
Қосымша 10. 

1 модульді сипаттауға арналған формуляр  

 

Модульдің атауы және шифр АТ 010101 – Ақпараттық-тарихи  

Модульге жауапты Қазақстанның тарихы, қоғамдық пәндер және география; 

Математика және информатика 

Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 9 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 1, 2, 4 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Рухани ӛндірістің ерекше формасы ретіндегі философия 

феномені және оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі 

болмысы аталған курстың объектісі болып табылады. 

Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары 

мен мәселелері де қарастырылған. 

Оқу нәтижелері А. Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған 

білімдерін кӛрсете білуі тиіс; 

В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу; 

С. Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 

тұтас қабылдап, жүйелі ойлап білу; 

Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  

формада түсіндіре білу;  

Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау.  

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен 

мемлекеттік емтихан, 

«Философия» пәнінен емтихан, 

«Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (ағылшын 

тілінде)» пәнінен емтихан 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 3 семестр 

Әдебиет 1. Антология мировой философии. В 4-х т.-М.: Мысль, 

1969-1972г. 

2. Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы, 2008.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

2 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр Кom 010202 – Коммуникативті 

Модульге жауапты Филология кафедрасы 

Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 12 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 1, 2 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Болашақ мамандардың коммукативті құзыреттілігін 

қалыптастыру.  

Шет тілін меңгеру шетел тілдері деңгейлерінің Жалпы 

еуропалық сәйкес жүзеге асырылады. 

Оқу нәтижелері А.Сӛйлеудің лингвистикалық дұрыстығын түсіндіріп, 

кӛрсете білу; 

В. Сӛйлеудің пәндік мазмұнын игеріп, кӛрсете білу; 

С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 

тұтас қабылдап, жүйелі ойлай білу; 

Д. Коммуникативтік ойды іске асыру;  

Е. Сол тілде сӛйлеушінің лингвомәдени нормаларына 

сәйкестік дағдысының болуы  

Қорытынды бақылау нысаны «Орыс тілі» пәнінен емтихан,  

«Шет тілі» пәнінен емтихан, 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное 

образование.: Методология и теории. Алматы, 2005. 

2. Салалық қос тілді сӛздіктер: орысша-ағылшынша, 

орысша-немісше, орысша-французша. 

3. Русский язык. Учебное пособие для студентов 

казахских отделений университетов (бакалавриат). Под 

редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., 

Мухамадиева Х.С. –Алматы,  Қазақ университеті, 2012.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 10. 

3 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр KА 010303 – Қоғамдық - әлеуметтік 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география, 

Қаржы және құқықтану кафедралары 

Модуль түрі Жалпы  модульдер (таңдау компоненттері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 7 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 3,4 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Кәсіпкерлік әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым 

ретінде қалыптасуын, әлеуметтік зерттеудің  

әдіснамалары туралы білуі керек.Мемлекеттік тілде іс 

жүргізуге үйрету. Интернетті үйрене отырып, күнделікті 

тұрмыста қолдана білуге дағдыландыру. 

Оқытылатын  пәндердің мақсаты мен міндетін ұғынып, 

нақты әлеуметтік ситуациялық мәселелерді бағалап, 

білім беру барысында қолдану керек. 

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған  пәндерінін алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін қоса алғанда,  білімі мен түсінігін кӛрсете 

білу;  

В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 

С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған химия 

саласындағы проблемаларды шешу;  

Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды 

ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар 

жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;  

Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 

Қорытынды бақылау нысаны «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәнінен емтихан, 

«Кәсіпкерлік әлеуметтануы» пәнінен емтихан,  

«Электронды үкімет» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу 

құралы. Проф. Е.Б.Жарқынбаевтың жетекшілігімен. 

Алматы, 2006. 

2.  Әлеуметтану. 2-кітап/ Жалпы ред.  М.М.Тажин. –

Алматы, 2005. -268б.  

3. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. –

Алматы: Экономика, 2004, -640б. 

4. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Оқу құралы. –Алматы, 

Жеті жарғы, 2010. -304б. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 



Қосымша 10. 

 

4 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КТЕМ 020401 – Кәсіби тілдер және экономикадағы 

математика 

Модульге жауапты Филология, Математика және информатика кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (міндетті компоненттер) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 7 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 1,3,4 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Тілдегі сӛздерді топтастыру мәселесі тіл білімі 

ғылымында алғашқы грамматикалардан басталған. 

Аристотельдің сӛздерді есім және етістік деп бӛлгені 

белгілі. Содан бері ғылым дамып, эр тілдің 

грамматикаларында сӛздердің топтары 

нақтыланып, барған сайын анықталып келеді. Бір тілдін 

ӛзінде сӛздер әрзаманда түрліше таптастырылып 

отырғаны белгілі. 

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған 

білімдерін кӛрсете білуі тиіс; 

В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу; 

С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 

тұтас қабылдап, жүйелі ойлап білу; 

Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  

формада түсіндіре білу;  

Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау.  

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінен емтихан, 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен емтихан, 

«Экономикадағы математика» пәнінен емтихан, 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 3 семестр 

Әдебиет 1.  Комаровская С.Д. Мировая экономика – Москва – 

2007-343стр 

2. The business: Pre-intermediate: student’s book. Oxford: 

Macmillan, 2008 

3.Mohr.Boudewijn. The Language of international Trade in 

English. – Prentice Hall Regents, 1978.-115p. 

