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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ
1.1 Түсіндірме жазба
Білім мен кәсіби машық - заманауи білім беру жүйесінің негізгі бағдарлары.
"Қазақстан - 2050" жаңа бағытын ескере отырып, қазіргі заманғы жоғары оқу орны
инженерлік білім беру мен қазіргі заманғы техникалық мамандықтар жүйесін дамытуды
қамтамасыз етуге тиіс. Жоғары білім, ең алдымен, ұлттық экономиканың мамандарға
деген ағымдағы және перспективалық қажеттіліктерін барынша қанағаттандыруға
бағытталуы керек.
Білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленген:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің 15.02.2018 ж. № 636 Жарлығымен
бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары;
2. 27.07.2007ж. №319-111 ҚР 11.07.2017ж. "Білім туралы" Заңы (04.07.2018ж .№171VI жағдай бойынша ӛзгерістер мен толықтырулармен)
3. ҚР Президентінің 27.12.2019ж. № 988 Жарлығымен бекітілген ҚР білім беруді
және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;
4. ҚР БҒМ министрінің 20.04.2011ж. № 152 бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту
технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (12.10.2018 ж. № 563
ӛзгерістер мен толықтырулармен);
5. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы
№ 604 бұйрығымен бекітілген (05.05.2020ж. №182 ӛзгерістерімен) жоғары білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде 2018 жылғы 1 қарашада № 17669 болып тіркелді.
6. ҚазАЖИ нормативтік-құқықтық құжаттары.
Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті берген 11.10.2019 жылғы
KZ59LAA00017181 лицензиясы негізінде жүзеге асырылады.
«6В04103 Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы "6В04103 Есеп және аудит"
білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры дәрежесін бере отырып, 4
жылдан кем емес нормативтік оқу мерзімімен бакалаврларды даярлауға бағытталған.
«6В04103 Есеп және аудит» білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік
мерзімдері білім алу және біліктілікті берудің күндізгі нысаны кезінде мынадай: жалпы
орта білім беру базасында-4 жыл; Техникалық және кәсіптік білім беру базасында – 3
жыл, жоғары білім беру базасында-2 жыл.
Білім беру бағдарламасының басты мақсаты: бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық, басқарушылық және салық есептілігін жасау қағидаттары мен қағидаларына
сәйкес қабылданған ҚЕХС-қа сәйкес Басқару шешімдерін (баға белгілеу, Инвестициялар,
ӛндіріс әдістері бойынша) қабылдау үшін ұйымның қаржылық жағдайы мен қызметінің
нәтижелері туралы толық, дұрыс және уақтылы ақпаратты қалыптастыру процесін іске
асыру (жүзеге асыру) үшін мамандар даярлау, сондай-ақ оны сыртқы және ішкі
пайдаланушыларға ұсыну; Аудиттің халықаралық стандарттары бойынша аудит жүргізу
нәтижесінде тәуелсіз пікір білдіру мақсатында ұйымда бухгалтерлік есеп жүргізудің
заңнамалық-нормативтік актілерге және ҚЕХС-қа сәйкестігін тексеру; ӛндіріс тиімділігін
арттырудың қолда бар резервтерін анықтау және кӛрсеткіштердің ғылыми негізделген
жүйесі негізінде әлеуметтік-экономикалық процестерді қайта құруды жан-жақты зерттеу;
ұлттық экономиканың даму үрдістерін қорыту, талдау және болжау.
6В041 Бизнес және басқару "Аудит және салық салу" бағыты бойынша
бакалаврларды дайындау мақсаты меншік нысанына және бухгалтерлік есеп, талдау,
аудит және салық салу саласындағы қаржыландыру түріне қарамастан, барлық ұйымдыққұқықтық нысандағы бизнес субъектілерінде ұлттық экономиканың барлық салаларында
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кәсіби қызметке жоғары білікті мамандарды кешенді даярлауды қамтамасыз етуден
тұрады
Білім беру бағдарламасының миссиясы жоғары білім беру саласындағы білім беру
қызметтерінің жоғары сапасын ұсынуға, 6В04103 Есеп және аудит білім беру
бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау жӛніндегі ұлттық кеңістіктегі кӛшбасшылыққа
қол жеткізу, Болон процесінің қағидаттарын және қазіргі заманғы сапа стандарттарын іске
асыру арқылы болып табылады.
Білім беру бағдарламасының міндеті - Қазақстан Республикасы экономикасының
нақты және қаржы секторы үшін бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу саласында тез
ӛзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделуге қабілетті жоғары білікті
құзыретті мамандарды даярлау

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Білім беру
бағдарламасының
мақсаты

6В041 Бизнес және басқару "Аудит және салық салу"
бағыты бойынша бакалаврларды дайындау мақсаты меншік
нысанына және бухгалтерлік есеп, талдау, аудит және
салық салу саласындағы қаржыландыру түріне қарамастан,
барлық
ұйымдық-құқықтық
нысандағы
бизнес
субъектілерінде ұлттық экономиканың барлық салаларында
кәсіби қызметке жоғары білікті мамандарды кешенді
даярлауды қамтамасыз етуден тұрады
Білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау бағытының картасы
Кадрларды даярлау
6В041 Бизнес және басқару
бағыттарының коды
және сыныптамасы
БББ тобының коды
В045 Аудит және салық салу
және атауы
Білім беру
6В04103 Есеп және аудит
бағдарламасының
коды және атауы
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
Академиялық
«6В04103 Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша
дәрежесі
экономика бакалавры
Маман
"Есеп және аудит" білім беру бағдарламасының түлектері
лауазымдарының
мынадай лауазымдарда жұмыс істей алады:бухгалтер; бухгалтертізбесі
ревизор; салық инспекторы; аудитор; бас бухгалтер; қаржы
талдаушысы; қаржы маманы, бухгалтерлік есеп және
шаруашылық қызметті талдау бойынша экономист, аудитор
(ревизор), қаржы жұмысы бойынша экономист
Кәсіби қызмет саласы Мемлекеттік органдар, меншіктің барлық нысанындағы
мекемелер
мен
ұйымдар,
нарықтық
инфрақұрылым
буындарындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару
органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері.
Кәсіби қызмет
6В04103 "Есеп және аудит" БББ түлектерінің кәсіби қызметінің
объектісі
объектілері активтер мен оларды қалыптастыру кӛздерінің
құрамында, оларды ұйымда орналастыруда ӛзгерістер туғызатын
мүлік, міндеттемелер, капитал және шаруашылық операциялар,
сондай-ақ саланың ерекшелігін ескере отырып, экономиканың
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әртүрлі салаларындағы ұйымдардың қызметі: Министрліктер
мен ведомстволар, Салық комитеті, Статистика комитеті,
Қызмет түріне, мӛлшеріне немесе меншік нысанына қарамастан
ұйымдар мен фирмалар, қызметтің ғылыми-зерттеу ұйымдары
болып табылады.
Кәсіби қызметтің
Бакалавр келесі функцияларды орындауға дайын болуы керек:
функциялары
- есепке алу және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді
ӛңдеу және оны басқару шешімдерін қабылдау үшін
басшылардың, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және
ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау;
- баға белгілеу, ӛндіріс әдістері, инвестициялар бойынша балама
шешімдерді талдау және бағалау;
- жалпы ұйым қызметін басқару және бақылау;
- бухгалтерлік
есепті
жүргізудің
заңнамалық-нормативтік
актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық
қызметтер кӛрсету (аудиторлық және консалтингтік қызмет);
- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық
есептілікті жасау;
- шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау;
- Басқару есебін жүргізу және басқару есептілігін дайындау;
- салықтық есепті жүргізу және салықтық есептілікті жасау;
- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және аудару;
- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу
(нормативтік-әдістемелік қызмет).
Осы ББ бойынша кәсіби қызметтің функциялары, сондай-ақ
олардың келесі түрлеріне жол береді:
есептеу-жобалау
қызметі
шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің,
сақтандыру
компанияларының,
екінші
деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық
қызметінің стратегиясы мен тактикасын бағалауды және
талдауды; кәсіпорынның, коммерциялық банктердің қаржылық
жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуларды жүзеге
асыруды; инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауды,
қарыз алушылардың кредит тӛлеуге қабілеттілігін талдауды
кӛздейді
- зерттеу
қызметі
ғылыми-зерттеу
институттарының,
зертханалардың,
ӛнеркәсіптік
кәсіпорындар
мен
корпорациялардың
зерттеу
топтарының
зерттеу
бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады;
- осы ББ бойынша талдамалық қызмет басқару объектісінің
тапсырылған тапсырмаларын орындау тиімділігін талдаумен
және бағалаумен байланысты.
- осы ББ бойынша білім беру қызметі ұйымдарда бухгалтерлік
есеп бойынша курстарды оқыту функциясымен, мектептерде,
лицейлерде, колледждерде ұйымның аудитімен байланысты;;
- кеңес беру қызметі ұйымдарда аудитті есепке алу және салық
салу мәселелері бойынша кеңес берумен байланысты
Кәсіби қызмет түрлері Бакалавр кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:
- Ұйымдастыру-басқару қызметі. Бітіруші қаржы және салық
органдарында,
кәсіпорында,
сақтандыру
ұйымдарында,
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Құзыреттер тізімі

банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде білікті жұмыс
істеу үшін, бухгалтерлік есептің ғылыми-әдіснамалық және
ұйымдық-технологиялық базасын құруға қатысу үшін
дағдыларға ие болуы тиіс, басқа мамандармен бірлесіп
басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, бизнесті ұйымдастыру
ережелері мен рәсімдерін әзірлейді және қолданады, капитал
нарығындағы қаржы институттарының қызметіне белсенді
қатысуы тиіс.; Компанияның корпоративтік имиджін қолдау
және дамыту;
- Ӛндірістік-технологиялық қызмет осы ББ бойынша түлектер
үшін айрықша болып табылады, ӛйткені білім беру процесі
олардан ақпаратты жинау, тіркеу және қорыту процесіне
байланысты барлық мәселелерді егжей-тегжейлі зерделеуді
талап етеді;
- Түлектердің есептеу-жобалау қызметі келесі салаларда жүзеге
асырылады:
- ұйымдастыру кәсіпорнына немесе экономикалық жобаға
қатысты және қызметті кеңейту үшін қажетті кредиттерді,
қарыздарды және қаржылық қолдаудың ӛзге де түрлерін алу
үшін
мамандандырылған
құжаттардың
(техникалық
экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т.б.) тиімділігін
талдау үшін деректер ұсыныла отырып, жобалардың
техникалық-экономикалық негіздемесі;
- Осы бейіндегі түлектердің білім беру (педагогикалық) қызметі
арнаулы орта оқу орындарындағы кәсіби қызмет болып
табылады
КК1: Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімді меңгеру, белсенді азаматтық
ұстаным, патриотизм, Қазақстан халықтарының мәдениеті мен
дәстүрлеріне құрмет пен тӛзімділік таныту
КК2: Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас
мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерін
грамматикалық білу жүйесі негізінде тілдік және сӛйлеу
құралдарын пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті
КК3: Жеке адамгершілік және азаматтық ұстанымды дамыту.
Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет
етуге дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты
жағдайларда шешім табу
КК4: Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта пайымдай
білу, қажет болған жағдайда ӛзінің кәсіби қызметінің түрі мен
сипатын ӛзгерту
КК5: Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен
дағдыларды игеру дағдыларын меңгеру, қойылған міндеттерді
орындауға жоғары уәждемеге ие болу, ӛзін-ӛзі дамытуға,
біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің ӛсуіне ұмтылу
КК6: Ғылыми зерттеулерді, жобалық қызметті жүзеге асыру,
ғылымның нақты саласында зерттеудің ғылыми әдістері мен
тәсілдерін пайдалану
КК7: Жазбаша және ауызша сӛйлеу мәдениетін, ӛз ұстанымын
дәлелдей білуін кӛрсету
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Оқу нәтижелері

КК8: Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби
қызметте шығармашылықпен қолдана алады
КК9: Белгілі бір салада күтілетін нәтижелерге қол жеткізу үшін
кәсіпкерлік қызметтің, ӛндірісті және бизнесті басқарудың
негіздерін білу
КК 10: Қойылған міндеттерді шешу үшін кӛзделген салада
іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті
КК 11: Халықаралық есеп және аудит стандарттарына сәйкес
бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы терминологияны
меңгеру
КК 12: Статистика және қаржы, менеджмент және маркетинг
негіздерін, экономикалық теория мен талдаудың негізгі
ұғымдарын, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен
құралдарын білу
КК 13: Бухгалтерлік есеп жүйесінде ақпаратты қалыптастыру
кезінде қолданылатын принциптер мен әдістерді, сондай-ақ
қазіргі заманғы қаржылық, басқарушылық, салықтық есеп және
аудит жүйесінің мақсаттары, міндеттері, тарихы мен даму
үрдістерін білу
КК 14: Бастапқы есепке алу құжаттарын, оның ішінде
электрондық құжаттарды жасау, ресімдеу және ӛңдеу
дағдыларын меңгеру
КК 15: Ішкі бақылауды, бухгалтерлік есепті жүргізуді және
есептілікті жасауды жүзеге асыруға қабілетті
КК 16: Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит саласында
негізделген шешімдер қабылдауға ықпал ететін ақпаратқа
техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгеру
КК 17: Экономиканың түрлі салаларындағы ұйымдарда
қаржылық, басқарушылық талдау жүргізуге және бюджеттерді
әзірлеуге қабілетті
КК 18: Аудиторлық рәсімдерді орындауға және аудитке ілеспе
және аудиторлық қызметпен байланысты ӛзге де қызметтерді
кӛрсетуге қабілетті
КК 19: Жоспардың экономикалық бӛлімдерін, есептерді жасау
үшін қажетті негізгі функциялар мен операцияларды жүзеге
асыруға, оларды негіздеуге және ұйымда қабылданған
стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті
КК 20: Бухгалтерлік есепті жүргізу, экономикалық және
қаржылық талдау жүргізу үшін компьютерлік бағдарламаларды;
ақпараттық және анықтамалық - құқықтық жүйелерді,
ұйымдастыру техникасын пайдалануға қабілетті
КК 21: Салық салу, салық есебін жүргізу және салық есептілігін
жасау тәртібін білу
КК 22: Бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрастыру әдістерін
меңгеру, белгіленген талаптарға сәйкес шоғырландыру
рәсімдерін біледі
Осы бағдарламаны табысты аяқтағаннан кейін білім
алушы:
ON1: Акт және бизнесті мемлекеттік және шет тілдерінде
ұйымдастыру,
электрондық
құжаттардағы
графикалық
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объектілерді пайдалану дағдыларын меңгерген
ON2: Кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеу және ӛз кӛзқарасын
жазбаша дәлелдеп баяндау дағдыларына ие
ON3: Философиялық және тарихи мағынасы бар мәтіндерді
қабылдау және талдау дағдыларын, пікірталас және полемика
жүргізу тәсілдерін меңгерген
ON4: Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыру және
жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыру дағдылары бар
ON5:
Бизнес және басқару саласындағы қоғамдық
қатынастарды реттейтін ҚР заңнамасының ережелерін
қолданады
ON6:
Экономикалық даму заңдылықтарын, Қаржы,
Менеджмент, Маркетинг, мемлекеттік басқару және бюджет
жүйесін қалыптастыру негіздерін біледі
ON7:
Қазіргі
заманғы
ақпараттық
компьютерлік
технологияларды
пайдалана
отырып,
қазіргі
заманғы
математика, статистика, есеп, аудит және талдау тәсілдерін
қолданады
ON8: ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес салық
міндеттемелерін есепке алуды ұйымдастырады және орындайды
ON9: Қаржылық есепті стандарттарға, басқару есебіне сәйкес
ұйымдастырады және жүргізеді, заманауи ақпараттық немесе
бұлтты технологияларды қолданады
ON10: Қаржылық, басқарушылық және салықтық есептілікті
талдау және түсіндіру дағдыларын меңгерген
ON11: Аудитордың этикалық қағидаттарын сақтай отырып,
кәсіби стандарттарға сәйкес аудитті ұйымдастырады және
жүргізеді
ON12:
Аудитке ілеспе қызметтер мен бейіні бойынша
қызметтер кӛрсетеді
3. ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ
ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛАТЫН
АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ МАТРИЦАСЫ
Құзыретті
лік коды
КК1
КК2
КК3
КК4
КК5
КК6
КК7
КК8
КК9
КК10
КК11
КК12
КК13
КК14
КК15

