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1 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы
1.1 Түсіндірме жазба
6В04105 – Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару
дайындау бағыты бойынша "Тұран" университетінде жүзеге асырылатын жоғары кәсіби
білім берудің білім беру бағдарламасы жоғары кәсіби білім берудің көрсетілген бағыты
бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде еңбек нарығының талаптарын ескере
отырып әзірленген құжаттар жүйесін білдіреді. Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім
беру бағдарламасы білім беру процесін жүзеге асырудың мақсаттарын, күтілетін
нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы бағыт бойынша бітірушінің
дайындық сапасын бағалауды регламенттейді.
Университет бухгалтерлік есеп және аудит саласында еңбек нарығының қажеттілігін
қанағаттандыру үшін 6В04105 "Есеп және аудит" (бакалавриат, магистратура) бойынша
жоғары білімі бар мамандарды кешенді даярлауды жүзеге асырды және жүзеге асырады.
Университет "Есеп және аудит" бағыты бойынша бакалаврларды дайындау тәжірибесі бар
(2001 ж. бастап), білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін қажетті ресурстық
қамтамасыз ету.
1.2 Оқу жоспарының міндеттері
"Есеп және аудит" бағыты бойынша білім беру бағдарламасының миссиясы - есеп
және аудит саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, білікті кәсіби кадрларды
даярлау, таңдаған кәсіби қызмет саласында көшбасшы болуға қабілетті және еңбек
нарығында бәсекеге қабілетті, бұл университет миссиясына сәйкес келеді.
Аталған білім беру бағдарламасының мақсаты - әр түрлі ұйымдық-құқықтық
формадағы және экономика салаларының компанияның қаржы-шаруашылық қызметі
туралы ақпаратты жинау, өңдеу және ұсынудың заманауи әдістері мен тәсілдерін
меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау. Бітіргеннен кейін түлектер есеп саясатын
қалыптастыра алады және қаржылық есептілікті талдай алады, 1С бағдарламасын
пайдалана алады, аудит жүргізе алады, Есеп және аудит стандарттарын қолдану
тәжірибесін білетін болады.
Қойылған мақсатқа жету үшін 6В04105 "Есеп және аудит" білім беру
бағдарламасының міндеттері өзінің теориялық және практикалық білімдерінің арқасында
ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін есепке алу, аудит және талдау жүргізудің әр түрлі
міндеттерін дербес және жауапты шеше алатын, сондай-ақ осы мәселелер бойынша
қаржылық ақпаратты мүдделі пайдаланушыларға кеңес бере алатын маманды оқытуды
қамтиды.
Тәрбие саласындағы мақсаттар:
- әлеуметтік-жеке қасиеттерді қалыптастыру: адамгершілік, жалпы мәдени
дағдылар, әлеуметтік бейімделу қабілеті, тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске асыру,
мақсаткерлік, ұйымшылдық, еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық ұстаным,
коммуникативтік, төзімділік, әлеуметтік маңызы мен кәсіби қызметтің әлеуметтік
салдарын түсіну 6В04105 "Есеп және аудит" БББ бойынша дайындық бейініне сәйкес.
Оқыту саласындағы мақсаттар:
- гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және ғылыми
жаратылыстану негіздері саласында дайындық,
- бітірушіге "Есеп және аудит" дайындық бейініне сәйкес экономикалық салада
табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары кәсіби білім алу.
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(мамандануына) сәйкес бакалавриаттың білім беру бағдарламасын меңгеруге білім
алушыларды кәсіптік бағдарлау.
Жалпы мақсатты нақтылау білім беру бағдарламасының келесі бөлімдерінің
мазмұнымен жүзеге асырылды және кафедра әзірлеген 6В04105 «Есеп және аудит»
бойынша бітіруші моделіне сәйкес білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесі ретінде
құзыреттілік жиынтығында көрсетілген.
6В04105 «Есеп және аудит» бакалаврларын дайындаудың кәсіби білім беру
бағдарламасының негізгі міндеттері ұйымның қаржылық жағдайы туралы толыққанды
және дұрыс ақпаратты қалыптастыруды қамтамасыз ету болып табылады, сонымен қатар
оны инвесторлар, жеткізушілер, сатып алушылар, кредит берушілер, мемлекеттік
органдар, банктер және басқа да мүдделі тұлғалар ХҚЕС-ке сәйкес, қабылданған
бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау қағидалары мен
ережелеріне сәйкес пайдалану үшін қажет; есеп саясатын, аудит және талдау практикасы
мәселелері бойынша нұсқаулар мен ережелерді әзірлеу; көрсеткіштердің ғылыми
негізделген жүйесі негізінде әлеуметтік-экономикалық процестердің қайта құрылуын жанжақты зерттеу; ұлттық экономиканың даму үрдістерін қорыту және болжау; өндірістің
тиімділігін арттырудың қолда бар резервтерін анықтау; пайдаланушыларды сенімді
ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету.
6В04105 «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасының бірегейлігі қазіргі
заманғы талаптарға сәйкес келетін жақсы материалдық-техникалық базасы бар:
мамандандырылған аудиториялардың болуы (бағдарламалық қамтамасыз ету
1С:Бухгалтерия, 8.3 Нұсқасы), жоғары білікті ғылыми-педагогикалық құрамның болуы
(ПОҚ дәрежеленуі 90%-дан астам, педагогикалық құрамда практиктер өкілдерінің болуы),
еңбек нарығында сұранысқа ие оқыту траекториясының болуы.
1.1 Кәсіби қызмет саласының сипаттамасы
«Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет саласы
