


 «6В04107-Мемлекеттік аудит»  білім беру бағдарламасы келесілер негізінде әзірленген: 

 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-ІІІ «Білім туралы» Заңы;  

 Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңы; 

 2018 жылғы 31 тамыздағы №604 жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

 Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 

наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері; 

  «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ 2 қазандағы 2018 жылғы №152 бұйрығы;   

 2018 жылғы 13 қазандағы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының №569 жіктеуішісі. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мазмұны 

 

№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 

2 Білім беру облысының, дайындық бағытының коды және жіктелуі 4 

3 Білім беру бағдарламасының тобы 4 

4 Кредиттер көлемі 4 

5 Оқыту нысаны:  4 

6 Оқыту тілі 4 

7 Берілетін академиялық дәреже 4 

8 ББ түрі 4 

9 БХСЖ деңгейі  4 

10 ҰБШ деңгейі 4 

11 СБШ деңгейі 4 

12 ББ  ерекшелігі 4 

 ЖОО партнер (СББ) 4 

 ЖОО партнер (ҚДББ) 4 

13 Кадрларды дайындауға бағытына лицензияға қосымша нөмірі 4 

14 Аккредитациялық органның атауы және ББ аккредитациясының әрекет ету мерзімі 4 

15 ББ мақсаты 4 

16 Түлектің біліктілік сипаты 4 

а) Түлектің лауазымдар тізбесі 4 

б) Түлектің кәсіби қызмет саласы мен объектілері 5 

в) Түлектің кәсіби қызмет түрлері 5 

г) Түлектің кәсіби әрекетінің қызметтері 5 

17 2 Нысан. Құзыреттілік негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 7 

18 3 Нысан. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндердің модульдерін анықтау 9 

19 4 Нысан. Оқыту нәтижелерінің қол жеткізу матрицасы 11 

20 5 Нысан. Сертификаттау бағдарламасы (майнор) «Ішкі аудит» 17 

21 6 Нысан.Жоспарланған оқыту нәтижелерін модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен сәйкестендіру 18 

22 7 Нысан. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 21 

23 8 Нысан. Түлектің моделі 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының төлқұжаты (әрі қарай – ББ) 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В04107 – Мемлекеттік аудит» 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6В04 Бизнес, басқару және құқық, 6041 Бизнес және басқару 

3. Білім беру бағдарламасының  тобы: Аудит және салық салу 

4. Кредиттер көлемі: 240 ECTS 

5. Оқыту нысаны: күндізгі 

6. Оқыту тілі: қазақ 

7. Берілетін академиялық дәреже: «6В04107 – Мемлекеттік аудит» білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр 

8. ББ түрі: қолданыстағы 

9. БХСЖ бойынша деңгейі (Білім берудің халықаралық стандарттық жіктелімі) – 6 деңгей 

10. ҰБШ бойынша деңгейі (Ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей 

11. СБШ деңгейі (Салалық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей 

12. ББ айрықша ерекшеліктері:  
Серіктес ЖОО (БББ): 

           ОО-серіктес (ҚДББ):   

13. Кадрларды дайындауға бағытына лицензияға қосымша нөмірі: № KZ83LAA00018495 28.07.2020 ж. Мемлекеттік лицензияға қосымша № 

016  28.07.2020 ж.  

14. Аккредитациялық органның атауы және ББ аккредитациясының әрекет ету мерзімі: Мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлік  БСҚТҚА 

агентігінің SA-А №0217/1  19.06.2021-18.06.2026ж.   

15. ББ мақсаты: Мемлекеттік аудит саласындағы кәсіби міндеттерді орындауға қабілетті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау 

16. «6В04107 – Мемлекеттік аудит» ББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаты 

а) Түлектің лауазымдар тізбесі: Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Жіктеушісіне ҰК ҚР 01-2017 «Сабақтар 

жіктеушісі» сәйкес анықталады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология 

комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген). Оның ішінде: 

 мемлекеттік аудитор; 

 басшы; 

 бас маман; 

 әкімшілік мемлекеттік қызметкер; 

 жетекші маман және т.б. 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: Кәсіби қызмет саласы мемлекеттік органдар, мекемелер мен ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым 

буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады. 