4.Жаворонкова И.А. Методические указания к 

практическим занятиям по английскому языку по теме 

«Этика бизнеса Деловые задания» 

Часть2 М: Изд-во РЭА, 2003 

5.Федотова С.А. Методические указания к практическим 

занятиям по английскому языку по теме «Этика бизнеса 

Деловые задания» 



Часть 1 М: Изд-во РЭА, 2009 

6.Жданова И.Ф. Новый англо-русский экономический 

словарь/ И.Ф Жданова-М: Рус.яз-Медиа,2005-VIII,1025 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

5 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр ЕК  020502 – Экономикаға кіріспе 

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модулі (міндетті компонент) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 7 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 1,2,3 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны  адамдардың шексіз қажеттілігін қанағат-тандыру үшін 

қоғамдағы шектеулі немесе сирек кездесетін ресурстарды 

пайдалану арқылы игіліктерді ӛндіруді зерттейтін 

ғылым. Үй шаруашылықтарының (тұтынушылардың) 

және фирмалардың (ӛндірушілер) тәртіптерін, олармен 

экономикалық игіліктерге қатысты экономикалық 

шешімдер қабылдау, сонымен қатар олардың 

шаруашылық мақсаттары және шешімдерін келісілу 

механизмін зерттейді. Курс тақырыптары келесі 

бӛлімдерден тұрады:  

Оқу нәтижелері А.Экономикалық теорияны оқыту әдістемесі пәндері 

бойынша алған білімдерін кӛрсете білу;  

В. Алған теориялық  білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 

қолдана білу; 

С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған химия 

саласындағы проблемаларды шешу;  

Д. Қарым-қатынас  технологиясын меңгеру,  

Е. Қазіргі ақпарат мүмкіндіктерін  пайдалана отырып , 

білімін кӛтеру дағдысын қалыптастыру, педагогикалық  

шеберлік дағдыларын игеру. 

Қорытынды бақылау нысаны «Экономикалық теория» пәнінен емтихан, 

«Микроэкономика» пәнінен емтихан,  

«Макроэкономика» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 3 семестр 

Әдебиет 1. Ғабит Ж.Х., ДоғаловА.Н.., Досмағанбетов Н.С. 

Микроэкономика. Алматы,2012ж 

2. Мамыров Н.Қ., Есенгалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә. 



Микроэкономика/Оқу құралы.-Алматы: Экономика. 

2000. 

3. Құдайбергенова К.С.Микроэкономика: оқуқұралы/ К. 

С. Кӛкшетау: Келешек-2030, 2008. - 223 б. 

4. Ғабит Ж.Х.Микроэкономика: оқулық/ Ж. Х.  

Досмағанбетов,       Н. Доғалов; Л. Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық ун-ті. -       Астана: Л. Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 2009. - 426 б 

Нурпеисова Ә.К.Микроэкономика: оқу-

әдістемеліккешені/ -  Алматы: LEM, 2009. - 134 б. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

6 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және 

шифр 

КЕК 020603 – Қаржы және есепке кіріспе 

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (міндетті модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 6 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 3 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, микроэкономика 

Модуль мазмұны Ӛндіріс факторларының қозғалысы және  халық-аралық 

экономика саясатын құру және қаржыландыру облысындағы 

түрлі мемлекеттік шаруашылық субъекті-лерінің ӛзара 

әрекеттесу заңдылықтарын зерттейтін, нарықтық экономика 

теориясының бір бӛлігі болып табылады.  

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған  пәндерінін алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін қоса алғанда,  білімі мен түсінігін кӛрсете білу;  

В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 

С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған химия 

саласындағы проблемаларды шешу;  

Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды ескере 

отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және 

интерпретациялауды жүзеге асыру;  

Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

«Бухгалтерлік есепке негіздері» пәнінен емтихан, 

«Қаржыға кіріспе» пәнінен емтихан, 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Догалова Г.Н. Халықаралық экономика, А.: Экономика, 2000. 

2. Мамыров Н.К., Мадиярова Д.М., Қалдыбаева А.Е. 

Халықаралық экономикалық қатынастар, А.: Экономика, 1998. 

3. Киреев  А.П.Международная экономика: в 2-х ч. – 

М.:Международные отношения, 2005 

4. Халықаралық экономикалық қатынастар / Елемесовтің Р.Е. 

бас ред., А.: Қаз¥У, 2002. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 



Қосымша 10. 

 

7 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КВЕ 020704 – Қаржылық және басқару есебі 

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (міндетті модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 5 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 4,5 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Модуль мазмұны Қаржылық есеп шаруашылық операциялардың тіркеуін 

қамтамасыз ететін есептік ақпаратты дайындау және 

жинау жүйесі. Есептің осы түрі есептің түрлі объекттері 

туралы ақпаратты жинайды (қаржылар және қайнар 

кӛздер туралы), бухгалтерлік есептің едәуір бӛлігін 

қамтиды.  

Оқу нәтижелері А.Пәнді меңгеру нәтижесінде келесілерді білуі қажет: 

В.Шаруашылық субъектісінің ұйымының есеп үрдісінің 

тәртібін түсіну; 

С.Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын оқу; 

Д.Қаржылық есептілікті ұйымдастырудың қазіргі 

замандағы тәжірибені білу; 

Е.Қаржылық сипаттағы ақпараттарды дайындау мен 

ӛңдеу жүйесі. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қаржылық есеп 1» пәнінен емтихан, 

«Басқару есебі 1» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есеп беру туралы» заңы 26 желтоқсан 

1995 № 2732; 2007 жылғы ӛзгертулер және 

толықтырулармен бірге. 

2. Ұлттық және халықаралық қаржылық есеп 

стандарттары. «БИКО», 2008 ж. 

3. Байболтаева Н.А. «Бухгалтерлік есеп принциптері». 

Алматы-2006 ж. 

4. Радостовец В.К және басқалар. «Кәсіпорындағы 

бухгалтерлік есеп». Алматы,2002. 



5. Назарова В.Л.. «Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі бухгалтерлік есеп». Алматы, 2003. 