бойынша даярлықтың осы бағыты бойынша МЖМБС сәйкес: біліктілік сипаттамасына
сәйкес есептік-аналитикалық, экономикалық, қаржы-бақылау қызметін орындау болып
табылады.
Кәсіби қызмет салалары кәсіби қызмет; аналитикалық қызмет; консультациялық
қызмет; меншіктің барлық нысанындағы мемлекеттік органдар, мекемелер мен ұйымдар,
нарықтық инфрақұрылым буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару
органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.
Даярлықтың осы бағыты бойынша кәсіби қызмет объектілері болып табылады.:
Кәсіби қызмет объектілері кәсіпорынның мүлкі, оның міндеттемелері, капиталы
және шаруашылық операциялары болып табылады, ол активтердің құрамында,
орналасуында және оны қалыптастыру көздерінде өзгерістер тудыратын, сондай-ақ
өндірістік, операциялық, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызметтен
қаржылық нәтижелер болып табылады.
1.2 Білім беру бағдарламасына түсушінің дайындық деңгейіне қойылатын
талаптар.
6В04105 «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасына түсуші талапкердің толық
орта (жалпы немесе кәсіптік) білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы және
қабылдау Ережесіне сәйкес Ұлттық бірыңғай тестілеуді (ҰБТ) тапсырғаны туралы
сертификат беруі тиіс.
Қабылдау ережелері жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен
белгіленеді. Қажетті құжаттар тізімі университетке қабылдау ережелерімен анықталады.
Жоғары базалық білім берудің білім беру бағдарламасы бойынша оқыту жалпы орта және
орта кәсіптік білім, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бакалавриат білім беру
бағдарламаларының жіктеуішіне сәйкес жоғары кәсіптік білім негізінде жүзеге
асырылады.
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2 құзыреттілік терминдерінде күтілетін оқыту нәтижелеріне қойылатын
талаптар
2.1. 6В04105 «Есеп және аудит» оқу нәтижесі (ОН)
1. Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсете отырып,
тұлғааралық және кәсіби өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін мультиясыздық және
мультимәдени коммуникацияға қабілетті, өз позициясын дәлелді баяндай білу (ОН 1)
2. Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте мақсаттарға жету
үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға қабілетті (ОН 2);
3. Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және
көшбасшылық қасиеттерді, бейконфликтсіз қарым-қатынас дағдыларын меңгерген (ОН 3);
4. Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс
істеуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті (ОН 4);
5. Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін басшылықпен
және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті (ОН 5);
6. Аймақтың дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін, қоршаған ортаны
жақсартуды шешуге қабілетті (ОН 6);
7. Сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда шешім табуға, жеке
кәсіби қызметті жоспарлауға қабілетті (ОН 7);
8.
Бухгалтерлік есеп, салықтарды есептеу, өндіріске шығындарды анықтау,
өзіндік құнды калькуляциялау және есеп, аудит және талдау саласындағы басқа да кәсіби
міндеттерді шешу кезінде тиісті цифрлық технологияларды, құралдарды, талдаудың
базалық әдістерін, теорияларды қолдануға қабілетті (ОН 8);
9.
Экономика, қаржы, есеп, аудит және талдау саласындағы нормативтікқұқықтық базаны пайдалануға, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық
стандарттарының жергілікті нарық жағдайларына бейімделуін түсіндіруге қабілетті (ОН
9);
10.
Қаржылық, басқарушылық және салықтық есепке алуды ұйымдастыруға
және жүргізуге қабілетті, кәсіпорынның ресурстарын, активтерін пайдаланудың
тиімділігін бағалауға және ұйымның қаржылық жағдайын сипаттайтын негізгі
экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қабілетті (ОН 10);
11.
Салық есебін жүргізуді ұйымдастыру, салық есебінің арнайы есеп
тіркелімдерін жасаудың практикалық дағдыларын көрсету, заңды тұлғаның жиынтық
табысынан шегерімдер бойынша жұмысты бағалау және ұйымның әдеттегі және негізгі
емес қызметінің нәтижелерін есепке алуды қалыптастыру (ОН 11);
12.
Қабілетті құрайтын есептік және есептік салық саясатын талдау және
интерпретациялау қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты жолдауындағы
есептіліктің әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың,
ведомстволардың және т. б. пайдалану алынған мәліметтерді басқару шешімдерін
қабылдау үшін (ОН 12).
2.2 Әмбебап (жалпы) құзыреттіліктер: әлеуметтік-тұлғалық, икемді
құзыреттіліктер (дағдылар)
6В04105 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша Бакалавр:
Түсінік:
- қазіргі экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстар туралы;
- танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндіктері туралы, осы әдістерді меңгеру және
оларды нақты міндеттерді шешу үшін қолдану;
- нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен таяу шетелдердің аумақтық
шаруашылық ұйымдастыру және өндірісті аумақтық бөлу сипаты туралы;
- материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржылық, банктік, сақтандыру
және инвестициялық технологияларды ұйымдастыру саласындағы технологиялық
үрдістер туралы.
Білуге тиісті:
Ф УТ 703–14–15. Модульдік білім беру бағдарламасы. СМК УТ. Екінші басылым