Түлектердің кәсіби қызмет объектілері:   

 бюджеттік ұйымдар;  

 квазимемлекеттік сектор кәсіпорындары; 

 Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау бойынша есеп комитеті; 

 ҚР министрліктері мен и ведомстволары; 

 Қалалар мен облыстар әкімшіліктерінің аппараттары; 



 аудиторлық фирмы; 

 консалтингтік фирмалар. 

Кәсіби қызмет пәндері:  

 әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметі; 

 бақылаушы мемлекеттік органдар, инвесторлар үшін қызығушылық тудыратын экономикалық құбылыстар, процестер мен оқиғалар; 

 кәсіпорында бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу жүйесі. 

в) Түлектің кәсіби қызмет түрлері: 

«6В04107-Мемлекеттік аудит» ББ бойынша бизнес және басқару бакалавры кәсіби әрекеттің келесідей түрлерін орындай алады: 

 Ұйымдастырушылық-басқарушылық.  

 Өндірістік-технологиялық.  

 Есептік-жобалық 

г) Түлектің кәсіби әрекетінің қызметтері: 

«6В04107-Мемлекеттік аудит» ББ түлегі келесі функционалдық міндеттерді орындауға дайын болуы тиіс: 

 ұлттық ресурстарды (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық ақпараттық) тиімді және заңды басқаруды талдау, бағалау және тексеру; 

  бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызмет көрсету 

(аудиторлық және консалтингтік қызмет); 

  бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет); 

  есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және басқару шешімдерін қабылдау кезінде басшылардың, мемлекеттік 

органның, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау; 

  мемлекеттік органдардың қаржылық есептілігінің аудиті, сәйкестіктің келісілген аудиті; 

  камералдық бақылауды бұзудың алдын алу және алдын алудың жаңа элементі ретінде жүргізу 

  баға белгілеу, инвестициялар, өндіріс әдістері бойынша баламалы шешімдерді талдау және бағалау; 

  жалпы ұйымның қызметін басқару және бақылау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Нысан 2 

17  Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 
Тип компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1.Мінез-құлық дағдылары 

және жеке қасиеттер (Soft 

skills) 

ОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін, осы салалардағы озық білімге негізделген 

қолданбалы экономикалық, заңдық, жаратылыстану-ғылыми пәндерді білу мен түсінуді көрсетеді; қоғам туралы білімді 

біртұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, тараптардың жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау саласындағы құқықтық мүдделері, экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың әлеуметтік жағдайлары туралы хабардар етеді. 

ОН 2 Экономикалық теорияның теориялық және практикалық білімдерін қолданады, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер 

мен оларды есептеу принциптерінің мәнін түсінеді, макроэкономикалық тепе-теңдік теорияларын қолданады, өндірістің 

экономикалық заңдарын меңгереді: сұраныс пен ұсыныс, нарықтық баға қалыптастыру, кәсіби қызметте математика 

саласындағы базалық және тереңдетілген білімді пайдалану, статистикалық деректерді жинау дағдыларын қолданады және 

оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдістерін анықтайды   

ОН 3 Тұтынушылардан сұранысты анықтау және қалыптастыру әдістері мен құралдары туралы ақпаратты жинайды, 

маркетингтік стратегияны әзірлейді, баға әдістерін тиімді пайдалану, ішкі және сыртқы нарықтардағы бағаның даму 

тенденциялары мен перспективаларын анықтау, кәсіпорын қызметінің негізгі компоненттерін ұйымдастыру және 

жоспарлау құралдарын қолдану, әлеуметтік мәселелерді ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ұйым қызметінің, 

этикалық және ғылыми көзқарастар басқару тәжірибесін классикалық модельдер мен басқару құралдары негізінде 

қолданады 

ОН 13 Стратегиялық менеджменттің теориялық және практикалық білімін қолданады, тәуекелдерді сапалық және сандық талдау 

әдістерін қолдану; тәуекелдерді бейтараптандыру әдістері, тәуекелдерді басқару, мониторинг және бақылау стратегиясын 