ON1

ON 2

+

+

+

+

ON 3

ON 4

+

+

+
+

+

ON 5

ON 6

ON 7

ON 8

БОЙЫНША ОҚЫТУ
ҚҰЗЫРЕТТЕРМЕН

ON 9

+

+
+

+
+
+
+
+

+
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+
+
+
+

ON 10

ON 11

ON 12
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КК16
КК17
КК18
КК19
КК20
КК21

+
+

+
+
+

КК22

+
+
+

+

+
+
+

4. ҚҰЗЫРЕТТІЛІК КАРТАСЫ
Жалпы білім беру құзыреттіліктері
КК1: Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі
кезеңдері мен заңдылықтары туралы білімді
меңгеру,
белсенді
азаматтық
ұстаным,
патриотизм, Қазақстан халықтарының мәдениеті
мен дәстүрлеріне құрмет пен тӛзімділік таныту
КК2: Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби
қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін қазақ,
орыс және шет тілдерін грамматикалық білу
жүйесі негізінде тілдік және сӛйлеу құралдарын
пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті

КК3: Жеке адамгершілік және азаматтық
ұстанымды дамыту. Кәсіби этика талаптарын білу
және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын
болу, командада жұмыс істеу, стандартты
жағдайларда шешім табу

КК4: Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан
қайта пайымдай білу, қажет болған жағдайда
ӛзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын ӛзгерту
КК5: Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті
жаңа білім мен дағдыларды игеру дағдыларын
меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары
уәждемеге ие болу, ӛзін-ӛзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберліктің ӛсуіне ұмтылу
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Оқыту нәтижесі
ON3: философиялық және тарихи
мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және
талдау дағдыларын, пікірталас және
полемика жүргізу тәсілдерін меңгерген
ON4: әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны
қалыптастыру және жеке тұлғаның
жауапкершілігін арттыру дағдылары бар
ON1: мемлекеттік және шет тілдерінде
акт және бизнесті ұйымдастыру,
электрондық құжаттардағы графикалық
объектілерді пайдалану дағдыларын
меңгерген
ON2: кӛпшілік алдында сӛйлеу және ӛз
кӛзқарасын
жазбаша
дәлелдеу
дағдылары бар
ON3: философиялық және тарихи
мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және
талдау дағдыларын, пікірталас және
полемика жүргізу тәсілдерін меңгерген
ON4: әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны
қалыптастыру және жеке тұлғаның
жауапкершілігін арттыру дағдылары бар
ON5: бизнес және басқару саласындағы
қоғамдық қатынастарды реттейтін ҚР
заңнамасының ережелерін қолданады
ON3: Философиялық және тарихи
мағынасы бар мәтіндерді қабылдау және
талдау дағдыларын, пікірталас және
полемика жүргізу тәсілдерін меңгерген
ON1: мемлекеттік және шет тілдерінде
акт және бизнесті ұйымдастыру,
электрондық құжаттардағы графикалық
объектілерді пайдалану дағдыларын
меңгерген
ON2: кӛпшілік алдында сӛйлеу және ӛз
кӛзқарасын
жазбаша
дәлелдеу
дағдылары бар
ON4: әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны
қалыптастыру және жеке тұлғаның

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

жауапкершілігін арттыру дағдылары бар
КК6: Ғылыми зерттеулерді, жобалық қызметті ON5: Бизнес және басқару саласындағы
жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында қоғамдық қатынастарды реттейтін ҚР
зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін заңнамасының ережелерін қолданады
пайдалану
КК7: Жазбаша және ауызша сӛйлеу мәдениетін, ON2: Кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеу және
ӛз ұстанымын дәлелдей білуін кӛрсету
ӛз кӛзқарасын жазбаша дәлелдеп
баяндау дағдыларына ие
КК8: Алған теориялық және практикалық ON4: Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны
білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қалыптастыру және жеке тұлғаның
қолдана алады
жауапкершілігін арттыру дағдылары бар
КК9: Белгілі бір салада күтілетін нәтижелерге қол ON5: Бизнес және басқару саласындағы
жеткізу үшін кәсіпкерлік қызметтің, ӛндірісті қоғамдық қатынастарды реттейтін ҚР
және бизнесті басқарудың негіздерін білу
заңнамасының ережелерін қолданады
Базалық құзыреттер
Оқу нәтижесі
КК 10: Қойылған міндеттерді шешу үшін ON6:
Экономикалық
даму
кӛзделген салада іскерлік және инновациялық заңдылықтарын, қаржы, менеджмент,
белсенділік танытуға қабілетті
маркетинг, мемлекеттік басқару және
бюджет
жүйесін
қалыптастыру
негіздерін біледі
КК 11: Халықаралық Есеп және аудит ON7: Қазіргі заманғы ақпараттық
стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп және компьютерлік
технологияларды
аудит саласындағы терминологияны меңгеру
пайдалана отырып, қазіргі заманғы
математика, статистика, есеп, аудит
және талдау тәсілдерін қолданады
КК 12: Статистика және қаржы, менеджмент және ON6:
Экономикалық
даму
маркетинг негіздерін, Экономикалық теория мен заңдылықтарын, Қаржы, Менеджмент,
талдаудың негізгі ұғымдарын, экономиканы Маркетинг, мемлекеттік басқару және
мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын бюджет
жүйесін
қалыптастыру
білу
негіздерін біледі
ON7:
заманауи
ақпараттық
технологияларды
қолдана
отырып,
заманауи математика, статистика, есеп,
аудит және талдау әдістерін қолданады
компьютерные технологии
КК 13: бухгалтерлік есеп жүйесінде ақпаратты
ON7:
заманауи
ақпараттық
қалыптастыру кезінде қолданылатын принциптер
компьютерлік технологияларды қолдана
мен әдістерді, сондай-ақ қазіргі заманғы
отырып, қазіргі математика, статистика,
қаржылық, басқарушылық, салықтық есепке алу
есеп, аудит және талдау әдістерін
және аудит жүйесінің мақсаттары, міндеттері,
қолданады
тарихы мен даму үрдістерін білу
КК 14: бастапқы есепке алу құжаттарын, оның
ON7:заманауи ақпараттық компьютерлік
ішінде электрондық құжаттарды жасау, ресімдеу
технологияларды
қолдана
отырып,
және ӛңдеу дағдыларын меңгеру
қазіргі математика, статистика, есеп,
аудит және талдау әдістерін қолданады
КК 15: ішкі бақылауды, бухгалтерлік есепті
ON9: стандарттарға сәйкес қаржылық
жүргізуді және есептілікті жасауды жүзеге
есепті ұйымдастырады және жүргізеді,
асыруға қабілетті
Басқару есебі, заманауи ақпараттық
немесе
бұлтты
технологияларды
қолданады
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Кәсіби құзыреттер
КК 16: Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит
саласында негізделген шешімдер қабылдауға
ықпал ететін ақпаратқа техникалық-экономикалық
талдау жүргізу әдістерін меңгеру
КК 17: Экономиканың түрлі салаларындағы
ұйымдарда қаржылық, басқарушылық талдау
жүргізуге және бюджеттерді әзірлеуге қабілетті

КК 18:Ааудиторлық рәсімдерді орындауға және
аудитке ілеспе және аудиторлық қызметке
байланысты ӛзге де қызметтерді кӛрсетуге
қабілетті
КК 19: Жоспардың экономикалық бӛлімдерін,
есептерді жасау үшін қажетті негізгі функциялар
мен операцияларды жүзеге асыруға, оларды
негіздеуге және ұйымда қабылданған
стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға
қабілетті
КК
20:
Бухгалтерлік
есепті
жүргізу,
экономикалық және қаржылық талдау жүргізу
үшін компьютерлік бағдарламаларды; ақпараттық
және анықтамалық - құқықтық жүйелерді,
ұйымдастыру техникасын пайдалануға қабілетті