- ҚР Конституциясының негіздері, ҚР Азаматтық Кодексі және ҚР басқа да
заңнамалық актілері;
- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ережелері;
- іскерлік этика нормалары;
- экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері;
- заманауи ақпараттық технологиялар негіздері;
- бухгалтерлік есеп, аудит және экономикалық талдау, қаржылық менеджмент,
сондай-ақ персоналды басқаруды ұйымдастыру;:
- қолданыстағы заңнаманы сақтауға және қаржылық есептіліктің халықаралық
стандарттарының ережелеріне негізделген тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен
есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін әзірлеу;
- ұйымның активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының бар болуы мен
қозғалысын есепке алу және оның шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін
анықтау бойынша жұмыстарды орындау;
- шаруашылық операциялар аудитінің қағидалары мен ережелерін іс жүзінде
қолдану;
- ұйымның экономикалық қызметінің тәжірибелік мәселелерін кәсіби шешу;
- құрылтай құжаттарын және коммерциялық шарттарды құру, іскерлік кездесулер
мен дебаттар өткізу;
- басқару шешімдерін қабылдау және объектілердің жұмыс істеу тиімділігіне баға
алу мақсатында есептік және есептік ақпаратты талдамалы өңдеу.
дағдысы болуы керек:
Зерттеу жұмысын жүргізу, абстрактілі логикалық ойлау, индукция мен дедукция
және сыни талдау әдістерін қолдану және қолдану; құрылымсыз проблемаларды анықтау
және жеңу және туындайтын мәселелерді шешуде дағдыларды қолдану; шектеулі
ресурстар жағдайында басымдықтарды анықтау және қатаң кестені сақтай отырып,
жұмысты жоспарлау:
- мемлекеттің қолданыстағы заңнамасы мен оларға енгізілетін өзгерістер;
- елдің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясаты;
- кәсіби этика;
- экономика салаларының бухгалтерлік есебінің ерекшеліктері;
- ұйымдарда аудит пен бақылауды ұйымдастыру.
Бітіруші келесі жалпы мәдени құзыреттілікке ие болуы керек (МК)
Жалпы білімділік