әзірлеудің оқу-әдістемелік және практикалық міндеттерін шешу үшін тәуекелдерді басқарудың әртүрлі әдіснамалық 

принциптерін қолданады                                                                                                                                                                                             

2.Сандық құзыреттілік 

(Digital skills): 

ОН 9 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С: Кәсіпорын 8 бағдарламалық ортасында бухгалтерлік есепті жүргізудің теориялық және 

практикалық білімдерін қолданады, 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С: Кәсіпорын 8 конфигурациясында шаруашылық операцияларды 

көрсету және бастапқы құжаттар мен есептілікті қалыптастыру дағдыларын қолдану, жұмыстың негізгі алгоритмдерін 

пайдалану, Аудит-сарапшы бағдарламасы жұмысының негізгі алоритмін пайдалану және оларды практикалық міндеттерді 

шешу үшін қолданады, басқарушылық шешімдерді әзірлеу кезінде талдаудың сандық және сапалық әдістері туралы білім 

мен түсініктерді қолданады және экономикалық, қаржылық және ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құрады. 

3.Кәсіби құзыреттер (Hard 

skills) 

ОН4 Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен қағидаттарын білу мен түсініктерді қолданады, қаржылық есептіліктің құрамы 

мен түрлерін сәйкестендіреді, аудит жүргізудің жоспары мен бағдарламасын жасайды, аудиторлық тәуекелдерді есептейді, 

дәлелдер тұжырымдау және аудиторлық дәлелдемелердің базасын қалыптастырады, іріктемені есептеу құралдарын 

қолданады, заңдарды қолданады және есеп пен аудит саласындағы проблемаларды шешеді 

ОН5 Экономикалық және статистикалық талдаудың тұжырымдамалық аппаратын, әдіснамасы мен әдістерін қолдана отырып, 

фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолданады, талдау әдістерін 

қолдану, кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін есептеудің дәйектілігін анықтайды, 

көрсеткіштерді талдау негізінде қорытынды жасайды, салалық жаппай құбылыстар мен процестерді талдаудың 

статистикалық әдістерін қолданады, экономикалық және статистикалық талдау үрдістерін және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштердің даму заңдылықтары анықтайды және жобалайды, ұлттық шоттар жүйесін құрудың негізгі принциптерін 

түсінеді. 

ОН6 Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен қағидаттарын білу мен түсінуді көрсетеді, ҚСХҚЕС-тің 

өзекті нұсқаларына негізделген шоттар жүйесі мен қосарланған жазба, бағалау және калькуляция, құжаттама және 

түгендеу, бюджеттік ұйымдарда қаржылық есептіліктің нысандарын жасау және ұсыну бойынша білімдерін қолданады. 

ОН7 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары саласындағы білімді қолданады, шоғырландырылған есеп пен есептілікті 

ұйымдастыру, жүргізу және күрделі тәуелділік фактілерін, құбылыстарын, принциптерін түсіну; әр түрлі меншік 



нысанындағы ұйымды басқару үшін өнімнің өзіндік құнын калькуляциялайды, құжаттама және түгендеу жөніндегі білімді, 

бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және пайдалану ерекшелігін қолданады. 

ОН8 Аудиттің озық халықаралық практикасына және оны тиісті халықаралық ұйымдардың нормативтік реттеуіне негізделген 

аудиторлық қызметті ұйымдастыруды білу мен түсінуін көрсетеді, қаржылық есептілікті аудиторлық тексерудің отандық 

және халықаралық практикасында халықаралық аудит стандарттарының ережелерін қолданады, аудиттің ақпараттық 

технологияларының әртүрлі түрлерінің бағдарламалық қамтамасыз етілуін негізді пайдаланады 

ОН10 Мемлекеттік аудит, квазимемлекеттік сектор кәсіпорындары мен мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу 

саласындағы теориялық және практикалық білім негізінде одан әрі кәсіби өсу және біліктілікті арттыру үшін қажетті оқыту 

дағдыларын иеленеді. 

