON6 

ON9 

ON11 

KK 4221 Кәсіпкерлік құқық Пән студенттердің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 

кезінде туындайтын қатынастарды реттейтін құқық 

саласы ретінде кәсіпкерлік құқық саласындағы 

теориялық түсініктері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастырады. жеке кәсіпкерлер мен заңды 

тұлғалардың құқықтарын жүзеге асыру және қорғау, 

сондай-ақ ҚР Кәсіпкерлік қызметінің жекелеген 

түрлерін мемлекеттік реттеу. 

OK2 

OK6 

ON1 

ON2 

ON6 

ON9 

ON11 

Экономикалық 

талдаудын 

құралдары 

КП/ТК 

STO 

4306 

Салықсалуды талдау 

және оңтайландыру 

Пән, салық есептерінің жай-күйін талдау, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауға салықтардың 

әсерін анықтау, кәсіпорынның салық саясатына іс 

жүргізу тәсілі, инвестициялық қызметті салықтық 

жоспарлау, салықтық жоспарлау процесінің сапасы 

5 7 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON11 



мен тиімділігін өзгерту критерийлерін әзірлеу, салық 

аудитін жүргізу, салық төлеушінің салық 

міндеттемелерін оңтайландыру саласында табысты 

қызмет ету үшін білімдер мен білімдерді қолдану 

қабілетін қалыптастырады. 

MT 4306 Макроэкономикалық 

тадау  

Бұл пән макродеңгейдегі экономикалық 

құбылыстарды, процестер мен институттарды өзара 

байланыста талдай білуді; экономикалық ақпарат 

көздерін пайдалануды; әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистикалық деректерді талдай білуді және 

интерпретациялауды; стандартты теоретикалық 

модельдер негізінде макродеңгейде экономикалық 

процестер мен құбылыстарды дамытуды болжауды; 

экономикалық және зерттеу жұмысының нәтижелерін 

жоғары сатылық, баяндама түрінде ұсына білуді 

қалыптастырады. 

ON1 

ON2 

ON4 

ON8 

ON9 

 

SY 4306 Саңдық ұкімет Пән интернетте бизнес-сайттың жылжуын 

ұйымдастыру қабілетін, электрондық ақша мен 

электрондық төлем жүйелерін пайдалана білуін 

қалыптастырады. 

ON1 

ON11 

 

КП/ТК 

BT 4307 Балансты талдау Компанияның мүлкін және оның көздерін, қаржылық 

тұрақтылығын, төлем қабілеттілігін, іскерлік 

белсенділікті, кірістілікті, рентабельділікті талдау және 

банкроттық деңгейін болжау бойынша дағдыларды 

қалыптастырады, сондай-ақ компанияның активтері 

мен міндеттемелерін пайдалану тиімділігін арттыру 

бойынша ұсынымдар жасай білу 
5 7 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

DTBZh 

4307 

Деректерді талдау 

және бизнес-

жоспарлау 

Пән деректерді талдау негізі ретінде модельдеу 

дағдыларын қалыптастырады. Студенттер Project 

Expert бағдарламасындағы инвестициялық жобаларды 

бизнес-жоспарлау мен бағалауды үйренеді. Deductor 

аналитикалық платформасы деректерді талдау 

саласындағы қолданбалы шешімдерді құрудың негізі 

ретінде. Жобаларды басқару пайдалана отырып, 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 



Microsoft Project Professional. 

Kon 

4307 

Контроллинг Пән заманауи кәсіпорынды басқарудың концептуалды 

негіздері бойынша әр түрлі қызметтер мен кәсіпорын 

бөлімшелерінің жедел стратегиялық мақсаттарға қол 

жеткізуге ықпалдасу, үйлестіру және бағыттары 

негізінде жүйелі білімді қалыптастырады. Бюджеттерді 

жедел бақылау құралы, ауытқуларды талдау әдістері, 

контроллинг жүйесін құрудың ұйымдастырушылық 

әдістемелік негіздері ретінде әзірлеу дағдыларын 

үйретеді. 