Ой-өрісі кең және ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны
қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық)
пәндері саласында базалық білімі болу;

Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби қызмет
саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу;

Күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға
қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру;

Дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту әдістерін дербес, әдістемелік дұрыс
пайдалану құралдарын меңгеру, толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз
ету үшін дене дайындығының тиісті деңгейіне қол жеткізуге дайындық.
Әлеуметтік-этикалық құзыреттер:

Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға
негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға өзінің кәсіби
қызметінде бағдарлану;

Іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық
нормаларын меңгеру;

Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен мәдениетін білу;
Ф УТ 703–14–15. Модульдік білім беру бағдарламасы. СМК УТ. Екінші басылым












Әлеуметтік-этикалық құзыреттер:
Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген
әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға өзінің кәсіби қызметінде
бағдарлану;
Іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық
нормаларын меңгеру;
Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен мәдениетін білу;
Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты болу;
Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу;
Қоғам дамуының әлеуметтік үрдістерін білу;
Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда адекватты бағдар ала білу;
Командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өз көзқарасыңызды дұрыс қорғау, жаңа
шешімдер ұсыну;
Өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу;
Ол кәсіби және жеке өсуге ұмтылады.

Экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігі:
 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б.
туралы ғылыми түсініктері болуы тиіс;
 Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы
мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну.
Өзгерістер мен белгісіздіктердің өсу серпінділігі жағдайында әлеуметтік,
экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты
ауыстырудың дайындығы:
 Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлай білу және әлемдік экономикадағы
серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделе білу;
 Кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және
ұтқыр болу;
 Белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық
сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру
2.3. Пәндік-мамандандырылған (кәсіптік) құзыреттер: жалпы кәсіптік, бейінді
және арнайы
ОП 6В04105 "Есеп және аудит" бакалавры келесі кәсіби құзыреттерге ие
болуы тиіс:
Экономикалық және ұйымдық-басқару құзыреттеріне қойылатын талаптар:
- Ұйымда есеп және аудит қызметін ұйымдастырудың білігі мен дағдылары;
- Экономикалық және қаржылық талдау әдістемесін білу және экономикалық
есептеулерді талдау мен бағалауды жүзеге асыра білу;
- Экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін есептік деректер
негізінде негізделген қорытындыны ұсыну қабілеті;
- Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит жүргізуге қатысты шешім қабылдау
құзыреттілігін меңгеру.
Өндірістік-технологиялық қызмет
- ХҚЕС және ҚЕҰС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу
ерекшеліктерін түсіну;
- ХАС сәйкес аттестаттауды талап ететін аудит сипатын және басқа да қызметтерді
түсіну, ұйымға аудит жүргізу;
- Қазақстан заңнамасын білуді қолдану;
Ф УТ 703–14–15. Модульдік білім беру бағдарламасы. СМК УТ. Екінші басылым