ОН11 Ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын практикалық қызметте қолданады, активтердің, баланс пассивтерінің ревизиясы 

мен аудиті әдістемелерін меңгереді, қызметтің әртүрлі түрлерінің ерекшелігін ескере отырып, ұйымның бухгалтерлік 

есептілігіне сараптама мен талдауды жүзеге асырады, мемлекет қаржысын басқару және мемлекеттік сатып алу жүйесінің 

барлық аспектілеріне аудиторлық тексеруді ұйымдастыруды және жүргізуді жоспарлау, мемлекеттік сатып алу аудитін 

жүргізу әдістерін саналы түрде таңдауды жүзеге асырады 

ОН12 Мемлекеттік аудит стандарттарының тұжырымдамалық негіздерін білу, мемлекеттік аудитті ұйымдастыруды түсіну, 

тиімділік аудитін, сәйкестік аудитін, қаржылық есептілік аудитін жүргізу әдістерін қолдану, бухгалтерлік есепті жақсарту, 

ағымдағы есеп пен бухгалтерлік есептіліктегі қателерді жою бойынша жағдайларды талдау негізінде ұсыныстар 

тұжырымдайды, экологиялық аудит жүргізу әдіснамасын меңгереді. 



  Нысан 3 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 
Оқыту 

нәтижесінің коды 

Модуль атауы Пән атауы Көлем (ECST) 

ОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстан тарихы 5 

ОН 1 Философия  5 

ОН 1 Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

5 ОН 1 Қолданбалы бизнес 

ОН 1 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

ОН 1 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, әлеуметтану 4 

ОН 1 Мәдениеттану,е психология 4 

ОН 1 Ақпараттық -коммуникативтік 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

ОН 1 Шетел тілі 10 

ОН 1 Орыс тілі 10 

ОН 1 Дене шынықтыру 8 

ОН 2 Негізгі дайындық Микроэкономика 4 

ОН 3 Маркетинг 6 

ОН 2 Экономикадағы математика 5 

ОН 4 Аудит негіздері 5 

ОН 2 Экономикалық теория 5 

ОН 2 Статистика 5 

ОН 4 Салалардағы бухгалтерлік есеп 5 

Өндірісті ұйымдастыру 

ОН 4 Бухгалтерлік есеп негіздері 5 

ОН 3 Контроллинг  4 

Баға қалыптастыру 

ОН 3 Менеджемент 5 

ОН 2 Макроэкономика 6 

ОН 9 Есеп, статистика, талдау және аудит 1С:Бухгалтерия 5 

Аудит-эксперт 

ОН 6 Қаржылық есеп  5 

Бюджеттік есеп және есептілік 

ОН 8 IT-Аудит 4 

Аудиттің халықаралық стандарттары 

ОН 7 Қоғамдық сектордың қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттары 5 

Ілгерілмелі қаржылық есеп 

ОН 5 Кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметін талдау 5 

Экономикалық талдау 

ОН 5 Әлеуметтік экономикалық статистика 5 

Экономика салаларының статистикасы және ұлттық шоттар жүйесі 

ОН 12 Қаржылық есептілік аудиті 5 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 

ОН 9 Ішкі аудит  (MINOR) Есептің ақпараттық платформалары 5 

Салалардағы басқарушылық талдау 

ОН 11 Басқарушылық есеп 5 

Ішкі аудиттің халықаралық стандарттары 



ОН 9 Қаржылық бақылау және тереңдетілген аудит 5 

1C: Кәсіпорын 8. Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін бухгалтерлік есеп 

ОН 11 Мемлекеттік сатып алулар аудиті 5 

Қаржыны басқару жүйесіндегі аудит және талдау 

ОН 10 Мемлекеттік аудит Мемлекеттік аудит 5 

ОН 10 Мемлекеттік қаржылық бақылау 6 

ОН 10 Мемлекеттік қаржы және мемлекеттік бюджет 4 

ОН 12 Сәйкестік аудиті 5 

ОН 13 Тәуекел менеджмент 5 

Стратегиялық менеджмент 

ОН 12 Экологиялық аудит 5 

Практикалық аудит 

ОН 12 Тиімділік аудиті 5 

Мемлекеттік аудит стандарттары 

ОН 12 Қорытынды аттестация Дипломдық жұмысты/ жобаны жазу және қорғау немесе кешендік емтиханға дайындық 

және тапсыру 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нысан 4 
 

19 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 
р/н 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  
(30-50 сөз) 