ON1 

ON2 

ON3 

ON5 

ON8 

ON9 

"Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп" білім беру траекториясының модульдері 

Экономика 

саласындағы 

есеп 

ерекшелліктері 

КП/ТК 

ЕSBE 

4308 

Экономикалық 

саласында 

бухгалтерлік есеп  

Пән экономиканың әртүрлі салаларының 

кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті жүргізу 

дағдыларын қалыптастырады, оларда технологиялық, 

биологиялық және климаттық факторларға байланысты 

өз ерекшеліктері бар. Қазіргі экономикадағы 

салаларының құрылымын; бизнес саласындағы 

бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесін, 

бухгалтертериялық есепті ұйымдастырудың 

ерекшеліктерін зерделейді 

4 8 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

 

КП/ТК 

IA 4309 Ішкі аудит  

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер бизнес-

үдерістердің ішкі аудитін жоспарлау, ұйымдастыру 

және жүзеге асыру, ХАС сәйкес клиенттерге 

консалтингтік қызмет көрсету машықтары мен 

дағдыларын игереді. 

4 8 

ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

Салық есебі  

БП/ТК  KSESS  

3218 

Кәсіпкерлік 

сферасындағы есеп 

және салық салу  

Пән шағын және орта кәсіпкерлік кәсіпорындарында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру дағдысын, сондай-ақ 

осы субъектілердің салық салуын қалыптастырады 

және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін 

қабылдау үшін қолдана білу қабылеттерін 

қалыптастырады 

5 6 

ON1 

ON2 

ON7 

ON9 

ON11 

БП/ТК  IKN 

4223 

Инсвестицияy, 

қаржылардыру мен 

Пән инвестиция туралы теориялық және практикалық 

білім негізінде инвестициялау саласында шешімдер 
4 8 

ON1 

ON4 



несиелеу қабылдау қабілетін қалыптастырады. Курсты оқып 

болғаннан кейін студенттер инвестициялардың мәнін, 

олардың көздерін, инвестициялық жобаның 

құрылымын, лизингтік төлемді анықтауды, бизнес-

жоспарды құруды, ақша ағындарын болжауды, күрделі 

салымдарды экономикалық негіздеу әдістемесін 

қолдануды, тәуекелдерді бағалауды үйренеді 

ON5 

Есептегі 

ақпараттық 

технологияры 

БП/ТК 

1С:Buh/ 

2212 

1С: Бухгалтерия  Пән студенттерде болжамды жағдайларда бухгалтерлік 

есепті бағдарламамен жұмыс істеу кезінде, 

операциялар құрамы бойынша, есептік кезеңдерді 

қамту бойынша, шаруашылық операциялар мен т.б. 

саны мен сомасы бойынша, типтік шешім құралдары 

болған кезде және типтік құралдар болмаған кезде 

стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау кезінде 

ойланған бақылауды жүзеге асыру қабілеттерін 

қалыптастырады. 

5 4 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

БП/ТК 
1C:K 

KA 3215 

1С:Кәсіпорында  

конфигурлеу және 

администрирлеу 

Осы курс 1С: Кәсіпорын-кең таралған клиент – 

серверлік ақпараттық жүйені зерттеуге, бөлінген және 

ұтқыр қосымшаларды жобалау әдістері мен 

тәсілдеріне, жүйені конфигурациялау мен 

әкімшілендіруге қатысты негізгі мәселелер кешенін 

қарастырады 

5 5 

ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

ON5 

ON6 

 

КП/ТК 

SEBOZh 

3305 

Салық есеп беруінің 

өндеу жүйесі  

Салық төлеуші үшін СЕӨС клиенттік қосымшасын 

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету 

көмегімен дағдыны қалыптастырады және СЕӨС-ті 

толықтыра алады, СЕӨС іздеуді, сақтауды және басып 

шығаруды, сен-ді уақтылы беруді және Мемлекеттік 

кіріс органдарына ұсынылатын ақпараттың 

дұрыстығын бақылауды жүзеге асыра алады. Сондай-

ақ СЕӨС клиентінің көмегімен салық төлеуші салық 

есептілігін табыс ету туралы хабарламаларды 

іздестіруді, қарауды және басып шығаруды жүзеге 

асыра алады 

5 6 

ON1 

ON7 

ON8 

ON9 

ON11 

"Мемлекеттік аудит" білім беру траекториясының  модульдері 



Мемлекеттік 

аудитордың 

кәсіби 

қызметінің 

теориялық 

негіздері 

КП/ТК 

MMBE 

4308 

Мемлекеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік есеп 

Пәнде мемлекеттік мекеменің есеп қызметінің 

мазмұны, оның тәсілдері мен әдістері, оны жүзеге 

асырудың мақсаттары мен тәсілдері, ҚСХҚЕС сәйкес 

мекеменің алдында тұрған міндеттерді шешуде есепке 

алу мүмкіндіктері қарастырылады. 