КК 21: Салық салу, салық есебін жүргізу және
салық есептілігін жасау тәртібін білу
КК 22: Бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті
құрастыру
әдістерін
меңгеру,
белгіленген
талаптарға сәйкес шоғырландыру рәсімдерін
біледі
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Оқу нәтижесі
ON10: қаржылық, басқарушылық және
салықтық есептілікті талдау және
түсіндіру дағдыларын меңгерген
ON12: бейін бойынша аудитке ілеспе
қызметтер мен қызметтерді кӛрсетеді
ON7:
заманауи
ақпараттық
компьютерлік технологияларды қолдана
отырып, қазіргі математика, статистика,
есеп, аудит және талдау әдістерін
қолданады
ON10: қаржылық, басқарушылық және
салықтық есептілікті талдау және
түсіндіру дағдыларын меңгерген
ON11:
аудитордың
этикалық
қағидаларын сақтай отырып, кәсіби
стандарттарға
сәйкес
аудитті
ұйымдастырады және жүргізеді
ON11:
аудитордың
этикалық
қағидаларын сақтай отырып, кәсіби
стандарттарға
сәйкес
аудитті
ұйымдастырады және жүргізеді
ON12: бейін бойынша аудитке ілеспе
қызметтер мен қызметтерді кӛрсетеді
ON7:
заманауи
ақпараттық
компьютерлік технологияларды қолдана
отырып, қазіргі математика, статистика,
есеп, аудит және талдау әдістерін
қолданады
ON7:
заманауи
ақпараттық
компьютерлік технологияларды қолдана
отырып, қазіргі математика, статистика,
есеп, аудит және талдау әдістерін
қолданады
ON8:
ҚР
нормативтік-құқықтық
актілеріне сәйкес салық міндеттемелерін
есепке алуды ұйымдастырады және
орындайды
ON8:
ҚР
нормативтік-құқықтық
актілеріне сәйкес салық міндеттемелерін
есепке алуды ұйымдастырады және
орындайды
ON9: Қаржылық есепті стандарттарға,
басқару есебіне сәйкес ұйымдастырады
және жүргізеді, заманауи ақпараттық
немесе
бұлтты
технологияларды
қолданады
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5. ОҚУ МОДУЛІНІҢ КАРТАСЫ
Модуль атауы
Құзыреттер
Оқу нәтижелері
Жалпы білім беру пәндері
ӘСБМ - Әлеуметтік-саяси білім модулі
КК1;
КК2;
КК3; ON2;ON3;ON4;ON5
КК4;КК5; КК6; КК8;КК9
КОМ - Кӛптілді оқыту модулі
КК2; КК5; КК7
ON1;ON2
АТМ – Ақпараттық технологиялар КК2; КК5
модулі
ДШМ – Дене шынықтыру модулі
КК5
ҚОМ – қосымша оқыту модулі
КК1; КК3; КК5; КК6; КК8
Базалық пәндер
КМ - Кәсіпкерлік модульдер
КК 10; КК 11; КК 12; КК
13; КК 14; КК 17; КК 19;
КК 20; КК 21
Бейіндеуші пәндер
ММ - Мамандық бойынша модуль
КК 15;КК 16;КК 17; КК
18; КК 22

ON1
ON4
ON4;ON5
ON3;ON4;
ON5;ON6;ON7; ON8

ON9;ON10;
ON11;ON12

6. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПӘНДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
№

1.

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы
(30-50 сөз)

Жалпы білім беретін пәндер циклі
ЖБП міндетті компоненті - 51 кредит
Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі
кезеңдері
туралы
объективті
тарихи
білімдерді
зерделеуге;
Қазақстандағы
тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен
дамуының, рухани мәдениеттің, этногенездің
Қазақстанның қазіргі үздіксіздігі
мен
сабақтастығының
тарихы
проблемаларына;
тарихтың
іргелі
проблемаларының,
тарихи
танымның
ғылыми
әдістерінің
мәніне
және
студенттерде ғылыми дүниетаным мен
азаматтық
ұстанымды
қалыптастыруға
бағытталған
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Кред
ит
саны

Қалыпта
стырыла
тын
оқыту
нәтижеле
рі
(кодтар)

ON 3

5
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2.

3.

4.

Философия

Шет тілі

Қазақ (орыс) тілі

Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар
(ағылш.тілінде)
5.

Пән "Философия" жалпы білім беру пәнінің
жаңартылған
мазмұнын
зерделеуге,
студенттерде сананың ашықтығын, ұлттық
код пен ӛзін-ӛзі тану түсінігін, рухани
жаңғыртуды, бәсекеге қабілеттілікті, реализм
мен прагматизмді, тәуелсіз сыни ойлауды,
білім мен білімге табынуды, практикалық
5
қызметте "әділеттілік", "қадір-қасиет" және
"еркіндік"
негізгі
дүниетанымдық
түсініктерін
қолдану
дағдысын
қалыптастыруға,
толеранттылық
құндылықтарын, мәдениетаралық диалог пен
әлемдік мәдениетті дамытуға және нығайтуға
бағытталған.
Пән
коммуникативті
және
кәсіби
бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған,
оның
міндеттері
мамандардың
коммуникативті
және
танымдық
қажеттіліктерімен
анықталады.
Бұл
оқушының жеке басының интеллектуалды
және эмоционалды дамуын ынталандыруға,
10
оның
басқа
адамдардың
мәдениетін
қабылдауға
және
жалпыадамзаттық
құндылықтармен танысуға дайындығына,
кәсіби қарым-қатынас саласында шет тілін
ауызша және жазбаша түрде қолдану
дағдыларына ықпал етеді
Пән ауызша және жазбаша сӛйлеуді 10
үйренуге, шығармашылық және зияткерлік
қабілеттерін дамытуға, оқушының табиғи
тілді,
оның
нормаларын,
ережелерін,
грамматикалық
құрылымын
игеруге
бағытталған. Және қосымша терең және
сапалы кәсіби білім алуға бағытталған. Оқу
барысында студенттер мәтінді әртүрлі
талдаудың әдіс-тәсілдерімен танысады, оқу –
кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу
үшін пәндік және тілдік білім жүйесін
қолданады
Пән кӛптеген заманауи ақпаратты ӛңдеу
құрылғыларын зерттеуге бағытталған. Акт
деп есептеу техникасының бағдарламалықаппараттық құралдарының ресурстарын
пайдалану негізінде ақпараттық жүйеде
5
жүргізілетін ақпаратты жинау, енгізу, беру,
сақтау, ретке келтіру, сұрыптау, іздеу, ӛңдеу,
түрлендіру,
кӛрсету
және
тарату
операцияларының
берілген
реттілігін
түсінуге болады
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ON 3
ON 2
ON 4

ON 1
ON 2

ON 1,
ON 2

ON1
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6.

Әлеуметтік-саяси
білім
модулі
(саясаттану,
әлеуметтану,
мәдениеттану,
психология)

7.

Дене шынықтыру

8.

Экономика негіздері
және құқық

9.

Кӛлік құқығы

Пән психология, мәдениеттану, Әлеуметтану 8
және саясаттану теориялық және әдістемелік
негіздері саласындағы ӛзара байланысты
білім
кешенін
зерттеуге
және
қалыптастыруға бағытталған, оларға мәдени
және құндылық қатынасын дамытады,
пәндер психологиялық, мәдени, әлеуметтік
және саяси аспектілерді ескере отырып,
кәсіби мәселелерді талдау және бағалау
дағдыларын дамытады.
Пән адам денсаулығын сақтау және нығайту
шарттары
саласындағы
білімді
қалыптастыруға бағытталған, оның ішінде
денсаулықты
сақтау
мен
нығайтуға
бағытталған іс-шараларды жоспарлау, дене
шынықтыру процесінде Еңбекті қорғау және
8
қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау,
дене
шынықтыру-сауықтыру
жұмысын
ұйымдастыру жағдайларына санитарлық
ережелер мен нормаларды сақтау, дене
шынықтыру-сауықтыру
және
ағартуәдістемелік жұмыстарды жүргізу
Таңдау компоненті -5 кредит
Пән екі ғылымның - экономика мен
құқықтың
ӛзекті
мәселелерін
ашуға
бағытталған: студенттерде экономикалыққұқықтық және шаруашылық-құқықтық
қызметті жүзеге асыру саласында қажетті
теориялық-құқықтық базаны қалыптастыру;
студенттердің Қазақстан Республикасының
заңнамасын қалыптастыру, дамыту және
жетілдіру
процестерін
шығармашылық
тұрғыдан ұғыну
"Кӛлік құқығы" курсын оқытудың мақсатыстуденттерді
құқықтық
мазмұнмен
таныстыру
кӛлік
құқығының
тұжырымдамалық
аппараты. Ерекше назар аударылды
қазіргі кезеңдегі кӛлік құралдарының түрлері
мен
тасымалдау
шарттарының
алуан
түрлілігі
қоғам мен мемлекетті дамыту, кӛлік және
тасымалдау
саласындағы
заңнамалық,
нормативтік-құқықтық құжаттарды зерделеу
жүргізушілердің міндеттері мен құқықтарына
назар аударылады.
Негізгі пәндер циклі - 112
ЖОО компоненті - 54 кредита
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10.