Кредиттер 
саны 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар) 
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Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D1 Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, Табиғи ресурстарды тиімді 

пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау 
және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау. Тірі организмдер 

популяциясының жай-күйі, экожүйелердің бұзылу дәрежесі, 

популяцияның құрылымы мен динамикасы, қауымдастықтағы тірі 
организмдердің өзара әрекеттесу тетіктері, қазіргі заманның негізгі 

экологиялық проблемалары, адамның тіршілік ету ортасымен қауіпсіз 

өзара іс-қимылы, төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз 
факторлардан қорғау, тұрмыстық, әлеуметтік, өндірістік салалардағы 

ықтимал төтенше жағдайларды болжау, табиғи және техногендік 

сипаттағы ТЖ туындаған кезде сауатты шешімдер қабылдау. 

5 

 
+             

D2 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі 

ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау 

органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік 
құқық негіздері.  ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР 

Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас 

жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

+             

D3 Қолданбалы бизнес Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық негіздері 

қарастырылады. "Қолданбалы бизнес" курсы өткізу нарығын талдау 
әдістерін зерделеуді, өнімді сипаттауды, өндірістік жоспарды 

әзірлеуді және ұсынуды, маркетинг жоспарын және ұйымдастыру 

жоспарын әзірлеуді және ұсынуды, қаржылық жоспарды әзірлеуді 
және ұсынуды қамтиды. Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы 

бизнес негіздерімен таныстыру. 

+ 

 

 +           

 Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 
D4 Микроэкономика   Микроэкономика негіздері, тұтынушылық таңдау теориясы, мінез-

құлық, өндіріс шығындары, нарықтық құрылым түрлері, 

кәсіпкерліктің ұйымдық нысандары, өндіріс факторларына баға 

белгілеу, тауар нарығында сұраныс пен ұсыныс, игіліктер мен 
сұраныстың пайдалылығы, Бәсекелестік және нарықтық құрылымдар 

4  + +           

D5 Маркетинг Маркетингті басқару процесі. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік 

коммуникациялар. Нарықты сегменттеу. Тауар және оның 

коммерциялық сипаттамалары. Ассортиментті басқару. Баға 
стратегиясы. Өткізуді ынталандыру. Тарату арналары. Жарнама. 

Маркетинг қызметін ұйымдастыру. Маркетинг концепциялары. 

Халықаралық маркетинг 

6  + +           

D6 Экономикадағы 

математика 

Экономикадағы модельдеу. Экономикалық-математикалық әдістер. 

Модельдер және моделдеу, экономикалық теорияның 

формализациясы. Математикалық модель және оның негізгі 

5  +            



элементтері. Модельдердің негізгі түрлері. Математикалық 

экономика және эконометрика. Экономикалық талдаудағы 

дифференциалдық есептеу. Икемділік және оны экономикада 

қолдану. Өндірісті оңтайландыру. Жоспарлау және басқарудың 

желілік модельдері. Ықтималдық теориясы. Ойындардың 
математикалық теориялары. 

D7 Аудит негіздері Аудиттің мәні, мақсаты және түрлері. Аудит стандарттары және 

аудиторлардың кәсіби этикасы. Аудиторлық тәуекел. Аудиторлық 

дәлелдер аудиторлар жұмысының сапасын бақылау.  Қаржылық 
бақылаудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздері. 

Бақылау клиентінің ішкі бақылау жүйесі. Аудиттегі таңдау. 

Аудиторлық тексеруді жоспарлау. Деректерді электронды өңдеу 
аудиті. 

5   + +      +    

D8 Экономикалық 

теория 

Экономикалық теорияның негізгі ұғымдары мен модельдері; 

өндірістің экономикалық заңдары: сұраныс пен ұсыныс, нарықтық 
баға белгілеу; қаржы тәуекелдерінің түрлері; инновацияның әртүрлі 

түрлері, инновациялық жобалар, инновациялық стратегия, әртүрлі 

Ақпараттық жүйелер, әртүрлі құрылымдардың ақпараттық дамуын 
басқару, жарнама құралдары; фирманы басқарудағы қазіргі заманғы 

тәсілдер мен үрдістер, Стратегиялық жоспарлау мен басқарудың 

негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары мен модельдері. 