6. Кеулімжаев К.К., Құдайбергенов Н.А. «Бухгалтерлік 

есеп теориясы және негіздері», Алматы-2006 ж 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 



Қосымша 10. 

8 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр ETS 020805 – Экономикалық тарих және саясат 

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 5 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 1 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория 

Модуль мазмұны Жалпы экономиканы зерттеудің алғы шарттары. 

Экономикалық ілімдер тарихы пәні мен әдістері. 

Классикалық саяси экономиканың пайда болуы мен 

дамуы. Маржинализм жәненеоклассикалық 

экономикалық теорияның қалыптасуы. Неолиберализм. 

Кейнсиандық. Институционалдық. К.Маркстің 

экономикалық теориясы. Социалисттік ойлардың пайда 

болуы.  ХХ ғасырдың экономикалық теориясына кеңес 

ғалымдарының үлесі. Қазақстандағы экономикалық 

ойлардың пайда болуы мен дамуы. 

Оқу нәтижелері А. Экономикалық ілімдер тарихын, әдістерін білу;  

В. Экономикалық ілім тарыхының дамуының жалпы 

сипаттамасын деңгейде қолдана білу; 

С. Экономикалық ойлардың және олардың таптық 

табиғатының пайда болуына әсер ететін әлеуметтік-

экономикалық проблемаларды шешу;  

Д. алынған білімдерді ӛмір бойы іс жүзінде қолдануды 

білу қажет;  

Е. Ӛндіріс факторларының тиімді қолдану есептеуін; 

ұлттық экономиканың негізгі макроэкономикалық 

кӛрсеткіштерінің динамикасын  табу және қабылдау.                                                                                                  

Қорытынды бақылау нысаны «Экономикалық ілімдер тарихы» пәнінен емтихан, 

«Экономикалық саясат» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Шеденов  У.К., Сагындыков  Е.Н.,  Байжомартов  

У.С.,  Жүнісов  Б.А.,  Комягин   Б.И.   

Жалпыэкономикалық теория. Проф. Шеденов У.К. 

редакциясымен. Алматы-Актебе, 2002  

2. Райымқұлұлы С. Экономикалық теория негіздері. 



Шымкент, ОҚМУ, 2005 

3. Райымқұлұлы С., Утемисова Г. Т., Жуманова Г. М. 

Экономикалық теория негіздері (кӛрнекі оқу құралы). 

– Шымкент: ОҚМУ, 2006.  

4. Айдарханов М.Х. Основы экономической теории : 

Учебник для НПО и СПО; Рекомендован МОН РК / 

М. Х. Айдарханов. - Астана : Фолиант, 2007. - 432 с. - 

(Проф. образование) 

5. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: оқу құралы / 

А. Б. Темірбекова.- Алматы : Экономика, 2008.276 с. 

6. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : 

қысқаша лекциялар курсы / А. Б. Темірбекова, қ. 

С.Байшоланова, Ж. Ж.Бектұрсынова ; Т.Рысқұлов 

ат.қазақ экономикалық  университеті . - Алматы : 

Экон, 2008. - 188 с 

7. Камзина А.А. Экономикалық теория негіздері 

(тапсырмалар мен жинағы).- Астана: Фолиант, 2008. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

9 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр KN 020906 – Құқықтық негіздеме 

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 5 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 2 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті жоқ 

Модуль мазмұны Жемқорлық әрекеттеріне әсер ететін факторлар, 

жемқорлық кӛріністері туралы жалпы кешенді білімдер; 

сыбайлас жемқорлық саласындағы құқықтық мәдениетті 

қалыптастыру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

біліктермен, білімдермен қаруландыру  күнделікті және 

білім алу қызметі кезінде, жемқорлық кӛріністерін 

қабылдаудағы сыншыл кӛзқараспен талдау. 

Оқу нәтижелері А. Жемқорлықтың пайда болу негізі мазмұнын білу білуі 

тиіс; 

В. Сыбайластыққа қарсы мәдениеттің және Қазақстанмен 

халықаралық деңгейде сыбайластыққа қарсы саясаттың 

негізгі элементтерін қолдана білу. 

С. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін 

жетілдіру;әлеуметтік-экономикалық қатынастары 

жүйесінің реформалануын меңгеру;  

Д. Құқықтық білім беру  саласын дамытуда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы бағытталған мемлекеттің 

қолданыстағы  заңдылықтарын сараптаудың негізінде 

кәсіптік қызметте мәселерді шешуге бейімделу;  

Е. Білім алушылар мемлекет жағдайындағы басты 

жемқорлықты анти әлеуметтік кӛрініс ретінде талдай 

алуға сонымен қатар  кәсіби қызметті жүзеге асыру 

барысында әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың 

құрылымын және жиынтығын меңгере білу. 

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіпкерлік құқық» пәнінен емтихан, 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 

пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиет 3. Правовые основы предпринимательской 

деятельности (Учебное пособие в двух частях). Сост. 

В.Ермаков. - Алматы: "Центр обслуживания 

предпринимателей", 2001.-148 с. 

4. Коуз Р. Фирма, рынок, право.-М., 1993. 

5. И.Шумпетер Теория экономического развития. М. 

1999 

6. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. 

Под ред. проф. Горфинкеля В.Я. - М.: Финансы, 

ЮНИТИ, 1997. - 439 с. 

7. Казахстанская модель рыночных преобразований: 

экономические, социальные и правовые аспекты. Под 

ред. Аубакирова Я.А. Алматы: Изд-во КазНУ, 2001 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 



Қосымша 10. 