4 8 

ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

КП/ТК 

MA 

4309 

"Мемлекеттік аудит Пән мемлекеттік аудиторлық тексерулердің нысандары 

мен әдістерін тәжірибеде қолдана білуді, Аудиттің 

халықаралық стандарттарының мәні мен мақсатын 

түсінуді қалыптастырады; Нормативтік құжаттармен 

жұмыс істеудің,  аудиттің тест сұрақтары мен бюджетті 

қалыптастыру және тиімді пайдалануды тексеру 

бағдарламаларының практикалық дағдыларын меңгеру 

4 8 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON8 

ON10 

ON11 

Бюджеттік 

мекемелеріндег

і салық есебі 

БП/ТК 

BZhBP 

3218 

"Бюджеттік жүйе 

және бюджеттік 

процесс                                        

Пән белгісіздік жағдайында қысқа мерзімді 

қаржыландыруды басқару процесінде шығындарды 

есепке алу жүйесін, болжау және бюджеттеу әдістерін 

түсіндіру және қолдану іскерлігін қалыптастырады. 

Белгісіздік, жобаларды бағалау, жауапкершілік 

орталықтарының тиімділігі жағдайында жоспарлау 

кезінде шығындарды есепке алу жүйесін, болжау және 

бюджеттеу әдістерін таңдау және дұрыс пайдалану. 

5 6 

ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

 

БП/ТК 

BMCMB

EEB 

4223 

Бюджеттік 

мекемелеріндегі 

салықтық 

міндеттемелер 

бойынша есеп және 

eceп беру  

Пән бюджеттік кәсіпорындардың қаржылық, 

бухгалтерлік және қаржылық есептілігінде қамтылған 

ақпаратты талдау, бюджетті тиімді игеру кезінде 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін алынған 

мәліметтерді тиимды пайдалану қабылеттерін 

қалыптастырады 

4 8 

ON1 

ON3 

ON7 

ON9 

ON11 

Автоматтандыр

ылған есеп 

және аудит 

БП/ТК 

1CBuh:

MM2212 

"1С Бухгалтерия: 

Мемлекеттік мекеме  

Пән студенттерде болжамды жағдайларда бухгалтерлік 

есепті жүргізу жөніндегі бағдарламамен жұмыс істеу 

кезінде, операциялар құрамы (бюджеттеу) бойынша, 

Мемлекеттік сатып алудың сандық және сомалық 

операциялары және т.б. бойынша қабілеттілікті 

қалыптастырады, типтік шешім құралдары болған 

кезде және типтік құралдар болмаған кезде стандартты 

жағдайларда шешім қабылдау кезінде ойластырылған 

бақылауды жүзеге асырады. 

5 4 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON11 



БП/ТК 

1C:KKA

BM 3215 

1С:Кәсіпорында  

конфигурациялау 

және 

администрациялау 

бюджеттік 

мекемелерде  

Пән бизнес -жоспарлау механизмдерін қолдану 

арқылы метадеректерді жобалау дағдыларын 

қалыптастырады, 1С: Кәсіпорын жүйесінде 

бағдарламалау,1С: Кәсіпорын жүйесінде әкімшілік ету, 

бастапқы мәліметтерді енгізу технологиясы 

5 5 

ON10 

ON2 

ON7 

ON8 

ON11 

КП/ТК 

SEAAZh 

3305 

"Салық есебіндегі 

және аудиттегі 

ақпараттық жүйелер 

Пәнді игеру бойынша студенттер келесі дағдылар мен 

қабылеттерге ие болады: кәсіпорындарда кәсіби 

қызметте байланысты даму перспективаларын талдау  

және ақпараттық жүйелерді, экономикалық ақпаратты 

өңдеу кезінде пайдалану принциптерін ұйымдастыру; 

бухгалтерлік есепке бағдарламалық қамтамасыз етуге 

қойылатын дербес талаптарды ұйымдастыру 

5 6 

ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON10 

ON11 

Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП/ТК 

 

3216 

 

1 Пән  5 5  

БП/ТК 

 

3217 2 Пән  5 5  

Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП/ТК 

 

3219 1 Пән  5 6  

БП/ТК 

 

3220 2 Пән  5 6  

Қорытынды 

аттестаттау 

ҚА  Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

 

12 9 

ЖК1 

ЖК2 

ЖК5 

ЖК8 

                                                          Барлығы 240   
 

 

 

 



 

 

 