- Қаржылық деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің
сақталуын қамтамасыз ететін тұжырымдаманы түсіну және қолдану, бақылау әдістері мен
процестері;
- Салық салу принциптері мен ерекшеліктерін және оның қаржылық және
басқарушылық шешімдерге әсерін түсіну, ұйым салықтарын анықтай білу;
- Қаржылық есеп саласында теориялық-әдіснамалық ғылым негіздерін білу
қабілеті;
- Басқару есебінің білімін түсіну және қолдану;
- Қаржылық шешімдерді қабылдау үшін ақпаратқа қажеттілікті қоса алғанда, ішкі
және сыртқы пайдаланушыларға арналған есептің мазмұнын, тұжырымдамаларын және
мәнін түсіну, қаржылық есептілікті жасай білу;
- Пайдаланушылардың мүдделерін қанағаттандыру үшін бухгалтерлік ақпаратты
бағалауды жүргізу қабілеті;
- Бухгалтер мамандығының тарихы және бухгалтерлік ойларды дамыту
мәселелерін меңгеру;
- Бухгалтер мен аудитордың этикалық және кәсіби жауапкершілігін түсіну.
Есептік-жобалау қызметі
- Есеп конъюнктурасын зерттеу және талдау қабілеті;
- Есеп саясатын әзірлеу және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының
ережелеріне сәйкес кәсіби пікір білдіру қабілеті.
Өзгерістер мен белгісіздіктердің өсу серпінділігі жағдайында әлеуметтік,
экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты
ауыстыруға дайындыққа қойылатын талаптар.
- Салалардың бухгалтерлік есебінің ерекшеліктерін білуді қолдану қабілеті;
- Бухгалтерлік есепті жүргізудің шетелдік тәжірибесін қолдану қабілеті;
- Есеп пен аудиттің халықаралық стандарттарын жергілікті нарық жағдайына
бейімдеу қабілеті;
- Салалар ерекшеліктерін ескере отырып, бухгалтерлік есеп және аудит қызметін
құрылымдық ұйымдастыруды жүргізу қабілеті.
2.3 6В04105 "Есеп және аудит" білім беру бағдарламасы түлектерінің
біліктілік үлгісі»
Бітіруші келесі жалпы мәдени құзыреттілікке ие болуы керек (ЖМҚ):
- тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін
мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникацияларға қабілеттілік- ЖМҚ 1;
- ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, стандартты емес жағдайларда және
әлеуметтік қақтығыстарда шешімдер табу және өзара әрекеттестіктің бейбіт жолдары –
ЖМҚ 2;
- жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау, қажет болған жағдайда
өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту қабілеті- ЖМҚ 3;
- белсенді әлеуметтік және кәсіби қызметті жүргізу үшін дене белсенділігі мен
денсаулықтың жалпы деңгейін қолдауға дайын болу- ЖМҚ 4;
- ғылыми зерттеулер жүргізу және жобалық қызметті жүзеге асыру қабілеті- ЖМҚ
5;
– жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруді, өз ойлары мен идеяларын
сауатты баяндауды, өз ұстанымын дәлелдей білуді көрсетуге дайын болу- ЖМҚ 6;
- патриотизмді қалыптастыру және белсенді азаматтық ұстанымды көрсету үшін
тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдау қабілеті- ЖМҚ 7;
– кәсіби қызметте теориялық білімді шығармашылықпен қолдану қабілеті- ЖМҚ 8;
– отандық және халықаралық деңгейлерде кәсіби ортада нәтижелі өзара іс-қимыл
жасауға дайындық- ЖМҚ 9;
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- бизнесті басқару, бәсекелестік ортада нарықта табысқа қол жеткізу, іскерлік және
инновациялық белсенділік көрсете отырып, қызмет нәтижелерінің тиімділігін бағалауға
дайын болу- ЖМҚ 10.
Құзыреттері (КҚ):
Жалпы кәсіби құзыреттер:
 Зерттеу тәсілі негізінде бизнес-ортада бағдарлай білу (КҚ -1);
 ойлау мәдениетін білу, жазбаша және ауызша сөйлеудің нәтижелерін дұрыс
(логикалық) ресімдеу қабілеті (КҚ-2);
 кәсіби мінез-құлық нормаларын білу (КҚ -3);
 Кәсіби саладағы проблемалар мен үрдістерді ғылыми талдау қабілеті, есеп, аудит
және талдау саласындағы базалық білімді тәжірибеде қолдана білу (КҚ-4);
 зерттелетін құбылыстар мен процестерді талдау және синтездеу әдістерін меңгеру
(КҚ -5);
 қоршаған ортаны және қоғамдық құбылыстарды түсіну үшін кәсіби саладағы
білімді пайдалану қабілеті (КҚ-6)
Бейіндік және арнайы құзыреттер:
 Кәсіби қызметте ҚР құқықтық жүйесі мен заңнамасын білу қабілеті (КҚ-7);
 Бастауыш басқару дағдылары және өзін-өзі дамыту мүмкіндігі (КҚ -8);
 аудит сипатын және ХАС сәйкес аттестаттауды талап ететін басқа да қызметтерді
түсіну, ұйымға аудит жүргізу қабілеті (КҚ -9);
 бухгалтер мен аудитордың этикалық және кәсіби жауапкершілігін түсіну қабілеті
(КҚ-10);
 ХҚЕС және ҚЕҰС (КҚ -11) сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті
реттеу ерекшеліктерін түсіну қабілеті);
 Экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілеті (КҚ-12);
 Қаржылық деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің сақталуын
қамтамасыз ететін бақылау концепцияларын, әдістері мен процестерін түсіну және
қолдану қабілеті (КҚ-13);
 Салық табиғатын және оның қаржылық және басқарушылық шешімдерге әсерін
түсіну қабілеті, ұйым салықтарын анықтай білу қабілеті (КҚ-14);
 Басқарушылық есеп білімін түсіну және қолдану қабілеті (КҚ-15);
 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың
және т. б. есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау
және түсіндіру қабілеті және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау
үшін пайдалану (КҚ-16);
 Пайдаланушылардың мүдделерін қанағаттандыру үшін бухгалтерлік ақпаратты
бағалауды жүргізу қабілеті (КҚ -17);
 Есеп саясатын әзірлеу және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының
ережелеріне сәйкес кәсіби пікір білдіру қабілеті (КҚ-18)
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2019 жылғы іріктеме