Кәсіби бағытталған
шет тілі

Пән білім берудің алдыңғы сатысында қол 5
жеткізілген ағылшын тілін меңгеру деңгейін
арттыруға және кәсіби қызметтің түрлі
салаларында
ағылшын
тіліндегі
коммуникативтік
міндеттерді
шешудің
қажетті дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ
одан әрі кәсіби ӛз бетінше білім алуға
бағытталған

ON 6
ON 7

11.

Экономикадағы
математика

Пән студенттерді математикалық аппараттың
негіздерімен таныстыруға, экономиканың
теориялық және практикалық мәселелерін
шешуге қажетті экономикалық процестерді
оңтайландырудың
математикалық
модельдерін құруға, студенттерге математика
және оның қосымшалары бойынша оқу
әдебиетін ӛз бетінше оқуға дағдыландыруға
бағытталған
Пәнді оқу мақсаты
"Экономикалық теория" - бұл студенттердің
ғылыми
экономикалық
ойлауын
қалыптастыру, оны ӛздері қолдана алады.
Бұл пән негізгі ұғымдарды, категорияларды,
заңдар мен заңдылықтарды, экономика
жұмысының іргелі мәселелерін, қоғамның
әлеуметтік - экономикалық дамуының
эволюциясын, Ұлттық экономика және
әлемдік экономика деңгейіндегі жеке кӛбею
мен кӛбею заңдылықтарын зерттейді.
Пән студенттердің микроэкономиканың
негізгі әдістерін, нарықтық экономика
субъектілерінің мінез-құлқын объективті
бағалау және олардың бизнес-ортада ӛзін-ӛзі
сәтті
жүзеге
асыруы
үшін
микроэкономикалық модельдерді игеруге
бағытталған.
Қазіргі микроэкономика-бұл
шектеулі
экономикалық
ресурстар
жағдайында нарықтық субъектілердің - үй
шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды
мінез-құлқы туралы ғылым
Макроэкономика-агрегатталған шамалардың
ӛзара
әрекеттесу
заңдылықтарын
қарастыратын экономикалық теорияның
бӛлімі: бағалар мен жұмыссыздықтың жалпы
деңгейі; тұтыну және инвестициялар. Пәнді
игерудің мақсаты-экономикалық саясаттың
тиімділігін
объективті
бағалау
үшін
макроэкономика принциптерін, әдістерін,
негізгі макроэкономикалық модельдерді
зерттеу.

ON 7

12.

Экономикалық
теория

13.

Микроэкономика

14.

Макроэкономика
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15.

Бухгалтерлік есеп
негіздері

16.

Статистика

17.

Менеджмент

18.

Маркетинг

19.

Қаржыға кіріспе

Пәнді игерудің мақсаты нормативтік және
заңнамалық
құжаттарды
қолдануға
негізделген бухгалтерлік есептің негізгі
ережелері мен ұғымдарын зерттеу болып
табылады.
Пән
бухгалтерлік
есептің
қалыптасу және қалыптасу тарихын ашады
және бухгалтерлік есеп нысандары туралы
түсінік береді, бухгалтерлік есеп әдісінің
принциптерін, ұғымдарын, элементтерін,
бастапқы
құжаттарды
ӛңдеудің
және
бухгалтерлік жазбаларды қалыптастырудың
әдістемелік тәсілдерін қамтиды
"Статистика" пәнінің мақсаты экономиканың
статистикалық әдіснамасын зерттеу болып
табылады:
статистикалық
деректерді
жинаудың, жүйелеудің, ӛңдеудің жалпы
принциптері, әдістері, әдістері, жаппай
қоғамдық құбылыстар мен процестердің
даму заңдылықтары мен тенденцияларын,
олардың сандық сипаттамаларын зерттеу,
сонымен
қатар
ӛндіріс
саласындағы
шығындар
кӛрсеткіштері,
ӛмір
сүру
деңгейінің
кӛрсеткіштерін
есептеу
әдіснамасы қарастырылады
Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің
басқару саласындағы білімдерін игеру және
менеджменттің үздік тәжірибесін қолдану
дағдыларын игеру болып табылады. Пән
менеджменттің теориясы мен практикасына,
басқару
функцияларына,
әдіснамасына
байланысты мәселелердің негізгі шеңберін,
сондай-ақ менеджменттің барлық негізгі
бағыттарының ең кӛп таралған, заманауи
және
ӛзекті
тұжырымдамалары
мен
құралдарын біріктіретін кешенді тәсілді
қарастырады.
"Маркетинг" пәнін Зерттеудің мақсаты
маркетингтің теориялық негіздері мен
категориялық-ұғымдық
аппаратын
қарастыру,
сондай-ақ
фирмалар
мен
компаниялар
қызметінде
маркетинг
элементтері мен қағидаттарын қолдану
бойынша практикалық дағдыларды игеру
болып табылады, маркетингтік қызметтің
негізгі
түрлері
мен
элементтері,
тұтынушылардың сұранысы мен ұсынысы
қарастырылады.
Бұл курсты игеру студенттерге мамандық
бойынша концептуалды аппаратты игеруге
және
кәсіби
құзыреттілікті
дамытуға
17

Ф КазАДИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

ON 7

5

ON 7

6

ON 6

5

ON 6

5

ON 6
5

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

20.

Оқу практикасы

21.
Ӛндірістік практика
1

22.

23.

бағытталған оның қолданбалы пәндерін
оқуға дайындалуға мүмкіндік береді. Қаржыэкономикалық жүйенің маңызды элементі.
Ғылыми әлемде "қаржы"ұғымының әртүрлі
түсіндірмелері бар. Алайда, қаржы-бұл ақша
қатынастарының саласын қамтитын кең
ұғым.
Оқу
практикасы
"Есеп
және
аудит"мамандығы бойынша мамандарды
даярлау бойынша оқу процесінің қажетті
құрамдас бӛлігі болып табылады.
Оқу
практикасы
бакалаврдың
болашақ
маманының кәсіби қызмет саласының
мәселелері қаралатын және зерделенетін
бітіртуші кафедра базасында ӛткізіледі,
оқытылатын
базалық
және
бейіндік
пәндердің қысқаша мазмұнымен, сондай-ақ
ӛндірістік практикадан ӛту мәселелерімен
таныстырады.
Студенттердің ӛндірістік практикасы –
білікті мамандарды даярлаудың маңызды
қорытынды кезеңдерінің бірі, оның мақсатыстуденттердің
оқу
процесінде
алған
теориялық білімдерін практикада бекіту,
нарыққа ӛту ерекшеліктерін ескере отырып,
практикалық жұмыс дағдыларын тереңдету
және дамыту
Таңдау компоненті - 58 кредит

Пән
инновациялық
технологиялардың
теориялық негіздерін және оларды жолқұрылыс кәсіпорындарында одан әрі дамыту
Жол-құрылыс
перспективаларын қарастырады. Бұл пәннің
кәсіпорындарындағы мақсаты
бакалаврларда
жол-құрылыс
инновациялық
кәсіпорындарында
жаңа
бағыттарды
технологиялар
дамытудың негізгі заңдары мен жалпы
заңдылықтарын
түсінумен
байланысты
құзыреттер жүйесін қалыптастыру болып
табылады
Пәннің негізгі блоктары инновациялық кӛлік
технологиялары мен жүйелері ұғымдары;
деректер
базасын
басқару
жүйелерін
пайдалану
негізінде
экономикалық
Инновациялық кӛлік ақпаратты ӛңдеу технологиялары, жобаларды
технологиялары
басқарудың инновациялық технологиялары
болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты
студенттерге инновациялық технологиялар
саласында қажетті білім беру, оларды кӛлікте
пайдалану біліктері мен дағдылары
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24.

Автожол және
құрылыс
компанияларындағы
бухгалтерлік есеп
және есептілік

25.

Салалардағы
бухгалтерлік есеп
және есептілік

26.