10 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр ММ 021007 – Менеджмент және маркетинг 

Модульге жауапты  Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 6 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 2,3 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория 

Модуль мазмұны Маркетинг теориясы. Отандық экономикаға байланысты 

маркетингті енгізу мен дамыту нарықтық ортаның 

қалыптасуымен сипатталады. Ғылыми пән ретінде 

маркетинг эвалюциясы. Маркетинг - ӛрлеу үшін күресте 

әр – түрлі ұйымдарда қолданатын құралдардың бірі 

болып табылады. 

Оқу нәтижелері А. Маркетингтің теориялық негіздерін және категориялы  

- түсініктеме аппаратын оқыту білуі тиіс; 

В. Маркетинг элементтері мен принциптерін пайдалану 

бойынша кәсіби деңгейде қолдана білу; 

С. Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі жӛнінде 

біртұтас проблемаларды шешу;  

Д. Алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибелерді оқыту және 

олардың Қазақстан тәжірибесінде оның қолдану 

мүмкіндігін жүзеге асыру;  

Е. Ұйымды шаруашылық басқарудың ерекшеліктері мен 

болашақтағы даму мүмкіндіктерін экономикалық 

тұрғыдан дұрыс бағалауды үйрету меңгеру дағдысының 

болуы керек. 

Қорытынды бақылау нысаны «Менеджмент» пәнінен емтихан, 

«Маркетинг» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Бердалиев К.Б. Менеджмент (курс лекций). – Алматы, 

2005. 

2. Менеджмент. Под ред. Проф. Бердалиева К.Б., Алматы, 

2008.. 

3. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г. А. Маркетинг 

негіздері: Оқулық.- Алматы:      Қазақ университеті, 

2010.- 200б.  



4.Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері (оқулық)- Алматы. 

«Экономика», 2005.- 288бет. 

5.Котлер Ф. Маркетинг негіздері: Профессор М. 

Ізбасардың жалпы редакциялауымен аіылшын тілінен 

тәржімеленген- Алматы: «Жазушы», 2000.- 552 бет.   

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 



Қосымша 10. 

11 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр ESR 021108 – Экономика-статистикалық реттеу 

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 11 контакт сағат  (8 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 8 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 3,4,5 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика 

Модуль мазмұны Статистика пәні мен міндеттері. ҚР-да мемлекеттік 

статистиканы ұйымдастыру. Сататистикалық қадағалау. 

Статистикалық топтау және кестелер. Экономиканы 

мемлекеттік реттеудің ғылыми-теориялық негіздері мен 

обьективті қажеттілігі. Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің методологиясы жӛніндегі ұғым және оньң 

элементтері. 

Оқу нәтижелері А. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық және 

әдістемелік негіздерін білу;  

В. Мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеуді және 

талдауды, дамудың әлеуметтік-экономикалық 

бағдарламасында, бағдарламалық есептерді шешуде 

мемлекеттік реттеу құралдары мен қажетті шараларды 

қолдана білу; 

С. Тиімді басқару шешімдерін ӛз бетінше шешуде, 

керекті құралдарды анықтау және мақсатқа жету 

проблемаларды шешу;  

Д. Қоғамдық құбылыстардың ӛзара байланысының 

құрылымы мен дамуы, жағдайын зерттеу әдіснамасы, 

олардың статистикалық үлгісі мен болжамы; 

статистикалық қадағалауды ұйымдастыру және 

статистикалық ақпараттар қағидалары; статистика 

кӛрсеткіштер жүйесін құрудың теориялық негіздерін 

жүзеге асыру;  

Е. Жалпылау,басқарушылық шешімдарді уақытылы 

қабылдау үшін статистикалық ақпараттарды ӛңдеу және 

талдау  және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәнінен емтихан, 

«Статистика» пәнінен емтихан,  

«Ақша. Несие. Банк» пәнінен емтихан 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 



Модульдің ұзақтығы 3 семестр 

Әдебиет 1. «Статистика  және талдау жӛніндегі мемлекеттік 

комитеті туралы» ҚР-ның заңы. 

2. Ы А Әміреев, Б Б Мананов, «Статистиканың 

жалпы теориясы» бойынша оқу құралы Алматы, 

2000 АИНХ 

3. Ы А Әміреев,  «Статистиканың жалпы теориясы» 

бойынша оқу құралы Алматы, 2002 КазГАУ 

4. Ефимова М.Р, “Практикум по общей теории 

статистики” Москва 2000г. 

5. Әмiреұлы Ызғарбек “Статистиканың жалпы 

теориясы бойынша методологилық есептер 

жинағы.  Алматы  Экономика 2008ж. 

6. “Практикум по общей теории статистики” . Под 

редакцией  Н.Н.Ряузов, М: “Финансы и 

статистика” 2007г. 

7. Әмiреұлы Ызғарбек.«Әлеметтік-экономикалық 

статистика» есептер жинағы. А: Экономика 

2002ж. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 



Қосымша 10. 

12  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КЕТА 021209-Қаржылық-экономикалық талдау және 

аудит  

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (10 аудиториялық сағат, 4 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 10 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 4,5 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Модуль мазмұны  Халықаралық менеджменті  туралы ілгері білімді игеру, 

қазіргі экономикалық ойлардың  қалыптасуы, қаржы 

шешімдерді басқаруды негіздеуге және оларды 

компанияларды іске асыру.  Аудиттегі сұрыптау. 

Аудиторлық тексеруді жоспарлау және оның кӛлемі. 

Мәліметтерді электрондық ӛңдеу аудиті. Аудиторлық 

есеп: құрастыру және оны беру тәртібі. Ұйым 

қызметкерлерінің тізімін кіргізуге арналған анықтама. 

Шоттар жайлы түсінік. Жауапты тұлғалар есебі 

жүргізілуі. Кассадағы ақша қаражаттарының есебінің 

жүргізілуі. Есеп айырысатын шоттағы ақша 

қаражаттарының есебін жүргізу. 