Оқыту нәтижелеріне матрицасы
Оқыту нәтижелері

Пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар

ОН- 1

ОН -2

ОН -3

+

+

+

Шет тілі 1, 2

+

ОН- 4

ОН -5

+

+

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

+

+

Философия

+

+

+

Академиялық хат

+

+

+

Әлеуметтік-саяси білім модулі

+

Әлеуметтану

+

+

+

Саясаттану

+

+

+

Мәдениеттану

+

+

+

+

+

+

Көшбасшылық
Іскерлік этика
Экономикалық теория
Экономикадағы Математика

ОН -8

ОН -9

ОН -10

+

+
+

+
+
+
+
+

Микроэкономика

+

+

Макроэкономика

+

Кәсіби бағытталған шетел тілі

+

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

ОН -7

+

Қазақ (орыс) тілі 1, 2

Психология
Дене шынықтыру

ОН -6

+
+
+
+

+

Қаржыға кіріспе

+

+

Менеджмент

+

+

Бухгалтерлік есеп негіздері

Маркетинг
Қаржылық есеп 1

+
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+

ОН -11

ОН -12

Басқару есебі 1

+

Кәсіпкерлікке кіріспе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Бизнесті ұйымдастыру

Маркетинг/

+

+

+

+

Менеджмент

+

+

+

+

Оқу тәжірибесі

+

+

+

Өндірістік тәжірибе 1
Өндірістік тәжірибе 2

+
+

+
+

+
+

Кәсіпкерлікке кіріспе
Бизнесті ұйымдастыру

+
+

+
+

Бизнесті қаржылай демеу
Кәсіпкерлік қызметті сақтандыру
Кәсіпкерлік қызметті құқықтық
реттеу
Бизнесті заңгерлік қолдау
Бизнес субъектілерінің есептілігі/
Бизнес-талдау

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

Кәсіпкерліктегі маркетингтік
құралдар
Маркетингтік талдау

+

+

+

+

+

+

+

+

Статистика
Салықтар және салық салу

+

Кәсіпорын экономикасы

+

+
+

+
+

+

Ұйымдағы салықтық жоспарлау
Бюджеттеу

+

+
+

Қаржылық талдау

+

+

Өндірістік шығындарды бағалау

+

+

+

Кешенді экономикалық талдау
Ақша ағындарын талдау

+
+

+
+

+
+

Қаржылық менеджмент

+

Айналым капиталын талдау

+

Корпоративтік қаржы

+
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+
+

+
+

+

+

Құрылыстағы есеп

+

+

+

Қаржы секторы ұйымдарындағы
бухгалтерлік есеп
Кәсіби бағытталған шетел тілі

+

+

+

+

+

+

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+

+

+

Қаржылық есеп 2
Басқару есебі 2

+
+

+

Қаржылық есептілік

+

Өндірістік есепке алу

+

Салық есебі және есеп беру
Қаржылық есептіліктің
халықаралық стандарттары
Мемлекеттік ұйымдардағы
бухгалтерлік есеп
Сыртқы экономикалық қызметті
есепке алу
Практикалық аудит
Аудиттің халықаралық
стандарттары
1 С Бухгалтерлік есеп: Бухгалтерия

+
+

+

+

Бизнес үшін офистік шешімдер

+

+

+

Жобаларды басқару негіздері
Бизнес үдерістерді басқару

+
+

+
+

+
+

Өндірістік практика 3
Диплом алдындағы практика
Қорытынды аттестаттау

+
+
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+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
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Құзіреттілік матрицасы

+

+

+

+

ПҚ-18

ПҚ-17

+

ПҚ16

ПҚ-15

ПҚ-14

ПҚ-13

ПҚ-11

ПҚ-12

ПҚ-10

ПҚ-9

+

ПҚ-8

ПҚ-6

+

ПҚ-7

ПҚ-5

ПҚ-4

ПҚ-3

ПҚ-2

ПҚ-1

ЖҚ-10

Профильдік және арнайы Құзыреттілік :
ЖҚ-9

ЖҚ-8

ЖҚ-7

ЖҚ-6

ЖҚ-5

ЖҚ-4

ЖҚ-3

ЖҚ-2

Модульдар / пәндер

ЖҚ-1

Жалпы құзыреттер (базалық)