Экономиканы
мемлекеттік реттеу

27.

Мемлекеттік және
жергілікті басқару

28.

Құрылыстағы баға
белгілеу және

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді
автожол және құрылыс компанияларындағы
бухгалтерлік
есеп
және
есептілік
әдіснамасымен таныстыру, халықаралық
стандарттар негізінде есеп жүргізу және есеп
берудің
заңнамалық
актілері
мен
нормативтік-құқықтық ережелеріне сәйкес
есеп жүргізу болып табылады. Пән автожол
және
құрылыс
компанияларындағы
бухгалтерлік есептің ерекшеліктері мен
есептілік түрлерін түсінуге және зерделеуге
мүмкіндік береді
Бұл курс салалардағы бухгалтерлік есеп пен
есептілікті, оның мәнін, экономиканың
әртүрлі салаларындағы мақсаттары мен
міндеттерін сипаттайды. Есепке алуды
нормативтік реттеу жүйесі, бухгалтерлік
есепті, есептілікті жүргізу қағидаттары мен
қағидалары зерделенеді. Пән салаларда
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен
жүргізудің
ерекшеліктерін
зерделеуге,
бухгалтерлік
есептілікті,
бухгалтерлік
балансты
жасауға,
шаруашылық
операцияларды есепке алуды жүргізуге
мүмкіндік береді
Пәнді
оқытудың
мақсаты
болашақ
мамандарды
басқарушылық
шешімдер
қабылдауға, елдегі және оның жекелеген
ӛңірлеріндегі
экономиканың
жай-күйін
талдауға,
макроэкономикалық
кӛрсеткіштерді талдауға, ел экономикасы
мен ӛңірлердің дамуына инновациялар енгізу
жолдарын табуға үйрету. Мемлекеттік
реттеудің ерекшеліктері туралы, нарықтық
экономика
жағдайында
экономикаға
мемлекеттің араласу қажеттілігін негіздеу
туралы түсінік қалыптастыру.
"Мемлекеттік және жергілікті басқару" пәнін
оқытудың мақсаты студенттерде қоғамдық
экономиканың
муниципалды
секторын
басқару нысаны ретінде мемлекеттік және
жергілікті басқару туралы тұтас түсінік
қалыптастыру; мемлекеттік және жергілікті
басқарудың әдістері, технологиялары мен
тетіктері туралы. Пән жергілікті ӛзін-ӛзі
басқарудың
қаржылық
ресурстарын
қалыптастыру және пайдалану кӛздерін
анықтайды.
"Құрылыстағы баға белгілеу және сметалық
құнды анықтау" пәнін оқытудың мақсаты
19

Ф КазАДИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

ON 7

5

ON 6

5

ON 6

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

сметалық құнды
айқындау

29.

30.

31.

32.

құрылыстағы
сметалық
нормалау
саласындағы белсенді шығармашылық және
кәсіби қызметке теориялық дайындық,
сондай-ақ қолданыстағы баға белгілеу жүйесі
жағдайында құрылысқа арналған сметалық
құжаттарды жасаудың, талдаудың және
пайдаланудың практикалық дағдыларын алу
болып табылады
Оқу пәнінің мақсаты Студенттердің баға
белгілеудің негізгі принциптерін жан-жақты
және терең түсінуі үшін білім кешенін алу;
салалардағы экономика мен басқаруға
қатысты баға белгілеудің мәнін игеру. Соңғы
Салалардағы баға
мақсат студенттердің теориялық білімі мен
белгілеу
баға белгілеу саласындағы қолданбалы
мәселелерді
шешудің
практикалық
дағдыларын, кәсіпорынның баға тактикасы
мен
стратегиясын
таңдау
қабілетін
қалыптастыру болып табылады
"Автожол
және
құрылыс
кәсіпорындарындағы Салық және салық
салу" курсында жол - құрылыс саласындағы
Автожол және
салықтар мен алымдардың мәні мен рӛлі
құрылыс
туралы егжей-тегжейлі сипаттама берілген.
кәсіпорындарындағы Салық салудың негізгі принциптері, салық
салық және салық
жүйесін құру, салық салу элементтері,
салу
салықтық бақылауды ұйымдастыру және
салықтық санкциялар қарастырылған. Бұл
пәнді сәтті игеру алған білімдерін іс жүзінде
қолдануға мүмкіндік береді.
Курсты оқу үшін негіз "Қаржы"базалық
курсын оқу кезінде студенттер жинақтаған
теориялық база болып табылады. Қаржының
мәні мен функцияларын түсіне отырып,
Кӛлікте салық салу
студенттер кӛлік жүйесіндегі салықтардың
ерекшеліктері
рӛлін түсінуі керек. Студенттер салықтардың
экономикалық мәні мен функцияларын
анықтауы керек; кӛліктегі салықтардың
пайда болуындағы, дамуындағы және
қолданылуындағы мемлекеттің рӛлі.
"Кәсіпорын экономикасы" - бұл дербес
экономикалық
пән,
оның
тақырыбы
кәсіпорынның
қызметі,
экономикалық
шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесі
Кәсіпорын
болып табылады. "Кәсіпорын экономикасы"
экономикасы
пәнінің әдіснамалық негізі диалектикалық
әдіс болып табылады. Кәсіпорынның
ӛндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі
аспектілері ӛзара байланыста және дамуда
талданады.
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33.

Кӛлік экономикасы

34.

Жол-құрылыс
кәсіпорындарының
қызметін
экономикалық
талдау

35.

Салалық
экономикалық
талдау

36.

Деректерді
талдаудың сандық
технологиялары

Пән барысында автокӛлік кәсіпорындарының
экономикалық
қызметі
және
оларды
нарықтық жағдайда басқару негіздері
зерттеледі.
Жеке
тұлғаны
тәрбиелеу
саласында дайындықтың мақсаты жеке
адамға қойылатын заманауи талаптарды,
оның
құндылықтары
мен
ӛмірлік
ұмтылыстарының прогрессивті құрылымын
кӛрсететін
әлеуметтік
және
жеке
сипаттамаларды
қалыптастыру
болып
табылады.
Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттердің
аналитикалық
ойлауын,
экономикалық
құбылыстар
мен
процестерді
зерттеу
дағдыларын, олардың ӛзара байланысы мен
ӛзара тәуелділігін қалыптастыруға, олардың
Қаржы-шаруашылық қызметін басқарудың
экономикалық,
технологиялық
және
ұйымдастырушылық-техникалық
проблемалары мен міндеттерін шешу үшін
жол
–
құрылыс
кәсіпорындарындағы
қызметті Экономикалық талдаудың арнайы
әдістері мен әдістерін меңгеруді үйренуге
арналған.
Бұл
пәннің
мақсаты
студенттердің
аналитикалық
ойлауын,
экономикалық
құбылыстар
мен
процестердің
мәнін,
олардың ӛзара байланысы мен ӛзара
тәуелділігін
зерттеу
дағдыларын
қалыптастыруға,
әлеуметтік
ӛндіріс
салаларындағы кәсіпорындардың қаржышаруашылық қызметін басқару бойынша
экономикалық,
технологиялық
және
ұйымдастырушылық
–
техникалық
проблемалар мен міндеттерді шешу үшін
Экономикалық талдаудың арнайы әдістері
мен әдістерін меңгеруді үйренуге арналған.
"Деректерді
талдаудың
цифрлық
технологиялары" пәнін оқытудың мақсаты
бакалаврларда
ақпараттық
процестерді,
цифрлық технологияларды және жалпы және
арнайы
мақсаттағы
қолданбалы
бағдарламаларды пайдалану, білім беру,
кәсіби
қызмет
және
ғылыми-зерттеу
жұмысында деректерді статистикалық ӛңдеу
бойынша
практикалық
дағдыларды
қалыптастыру болып табылады.
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37.

38.

39.

40.