Экономикалық  талдау,  ӛндірісті  ұйымдастыру және 

жоспарлаумен  тығыз  байланысты. 

Талдау  кезінде  жоспарлы   материалдар  кең  түрде  

қолданылады. Сондықтан  талдау  жүргізуші  

экономиканы мемлекеттік  реттеу  негіздерін  және  

талданып  отырған  кәсіпорынның  ӛндірісті  жоспарлау  

әдістемесін  жақсы  білуі  қажет. 

Оқу нәтижелері А.ағымды ӛндірістік әрекеттің түрлі салаларын 

талқылауға; 

В. Қысқамерзімді және ұзақмерзімді келешектегі шешім 

қабылдауды объективті негіздеуге; 

С.Толық қолданылмаған резервтерді тауып бағалауға; 

Д.Шаруашылық субъекттердің әрекетін зерттеу үшін 

қаржылық талдау әдістерін қолдануға; 

кәсіпорынның қаржылық жағдайына маманданған баға 

беруге; 

Е.шаруашылық субъекттер әрекеті тиімділігін кӛтеру 



резервтерін табу; 

кәсіпорынның қаржы жағдайын жақсарту жӛнінде 

қорытындылар мен ұсыныстарды негіздеуге. 

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіпорын экономикасы» пәнінен емтихан 

«Кәсіпорынның қаржы-экономикалық талдауы» пәнінен 

емтихан,  

«Аудит» пәнінен емтихан, 

«Бизнесті ұйымдастыру» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. .   Ниязбекова Р.К., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. 

Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы / Алматы: 

Экономика, 2012 

2. Рахметов Б.А., Измбергенова М.К., Қалманова Н.М. 

Кәсіпорындар шаруашылық қызметін кешенді 

экономикалық талдау: Оқу құралы/ Шымкент: 2012 

3. Рахметов Б.А., Измбергенова М:Қ., Калманова Н.М. 

Түсті металлургия кәсіпорындарының шаруашылық 

қызметін кешенді экономикалық талдау: Оқу құралы 

// Шымкент.: ОҚМУ, 2009  

4. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 

5. Савицкая Г.В, Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. – М.: ИНФРА-М,  2003. 

6. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. 

Бухгалтерский учет на предприятии, Алматы, НК 

«Центр-аудит», 2002 г. 

7. Султанова Б.Б. Бухгалтерлік есеп негіздері. Оқу құралы. 

Экономика  Алматы: 2009.  

8. Султанова Б.Б. «Налоговый учет». Алматы «Экономика» 

2007 г. 

9. Толпаков Ж.С. Финансовый учет-1. Учебник в 2-х 

частях, Караганда 2013 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 10. 

13  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр SS 021310- Салық және салық есебі  

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат  (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 6 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 6,7 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын экономикасы, Бизнесті ұйымдастыру 

Модуль мазмұны  Қоғамдық ұдай ӛндірістегі қаржының мәні, 

функциялары және рӛлі. Қаржы жүйесі. Қаржы саясаты 

және механизмі. Шаруашылық жүргізуші субьектілердің 

қаржысы. Мемлекеттік қаржы. Салықтар және салық 

жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік бюджет. 

Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік кредит 

және мемлекеттік борыш. Уй шаруашылығының 

қаржысы. Сақтандыру. 

Салықтар шаруашылық субъектілерінен, азаматтардан 

ұлттық  табыстың бір бӛлігін алу жӛніндегі ӛндірістік 

қатынастардың бір бӛлігі болып табылатындығында. 

Салықтың мәні мемлекет ӛз пайдасына жалпы ішкі 

ӛнімнің белгілі мӛлшерін нақтылы жарна ретінде алып 

қалады. Салық есебі – мемлекеттік бюджет пайдасына 

салық міндеттемесін алу және салық салу негізін анықтау 

мақсатындағы бухгалтерлік есеп қағидасында 

қалыптасатын ұйым қызметінің қаржылық-экономикалық 

жүйесіндегі ақпараттың маңызды, буыны. 

Оқу нәтижелері  А. Салық есебі бюджетке тӛленетін заңды және жеке 

тұлғалардың салық салынатын табыстарын анықтауда 

салық есебінің жүйесін белгілейді. Олардың 

шаруашылық субъектілердің қаржылық кӛрсеткіштеріне 

әсер етуін анықтайды. 

 Б.    Салық есебі ар мен заңды және жеке тұлғалардың, 

бюджеттің табыс бӛлігін сәйкес деңгейде қалыптастыру 

мақсатында тӛлейтін басқа міндетті тӛлемдерді 

теориялық және  практикалық тұрғыда пайдалана білу 

болып табылады. 

 В.  Салық есебін ұйымдастыру, салықтық тӛлемдердің 

сомаларын анықтау, нақты табыстардың нақты 

қалыптасуы мен шығыстарды есептік мерзімде 



тӛленулері бойынша теориялық және тәжірибелік білім 

алу.  

Д.   Экономиканың дамуындағы салық есебін 

ұйымдастырудың қазіргі  ұсынылатын талаптарға сәйкес 

білімдерін тереңдету болып табылады.  

Е.  Салық есебі басқарушылық шешімдерді жедел табу 

және қабылдау қабілетінің болуы.  

Қорытынды бақылау нысаны «Салық және салық салу» пәнінен емтихан, 

«Салық есебі» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Байгисиев М. Еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың 

экономикалық тиімділігі: Монография/ –Алматы: 

Қазақстан, 200 

2.  Сәлімбаева Б.Қ., Д.Т.Досхожаев Еңбекті мӛлшерлеу: 

оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2001.  

3.  Байнеева П.Т.Ӛндіріс экономикасы және 

ұйымдастыру: оқу құралы – Шымкент: ОҚМУ, 2009  

4.  Ниязбекова Р.К., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. 

Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы / Алматы: 

Экономика. – 2008.  

5.  Рахметов Б.А., Байнеева П.Т.Персоналды басқару: 

оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2006 

6. А. И. Хузянов, Г.М. Бродский «Теория 

налогооблажения» - Алматы 2002ж. 

7. Керімбек Г.Е. «Салық және салық салу» әдістемелік 

оқу құралы, Шымкент 2004 ж. 

8. Үмбеталиев А.Д. Керімбек Г.Е. «Кәсіпорын 

экономикасы және кәсіпкерлік» Астана, Фалиант, 

2005 ж. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

14 модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КТЕ 021411 – Қаржылық талдау және есеп 

Модульге жауапты  Экономика және есеп кафедрасы 

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 9 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 7 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын экономикасы, Бизнесті ұйымдастыру, 

Салық және салық салу 

Модуль мазмұны Жаңалық фирманың бәсекелік артықшылықтарының 

басты факторы ретінде. Инновациялық әлеует. 

Экономикалық кеңістік және уақыт бойынша инновация,  

Инновациялық жобаларды басқару үдерісі. Стратегия 

және бәсеке. Инвестициялық жобалардың бизнес-

жоспарын талдау және дайындау кезінде қолданылатын 

компьютерлік бағдарламалық ӛнімдер. 

Қаржылық тәуекел деңгейін бағалау мен капитал 

табыстылығының деңгейін жобалау мақсатымен 

кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен оны анықтаушы 

факторларды кешенді, жүйелі оқу. 

Оқу нәтижелері А кәсіпорын қызметінде жоспарлаудың ғылыми-

экономикалық негіздемесін жоғарлату; 

Б еңбек, материалдық  және қаржы ресурстарының 

экономикалық тиімділігін анықтау; 

В ӛндірістік үрдістің барлық кезеңдерінде кәсіпорын 

қызметінің тиімділігін іздеу және қорды  кӛтеруді 

анықтау; 

Г кәсіпорын қызметіне  әсер етуші объективті және 

субъективті  факторларды анықтау; 

Д  жоспарлар және басқару  шешімдерін орындауды 

бақылау; 

Е  кәсіпорынның ағымдағы және келешектегі қаржылық  

жағдайын анықтау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Сақтандыру» пәнінен емтихан, 

«Банктегі бухгалтерлік есеп және аудит» пәнінен 

емтихан, 

«Қаржылық талдау» пәнінен емтихан. 



Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1.Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп 

Алматы 2010 жыл 

2. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. I.-Қарағанды, 2009 

жыл 

3. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 

жыл 

4.Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және 

тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл  

5. Ниязбекова Р.К., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. 

Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы / Алматы: 

Экономика, 2012 

6. Рахметов Б.А., Измбергенова М.К., Қалманова Н.М. 

Кәсіпорындар шаруашылық қызметін кешенді 

экономикалық талдау: Оқу құралы/ Шымкент: 2012 

7. Рахметов Б.А., Измбергенова М:Қ., Калманова Н.М. 

Түсті металлургия кәсіпорындарының шаруашылық 

қызметін кешенді экономикалық талдау: Оқу құралы // 

Шымкент.: ОҚМУ, 2009  

8. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

9.  Савицкая Г.В, Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. – М.: ИНФРА-М,  2003. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 



Қосымша 10. 

15  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КВЕ 021512- қаржылық және басқару есебі  

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат  (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӚЖ сағаты) 

Кредит саны 6 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 5,6 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын экономикасы 

Модуль мазмұны Есептің екі түрін біріктіретін ең маңызды белгі - олардың 

ақпараты шешім қабылдау үшін қажет екендігін атап 

айтқан жӛн. Сонымен, қаржылық есептің мәліметтері 

инвесторларға кәсіпорынның даму келешегін бағалауда 

жәрдемдеседі. Басқару есебінің мәліметтері баға белгілеу, 

шығындарды азайту және т.б. мәселелерді шешуге 

қолданылады. Басқару есебі бухгалтерлік есептің құрамдас 

бӛлігі. Ол ӛндіріс шығындары есебі мен ӛнімнің ӛзіндік құнын 

калькуляциялау сұрақтарын қарастырады. Ӛнімнің ӛзіндік 

құнын калькуляциялау және ӛндіріс шығындары есебінің 

әдістерін қарастырып, бюджеттік бақылау, шешімдер 

қабылдау сияқты ӛзекті сұрақтарды ашып кӛрсетеді. 

Оқу нәтижелері А. ӛндірістік шығындарды жіктеу; 

Б. ӛзіндік құнды калькуляциялап, экономикалық 

элементтері бойынша зерттеу; 

В. бюджеттеу үдерісін анықтап, шешімдер қабылдау; 

Г. баға құрау және басқарушылық бақылауды білуі керек; 

Д. негізгі ӛндіріс шығындарының есебін жүргізу; 

Е. басқарушылық есепті ұйымдастыру. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қаржылық есеп 2» пәнінен емтихан, 

«Басқару есебі 2» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Баймұханов С.Б., Балапанов Ә.Ж. «Бухгалтерлік 

есеп». Алматы Экономик'С, 

2. Назарова В.Л., М.С. Жапбарханова, Фурсов Д.А., 

Фурсова С.Д., Бухгалтердің және шаруашылық 

субъектісі есебін ұйымдастыру.// Бухгалтер бюллетені 



3. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов 

Н.А.Бухгалтерлік есеп принциптері. 

4. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп 

принциптері.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 



Қосымша 10. 