Жалпы міндетті Модульдер

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
Шет тілі 1, 2
Қазақ (орыс) тілі 1, 2
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Философия
Академиялық хат
Әлеуметтік-саяси білім модулі
Әлеуметтану
Саясаттану
Мәдениеттану
Психология
Дене шынықтыру

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

Көшбасшылық
Іскерлік этика
Экономикалық теория

+

Экономикадағы Математика

+

Микроэкономика

+

+

+

Макроэкономика

+

+

+

Кәсіби бағытталған шетел тілі
Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Бухгалтерлік есеп негіздері
Қаржыға кіріспе
Менеджмент
Маркетинг
Қаржылық есеп 1
Басқару есебі 1
Кәсіпкерлікке кіріспе
Бизнесті ұйымдастыру

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
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+

+

+

Бизнесті заңгерлік қолдау

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
Маркетингтік талдау

+

+

Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар

+

Бизнес талдау
Бизнес субъектілерінің есептілігі
Бизнесті қаржылық қолдау
Кәсіпкерлік қызметті сақтандыру

+

Статистика
Салықтар және салық салу
Кәсіпорын экономикасы
Ұйымға салықтық жоспарлау

+

+

+

+

+

+
+
+

Қаржылық есептілік
Өндірістік есеп
Қаржылық есеп - II
Басқару есеп - II
Өндірістік шығындарды бағалау
Кешенді экономикалық талдау
Бюджеттеу
Қаржылық талдау
Мемлекеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп
Сыртқы экономикалық қызметті есепке алу
Салық есебі және есеп беру
Халықаралық Қаржылық Есептілік
Стандарттары
Халықаралық аудит стандарты
Практикалық аудит
Ақша ағымдарын талдау
Қаржылық менеджмент
Айналым капиталын талдау
Корпоративтік қаржы
Жобаларды басқару негіздері
Бизнес процестерін басқару
Бух. есеп 1C:Бухгалтерия
Бизнес үшін офистік шешімдер
Құрылыстағы бухгалтерлік есеп
Оқу практикасы
Өндірістік тәжірибе 1

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
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+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

Өндірістік тәжірибе 2
Өндірістік тәжірибе 3
Диплом алдындағы тәжірибе
Қорытынды аттестаттау
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+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

3 Оқу нәтижелерін бағалау саясаты (ағымдағы, аралық және
қорытынды бақылау)
Студенттердің оқу жетістіктерін бақылауды және олардың оқу пәндері
немесе модульдер бойынша білімдерін бағалауды оқу процесінің аралық
кезеңдерінде (әрбір академиялық кезең мен оқу жылы аяқталғаннан кейін)
тіркеуші кеңсесі (бөлімі, секторы) ұйымдастырады және оқытудың
қорытынды нәтижелеріне бағдарлануы тиіс.
Тіркеуші офисі білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын есепке
алуды жүргізеді, ол белгіленген нысандағы транскриптте көрсетіледі.
Бітірушілердің қорытынды аттестациясы дипломдық жұмысты
(Жобаны) қорғауды және кәсіптік міндеттерді шешуге теориялық
дайындықты анықтауға және бағалауға мүмкіндік беретін білім беру
бағдарламасы бойынша қорытынды кешенді емтихан тапсыруды, кәсіби
қызметтің негізгі түрлеріне дайындықты қамтиды. Қорытынды кешенді
емтихан жалпы кәсіптік және арнайы дайындық пәндері бойынша негізгі
теориялық және іс жүзінде маңызды сұрақтарды қамтиды. Ол дипломдық
жұмысты (жобаны) әзірлегенге дейін оқу процесінің қорытынды кезеңінде
өткізіледі. Бакалаврдың дипломдық жұмысы (жобасы) өндірістіктехнологиялық; есептеу-жобалау; кәсіпорын қызметінің есебі мен аудитін
ұйымдастыру үлгісінде бітірушінің білім беру қызметінің білімін,
іскерліктері мен дағдыларын көрсетуі тиіс.
4 Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту мазмұны
4.1 Барлық оқу кезеңіне бакалавриаттың білім беру бағдарламасының оқу
жоспары (модульдік жүйе бойынша) (4-қосымша)
4.2 Білім беру модульдерінің каталогы (міндетті, жалпы университеттік,
элективті) (3-қосымша)
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