Пәннің
мақсаты-студенттердің
автомобильдердің
техникалық
пайдаланылуын басқару кезінде қажетті
кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру,
Автокӛлік жүйелерін
оның ішінде нарық пен ӛндірісті талдау,
ақпараттық
Заманауи
ақпараттық
технологияларды
қамтамасыз ету
қолдана отырып басқару шешімдерін
қабылдаудың заманауи әдістері, жаңа
ақпараттық
технологияларды
қолдану
дағдыларын таныстыру және алу.
Бұл курсты игерудің мақсаты-Құрылыс және
кӛлік ұйымдарында салық есептілігін сенімді
қалыптастыру бойынша теориялық білім мен
практикалық дағдыларды игеру. Тәртіп
Құрылыс және кӛлік
Құрылыс және кӛлік ұйымдарында салық
ұйымдарындағы
міндеттемелерін
дұрыс
есептеу
және
салық есебі
орындау үшін қажетті қаржылық ақпаратты
жинау, тіркеу және ӛңдеу жүйесі ретінде
салық есебі туралы түсінік алуға мүмкіндік
береді
Бұл курсты игерудің мақсаты жеке есеп
жүйесі ретінде салық есебінің әдістерін,
принциптерін, функциялары мен түрлерін
зерттеу болып табылады. Пән экономиканың
әртүрлі салаларындағы ұйымдарда салық
есебін жүргізу және ұйымдастыру тәртібі
Салалардағы салық
туралы, салық міндеттемелерін дұрыс
есебі
есептеу, орындау және экономиканың
әртүрлі салаларындағы ұйымдарда салық
есептілігін сенімді қалыптастыру үшін
қажетті шаруашылық және қаржылық
ақпаратты жинау, тіркеу, ӛңдеу жүйесі
туралы түсінік алуға мүмкіндік береді
Отандық және шетелдік ғалымдар мен
экономистердің
теориялық
және
практикалық
әзірлемелері,
ҚР-дағы
инвестициялық қызметті реттеу жӛніндегі
Құрылыстағы
мемлекеттік
басқару
органдарының
инвестицияларды
заңнамалық және нормативтік актілері пәнді
экономикалық
зерделеудің әдіснамалық базасы болып
бағалау
табылады. Пәнді оқытудың мақсаты болашақ
экономика бакалаврларында құрылыстағы
инвестицияларды экономикалық бағалау
саласында теориялық білім мен практикалық
дағдыларды қалыптастыру болып табылады
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41.
Машиналардың,
жабдықтардың және
кӛлік құралдарының
құнын бағалау

42.

Бухгалтерлік
деректерді
ақпараттық ӛңдеу

43.
Бухгалтерлік
есептегі
компьютерлік
технологиялар

44.

Қаржылық есеп 1

45.
Басқарушылық есеп
1

Пән машиналар, жабдықтар мен кӛлік
құралдарын бағалаудың заманауи теориялық
және
аспаптық
тұжырымдамаларын
қарастырады. "Машиналар, жабдықтар мен
кӛлік құралдарының құнын бағалау" пәнін
оқытудың
мақсаты-меншіктің
барлық
түрлерінің құнын бағалау бойынша еңбек
құралдары
нарығында
үнемі
ӛзгеріп
отыратын жағдайларда шешім қабылдау
қабілетін қалыптастыру
Шағын,
орта
және
ірі
бизнес
кәсіпорындарында бухгалтерлік Ақпараттық
жүйелерді
құрудың
негіздері
мен
принциптерін
зерттеу,
кәсіпорындарда
бухгалтерлік жүйелерді құру принциптері,
тәсілдері саласында теориялық білім алу,
автоматтандырылған
бухгалтерлік
есеп
жүйесінің нақты технологиялары мен
бағдарламалық құралдарын қолдана отырып,
нақты
есеп
тапсырмасы
мысалында
бухгалтерлік есепті жүргізуде практикалық
дағдыларды алу.
Кәсіпорындарда
бухгалтерлік
автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді
құрудың
негіздері
мен
принциптерін
зерделеу коммерциялық ұйымда есеп жүргізу
бойынша теориялық білімді қалыптастыру
және "1С:Бухгалтерия" бағдарламасының
кӛмегімен есеп процесін жүзеге асыру және
қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары
бойынша есептілік жасаудың практикалық
дағдыларын алу болып табылады»
Бейіндік пәндер циклі - 60 кредит
ЖОО компоненті - 27 кредит
Бұл
курста
қаржылық
есептіліктің
халықаралық стандарттарын, соның ішінде
ақша қаражатын, дебиторлық берешекті,
қорларды, негізгі құралдар мен материалдық
емес активтерді есепке алуды, міндеттемелер
мен меншікті капиталды есепке алуды,
қаржылық есептілікті ұсынуды қарастыратын
іргелі тақырыптар зерттеледі
"Басқарушылық есеп 1" пәні ӛндірістік есепті
зерделеуге бағытталған, оның негізгі міндеті
ӛндірістік
шығындар
туралы
есептік
деректерді алу және ӛнімнің ӛзіндік құнын
есептеу
үшін
басқарушылық
есепте
ақпараттық ағындарды қалыптастыру болып
табылады
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46.

Ӛндірістік тәжірибе
2

47.

Диплом алдындағы
практика

48.

Аудит 1

49.

Салалардағы жалпы
аудит

Студенттердің ӛндірістік практикасы жоғары
білікті мамандарды даярлаудың маңызды
бӛлігі болып табылады. Ол алынған
теориялық білімді бекітуге, мамандық
бойынша ӛзіндік жұмыстың практикалық
дағдыларын
игеруге,
инновациялық
технологияларды, еңбек пен ӛндірістің озық
әдістерін игеруге, ұйымдастырушылық және
кәсіби тәжірибе алуға, ӛз қызметін ӛз
бетінше жоспарлау, әріптестермен пайдалы
байланыстар
орнату,
рӛлдік
кәсіби
позицияны анықтау, жауапкершілік сезімін
қалыптастыруға бағытталған.
Студенттердің
диплом
алдындағы
практикасы
оқу
процесінің
маңызды
бӛлімдерінің бірі болып табылады және есеп
және аудит бакалаврларын даярлаудың соңғы
кезеңін білдіреді. Студенттердің алдыңғы
практикаларына
қарағанда,
диплом
алдындағы практика ӛзінің тағайындалуы
бойынша студенттердің білімін тереңдетіп
қана қоймай, бекітуі тиіс, сонымен қатар
студенттердің болашақ мамандығы бойынша
экономикалық жұмысының басталуы болып
табылады.
Таңдау компоненті – 33 кредит
Зерттеудің
мақсаты
студенттердің
Халықаралық аудит стандарттарының негізгі
ережелерін,
ҚР
аудитті
нормативтікқұқықтық
реттеу
негіздерін,
аудит
принциптерін, аудит жүргізу тәртібін
меңгеруін
қарастыратын
іргелі
тақырыптарды қарастырудан тұрады. "Аудит
1" пәнінде аудиттің жалпыға бірдей
қабылданған Халықаралық есепке алу
жүйесіне, стандарттары мен нормаларына
сүйене
отырып,
жүргізу
теориясын,
ұйымдастырылуы
мен
әдістемесін,
аудиторлық тексеру материалдарын ресімдеу
және қарау тәртібін ашатын терминдер мен
анықтамалар баяндалған
Пән қабылданған Халықаралық аудит
стандарттарына
сәйкес
ұлттық
экономиканың
түрлі
салаларындағы
ұйымдардағы қаржылық есептілік аудитінің
теориялық және практикалық аспектілерін,
ұйымның
ӛндірістік-қаржылық
қызметі
аудитінің
іргелі
тақырыптарының
проблемалық мәселелерін, есепке алудың
негізгі объектілерін және шаруашылық
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50.

51.

52.

53.