16  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КNTA 021613 – Қаржы нарығы және тәжірибелік аудит  

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат  (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӚЖ сағат) 

Кредит саны 9 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 5,6 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын экономикасы 

Модуль мазмұны Қаржы нарығы – бұл, ең алдымен дербес экономикалық 

категория ретінде бағалы қағаздарды сату мен қайта сату 

жӛніндегі операцияларды жүзеге асыру жолымен 

кәсіпорындардың, фирмалардың, банктердің, 

жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру 

ұйымдарының, мемлекеттің және халықтың уақытша бос 

ақшасын жұмылдырудың, оны бӛлуді және қайта бӛлуді 

қамтамасыз ететін нарықтық қатынастардың жиынтығы. 

Ол нарықтық қатынастар жүйесінің құрамды бӛлігі 

болып табылады және тауар, ақша, несие, валюта және 

басқа нарықтармен (капитал, жұмыс күші, жер, алтын 

нарықтарымен) етене байланысты. 

Оқу нәтижелері А.  -  аудиттің халықаралық стандарттары 

 аудиттің ішкі және сыртқы бақылауының қазіргі 

жүйесі; 

 аудиторлық қызметтің ұйымдастыруы туралы 

түсініктері болу керек; 

Б. - халықаралық аудит стандарттарын 

- ҚР аудиторлық қызметін реттейтін норативті 

жүйесін 

- аудиторлық қорытындыларын рәсімделуін білу 

керек; 

В. - аудиторлық жоспарды жасау; 

- аудитолық тәуекелдігін санау; 

- аудиторлық дәлелдерді жинауды істей білу керек; 

Г . - аудиторлық бағдарламасын дайындау; 

- аудиторлық қорытынды жасау; 

- аудиттің жұмыс құжаттарын дайындау бойынша 

практикалық машықтарды иемдену қажет; 

Д. - кәсіпорындағы бухгалтерлік және салықтық есебін 

жүргізу саласында құзыретті болуы керек. 



Қорытынды бақылау нысаны «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары» 

пәнінен емтихан, 

«Тәжірибелік аудит» пәнінен емтихан, 

«Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйелер» пәнінен 

емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Абленов Д.О. Қаржылық бақылау және 

тереңдетілген аудит: теория, әдістемесі, тәжірибесі. 

Алматы: Экономика – 2007, 607б. 

2. Каренова Г.С. Аудит: Учебное пособие – Караганда: 

КарГУ, 2007. – 262с. 

3. Нурсеитов Э.О. Аудит. Краткое руководство – 

Алматы: LEM, 2009 – 220с. 

4. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. Международные 

стандарты аудита: принципы и практика – Алматы: 

Экономика, 2008 – 478с. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 



Қосымша 10. 

17  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр SВE 021714 – Салалардағы бухгалтелік есеп  

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент) 1 траектория: 

Салалардағы бухгалтелік есеп 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат  (12 аудиториялық сағат, 4 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 12 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 6,7 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын экономикасы, Қаржылық есеп 1 

Модуль мазмұны Салалардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері 

экономиканың әрбір саласындағы есеп жүргізудің 

ерекшеліктері мен айырмашылықтарын қарастырады. Әр 

салаға тән нұсқаулықтар негізінде есеп жүргізудің де 

кӛңіл бӛлетін тұстары қарастырылады. 

Оқу нәтижелері ұйымның салалық ерекшелігін білу; 

 салалық айырмашылығына қарай бухгалтерлік есеп 

жүргізу; 

 бухгалтерлік шоттарды жіктеу; 

 бухгалтерлік балансты құрамы бойынша зерттеу; 

 салаларда бухгалтерлік есепті ұйымдастыра алу; 

 сауда ұйымдарындағы есепті ұйымдастыру; 

 студент қоғамдық тамақтандыру орындарында ӛзіндік 

құнды анықтау: 

 құрылыстағы бухгалтерлік есепті жүргізу; 

 ауыл шаруашылығы салаларында ӛнімнің ӛзіндік 

құнын айқындап, есепті ұйымдастыру. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қызмет кӛрсету саласындағы бухгалтерлік есеп» 

пәнінен емтихан, 

«Салалардағы бухгалтелік есеп» пәнінен емтихан,  

«Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп» пәнінен 

емтихан, 

«Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Мырзалиев Б.С.,Әбдішүкіров Р.С. Бухгалтерлік есепті 



үйренудің әдістемелері Алматы 2014 ж. 

2. Бейсембаева А.К. Туристік ұйымдардағы бухгалтерлік 

есеп.  Алматы 2013 ж. 

3. Бейсембаева А.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп.  

Алматы 2013ж. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 



Қосымша 10. 

 

18  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр НЕА 021815 – Халықаралық есеп және аудит 

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент) 2 траектория: 

Халықаралық есеп және аудит 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат  (12 аудиториялық сағат, 4 ОБСӚЖ 

сағаты) 

Кредит саны 12 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 6,7 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Маркетинг, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын экономикасы, Қаржылық есеп 1 

Модуль мазмұны Мемлекет, кәсіпорындардың жақсы жұмыс жүргізіп 

табысты болғанын қалайды, себебі олар салық тӛлейді, 

аудит жұмысына құштар болу себебі аудитор тексеру 

барысында табыстылық ақпаратын тексеріп кәсіпорын 

қанша табыс тапқанын, қанша салық тӛлейтінін 

анықтайды. Ал қажет болған жағдайда аудитор тікелей 

мемлекеттік салық инспекциясына мәлімет бере алады. 

Яғни, аудит жүргізілген кәсіпорындарда табыс сомасын 

жасырып қалу, салық тӛлемеу үшін қылмысқа немесе 

басқалай әр түрлі жалтарушылыққа жол берілмейді. 

Оқу нәтижелері А.Аудиттің әдістерін, функцияларын және принциптерін 

білуі қажет.  