қызмет циклдерін зерделеуге бағытталған
Пән студенттердің ҚЕХС талаптарына сәйкес
дайындалған қаржылық есептілік нысандарының
негізгі
кӛрсеткіштерін
қалыптастыру
Қаржылық
саласындағы базалық білімді меңгеруіне;
есептіліктің
студенттердің халықаралық есепке алу және
халықаралық
қаржылық есептілікті жасау қағидаларын
стандарттары
зерделеуіне, кәсіби пайымдау жасауға ықпал
ететін ҚЕХС-қа сәйкес жасалған ұйымдардың
бухгалтерлік қаржылық есептілігін талдай
білуіне бағытталған
Пән болашақ мамандарда қаржылық есепті
жүргізу әдіснамасы бойынша теориялық
білімді, халықаралық қаржылық есептілік
стандарттарына
сәйкес
ұйымдардың
активтерін, міндеттемелерін, капиталын және
ХҚЕС сәйкес
қаржылық нәтижелерін есепке алуды
қаржылық есеп
ұйымдастырудың практикалық дағдыларын,
басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін
халықаралық стандарттардың талаптарына
сәйкес
келетін
қаржылық
ақпаратты
пайдалануды қалыптастыруға бағытталған
Бұл курс жол-құрылыс кәсіпорындарындағы
қаржылық есепті, оның мәнін, мақсаттары
мен міндеттерін сипаттайды. ҚЕХС сәйкес
жол - құрылыс кәсіпорындарында қаржылық
Жол-құрылыс
есепке алуды нормативтік реттеу жүйесі,
кәсіпорындарындағы қаржылық есепке алуды жүргізу қағидаттары
қаржылық есеп
мен ережелері зерделенеді. Пән жол-құрылыс
кәсіпорындарында
қаржылық
есепті
ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктерін,
бухгалтерлік есептілікті жасау тәртібін
зерделеуге мүмкіндік береді
Кӛліктегі қаржылық есептің мақсатытұтастай алғанда ұйымның қызметі туралы
ақпаратты
қалыптастыру:
кірістер,
шығыстар, ақша қаражатының жай-күйі,
дебиторлық және кредиторлық берешек,
Кӛліктегі қаржылық
бюджетке және бюджеттен тыс қорларға
есеп
тӛлемдер, қаржылық салымдар, қаржылық
нәтижелер және т.б. бұл тәртіп кӛліктегі
экономикалық операцияларды есепке алуға
байланысты
операциялардың
барлық
түрлерін зерттейді
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54.

55.

56.

57.

Пән компанияны басқару жүйесіндегі
басқарушылық есептің рӛлі, басқарушылық
есептің
негізгі
тұжырымдамалары,
қағидаттары, әдістері мәселелерінен бастап,
құрылыс компанияларындағы шығындарды
Құрылыс
жіктеу және олардың белгілері мәселелеріне
компанияларындағы кӛшу,
құрылыс
компанияларының
басқарушылық есеп
шығындарын ӛндірістік есепке алуды
ұйымдастыру, құрылыс компанияларының
шығындарын
есепке
алудың
әртүрлі
әдістерін
қолдана
отырып,
ӛнімнің
(жұмыстардың, қызметтердің) ӛзіндік құнын
есептеу
"Кӛліктегі басқару есебі" курсы кӛліктегі
басқару есебінің негізгі қағидаттары мен
мәнін игеруге ықпал етеді, кӛліктегі басқару
есебін
ұйымдастыруды
қарастырады,
Кӛліктегі басқару
кӛліктегі шығындардың жіктелуі мен мінезесебі
құлқын, шығындарды ӛндірістік есепке алу
жүйесін, бюджеттеу процестерін және кӛлік
ұйымдарында басқару шешімдерін қабылдау
үшін ақпараттық базаны қалыптастыруды
зерттейді
"Қаржылық
есептілікті
талдау"
пәні
қаржылық
есептіліктің
құрамы
мен
мазмұнын тереңдетіп зерделеуге, оны
түсіндіруге,
Есептіліктің
ақпараттық
мазмұнын бағалауға, есептіліктің негізгі
Қаржылық
баптарын санациялау және аналитикалық
есептілікті талдау
балансты әзірлеу мақсатында, ұйымның даму
стратегиясын негіздеу, бизнес-жоспарлар
жасау және ұйымдағы бизнес-процестерді
басқару процесінде есептілікті талдау
нәтижелерін пайдалану мақсатында оны жанжақты талдауға бағытталған
Осы
пәннің
мақсаты
студенттерде
аналитикалық
ойлауды,
құрылыс-жол
ұйымдарында экономикалық құбылыстар
мен процестердің мәнін, олардың ӛзара
байланысы мен ӛзара тәуелділігін зерттеу
Құрылыс-жол
дағдыларын қалыптастыру, құрылыс-жол
ұйымдарында талдау ұйымдарында Қаржы – шаруашылық
қызметті басқару бойынша экономикалық,
технологиялық және ұйымдастырушылықтехникалық проблемалар мен міндеттерді
шешу үшін талдаудың арнайы әдістері мен
тәсілдерін меңгеруді үйрену
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58.

59.

60.

Бұл курста практикалық аудиттің мәні мен
тұжырымдамалық
негіздері,
аудитті
ұйымдастыру және ұйымды басқару жүйесін
бағалау, бухгалтерлік есеп пен қаржылық
есептіліктің дұрыстығы, есеп саясатын
қолдану тиімділігі және ішкі бақылау
Аудит 2
ұсынылған. Негізгі назар компанияның
активтерімен,
міндеттемелерімен
және
капиталымен жасалатын операциялардың
аудитіне, ұйымдар қызметінің қаржылық
жағдайы
мен
қаржылық
нәтижелерін
айқындаудың дұрыстығын тәуелсіз бағалауға
аударылды
Пән студенттерде теориялық білім кешенін
қалыптастырады және қаржылық бақылау
мен
аудит
саласында
практикалық
дағдыларды дамытады "кӛліктегі қаржылық
бақылау мен аудит" пәні қаржылық бақылау
мен аудиттің теориясы мен практикасының
Кӛліктегі қаржылық
негізгі мәселелерін, кӛліктегі қаржылық
бақылау және аудит
бақылау
мен
аудиторлық
қызметті
ұйымдастырудағы
функциялары
мен
принциптерін,
түрлерін,
әдістері
мен
тәсілдерін, қаржылық бақылау мен аудит
жүргізу
жӛніндегі
заңнамалық
және
нормативтік-құқықтық актілерді ашады.
ҚМА
Дипломдық
жұмысты
орындау
мен
қорғаудың негізгі міндеттері: дипломдық
жұмыстың тақырыбы бойынша практикалық
материалдарды жинау, ӛңдеу және қорыту,
Дипломдық
дипломалды зерттеу тақырыбы бойынша
жұмысты(жобаны)
статистикалық деректер мен практикалық
жазу және қорғау
материалдарды
талдау,
дипломдық
немесе кешенді
жұмыстың
тақырыбы
бойынша
емтиханды дайындау
қорытындыларды,
заңдылықтарды,
және тапсыру
ұсынымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау,
белгіленген талаптарға сәйкес дипломдық
жұмысты және есепті ресімдеу болып
табылады
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240
Қосымша оқу түрі
61.
Ценность "Мәнгілік
ел". Рухани жаңгыру.
Цена "Мәнгілік ел".
Рухани жаңгыру.
Values of "Mangilik
el". Spiritual renewal.

Ауқымды ӛзгерістер Қоғамдық сананы
жаңғыртумен
қатар
жүреді,
ол
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын
зерделеу кезінде алынған проблемалық
жағдайға
негізделген
оқытуды
трансформациялауды кӛздейді, тарихи
процестің даму динамикасын түсінуге
ықпал етеді және қоршаған әлемдегі
27
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62.

63.

этникалық, әлеуметтік, мәдени ӛзін-ӛзі
сәйкестендіру үшін құндылық бағдарларын
қалыптастырады.
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
негіздері" курсы сыбайлас жемқорлық
қылмысына және қоғамдық қатынастар
практикасында кездесетін барлық сыбайлас
жемқорлық
құбылыстарына
қатысты
ұғымдық
санаттарды
қамтиды,
бұл
Сыбайлас
студенттерге
ҚР
еңбекшілері
мен
жемқорлыққа қарсы
тұрғындарының сыбайлас жемқорлыққа
мәдениет негіздері
қарсы мәдениеті туралы түсінікке ие болуға
мүмкіндік береді, қазіргі уақытта мемлекет
пен қоғамның даму перспективалары үшін
қоғамның әрбір мүшесінің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес проблемасының
ӛзектілігін түсінуге ықпал етеді.
1. Курс кәсіпкерліктің мәнін, оның жіктелуін,
кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мен
объектілерін,
кәсіпкерлік
қызметтің
ұйымдық-құқықтық нысандарын, ӛз ісін
(ЖК) құруды, кәсіпорынды, шаруашылық
Кәсіпкерліктің
серіктестіктерді құру тәртібін, түсінігін,
құқықтық негіздері
мақсаты
мен
жіктелуін,
бизнесжоспарлауды, оның мәнін, мақсаттарын,
міндеттерін, бизнес-жоспарлардың негізгі
түрлері мен типтерін, бизнес-жоспар
бӛлімдерінің құрылымын, функциялары
мен мазмұнын зерделейді.

28
Ф КазАДИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

ON 4

2

ON 5

3