В.Аудит жүргізудің кезеңдері мен тәртіптерін, тексеру 

нәтижесі бойынша құжаттарды дұрыс рәсімдеуді,  

С.Аудиторлық қорытынды жасауды,  

Д.Аудиторлық тексерулердің тәртіптері мен 

ерекшеліктерін ажырата білу 

Қорытынды бақылау нысаны «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сәйкес қаржылық есеп» пәнінен емтихан, 

«Тереңдетілген аудит» пәнінен емтихан,  

«Халықаралық корпорациялардағы есеп және аудит» 

пәнінен емтихан, 

«Халықаралық банктік операциялар» пәнінен емтихан. 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 



Әдебиет 1.Ажибаева З.Н. Аудит. Алматы 2006, 

2. Абленов Д.О. Аудит негіздері Алматы 2005 

3. Ержанов М.С. Аудит 1. Алматы: изд. Экономика, 2005 

4. Нурсеитов Э.О. Аудит.  Краткое  руководство – Алматы: LЕМ, 

2009 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

19  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр DSh 031901-Дене шынықтыру  

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы 

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (16 аудиториялық сағат) 

Кредит саны 8 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 1,2,3,4 семестр 

Оқитындар саны 20 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Оқу бағдарламасының мазмұны келесі концептуалды 

позицияларда негізделеді: 

Дене шынықтыру процесінің жалпы білім беру бағыты; 

Оқу тәрбие процесінің жүйелілігі; 

Дене шынықтыру және спорт саласында студенттердің 

білімділігін нормативті және әдістемелік қамту; 

Дене шынықтыру кәсіби қолданбалы бағыты.   

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман 

дайындаудағы рӛлін  білуі керек. ҚР-ның дене 

шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат 

негіздерін білуі керек. Дене шынықтырудың және 

салауатты ӛмір сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін 

білуі керек.  

В. Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз 

ететін психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді 

дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік 

пен дағдыны ӛмірде қолдана алуы керек. 

С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын аурудан 

сақтанудан психикалық жақсарту, тұлғаның қасиеті мен 

сапасын дамыту және жетілдіру бойынша пікір айтуды 

қалыптастыру;  

Д. Дене шынықту құндылығын меңгеруге спорттық іс-

әрекетті белсенді меңгеру; 

Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 

қабілетінің болуы. 

Қорытынды бақылау нысаны Дене шынықтыру пәнінен 1,2,3,4 семестрлерде 

дифференциалды сынақ 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 



Модульдің ұзақтығы 4 семестр 

Әдебиет 1. Евсеев Ю.И. Физическая культура/ Евсеев Ю.И. 

издательство 3-е. –Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

2.Тлеулов Э.Ж. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі. 

Шымкент, 2003. -187. 

3. Сиқынбаев Қ.С. Спорттық ойындар. Оқулық. -Алматы, 

2015.  

4. Қонарбаев Ж.Ӛ. Баскетбол ойынын оқытудың 

әдістемелік негіздері. –Алматы, Қазақпарат, 2008. -238б.   

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 10. 

 

20  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр КР 032002-Кәсіби практика  

Модульге жауапты Экономика және есеп кафедрасы  

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер) 

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (8 аудиториялық сағат) 

Кредит саны 8 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 2,8 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және 

бекіту,  заңдық, нормативтік материалдармен жұмысты 

ӛңдеу; Кәсіпорынының ӛндірістік және 

ұйымдастырушылық құрылымен, нақты қызмет және 

бӛлімдердің қызметімен мақсаттарымен, кәсіпорынның 

маркетингтік және коммерциялық бӛлім қызметімен 

тереңірек танысу; 

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған  пәндерінін алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін қоса алғанда,  білімі мен түсінігін кӛрсете 

білу;  

В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 

С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған химия 

саласындағы проблемаларды шешу;  

Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды 

ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар 

жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;  

Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 

Қорытынды бақылау нысаны Оқу іс-тәжірибесі 2 семестр сынақ,  

Ӛндірістік практика – 8 семестрде сынақ,  

Дипломалды практика - 8 семестрде сынақ 

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толып игеріп, 

қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 2  семестр 

Әдебиет 1.  Хамильтон Карен Л. Личное финансовое 

планирование (страхование, инвестиции, пенсии, 

наследство) учебник: ИНФРА-М, 2010г. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 



Қосымша 10. 

 

21  модульді сипаттауға арналған формуляр 

 

Модульдің атауы және шифр МКА 042101-Мемлекеттік қорытынды аттестация  

Модульге жауапты Экономика және есеп  кафедрасы 

Модуль түрі Қорытынды аттестация  

Модуль дәрежесі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3 контакт сағат (3 аудиториялық сағат) 

Кредит саны 3 кредит  

Оқыту нысаны Күндізгі  

Семестр 8 семестр 

Оқитындар саны 8 

Модульдің пререквизиті Жоқ  

Модуль мазмұны Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және 

бекіту,  заңдық, нормативтік материалдармен жұмысты 

ӛңдеу; Кәсіпорынының ӛндірістік және 

ұйымдастырушылық құрылымен, нақты қызмет және 

бӛлімдердің қызметімен мақсаттарымен, кәсіпорынның 

маркетингтік және коммерциялық бӛлім қызметімен 

тереңірек танысу 

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған  пәндерінін алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін қоса алғанда,  білімі мен түсінігін кӛрсете 

білу;  

В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 

С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған химия 

саласындағы проблемаларды шешу;  

Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды 

ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар 

жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;  

Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 

басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 

Қорытынды бақылау нысаны 1. Мамандық бойынша мемелекеттік емтихан; 

2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі 

кәсіби пәннен мемлекеттік тапсыру. 

Кредиттерді алу шарты Теориялық және практикалық бағдарламаларды толық 

игеріп, қорытынды бақылауда оң баға алу. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 2.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016 

 

 