5  + +           

D9 Статистика Статистиканың пәні мен міндеттері. Статистикалық бақылау. 
Статистикалық мәліметтер және топтастыру. Абсолюттік және 

салыстырмалы шамалар. Вариацияның орташа шамалары мен 

көрсеткіштері. Іріктеп бақылау. Динамика қатары. Индекстер. 
Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын 

Статистикалық зерттеу. Халық және еңбек ресурстары статистикасы. 
Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. 

Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы 

5  +   +         

D10 Салалардағы 

бухгалтерлік есеп 

Жалпы салалардағы бухгалтерлік есептің ұйымдастыру 

ерекшеліктері, ауыл шаруашылығы өндірісінің ерекшелігімен 
айқындалатын бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Құрылыс 

өндірісін есепке алудың ұйымдастырушылық-техникалық 

ерекшеліктері. Материалдық ресурстарды есепке алу. Саудадағы 
және қоғамдық тамақтанудағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. 

4  + +           

D11 Өндірісті 

ұйымдастыру 

Экономикалық жүйедегі шаруашылық жүргізуші субъект ретіндегі 

кәсіпорынның рөлі мен орны. Өнеркәсіптік кәсіпорын жұмысының 
экономикалық логикасы. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы. 

Кәсіпорынның негізгі қорлары: оларды қалыптастыру және 

пайдалану. Кәсіпорынның айналым қаражаты: оларды қалыптастыру 
және пайдалану. Кәсіпорынның еңбек ресурстары. Өндірісті 

ұйымдастыру негіздері. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік 

құны. Кәсіпорындардың дамуын жоспарлау негіздері. Ұйымның 

инвестициялық саясаты 

 + +           

D12 Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Нарықтық экономикадағы бухгалтерлік есептің тұжырымдамасы. Екі 

жақты және баланстық теңдеу қағидалары. Екі жақты жазу қағидасы 

және бухгалтерлік шоттар. Бухгалтерлік есепте құжат айналымын 
ұйымдастыру. Кірістер мен ақша қаражатын есепке алу тәртібі. 

Қорларды есепке алу тәртібі және сатылған өнімнің өзіндік құны. 

Айналымнан тыс активтер: есепке алу тәртібі, тозу және амортизация. 
Шығыстарды есепке алу тәртібі. Меншікті және тартылған капиталды 

есепке алу тәртібі. Қаржылық есептілікті дайындау тәртібі. 

6   + +      +    

D13 Контроллинг Бақылау тұжырымдамасы мен негіздері. Басқаруға бағытталған 
шығындар мен өндіріс көлемін есептеу жүйелері. Инвестицияларды 

жоспарлау, бақылау және басқару. Бюджеттерді жедел бақылау 

құралы ретінде дамыту. Стратегиялық бақылау. Өнімнің өзіндік 

4  + +           



құнын анықтау тәсілдері. 

D14 Баға қалыптастыру Экономикалық мәні және қазіргі шаруашылықтағы бағаның рөлі. 
Бағаның негізгі функциялары. Баға элементтері мен құрылымы. Баға 

белгілеу саласындағы заңнамалық актілер. Баға белгілеудің нарықтық 

факторлары. Негізгі баға түрлері. Бағаны анықтау әдістері. Баға 
белгілеу стратегиясы мен тактикасының мазмұны. Баға 

стратегияларының түрлері. Баға белгілеудің салалық ерекшеліктері. 

Сыртқы саудадағы бағаларды қалыптастыру механизмі. Бағаларды 
мемлекеттік реттеудің рөлі. 

 + +           

D15 Менеджмент Фирманы басқарудағы заманауи тәсілдермен және үрдістермен 

танысу, Стратегиялық жоспарлау мен басқарудың негізгі ұғымдарын, 
концепциялары мен модельдерін зерттеу, нақты жағдайға сәйкес 

басқарудың тиімді нысанын таңдаудың әдістемелік негіздерін 

зерделеу, стратегиялық басқару құралдарын пайдаланудың 

тәжірибелік дағдыларын меңгеру және зерттеу. 

5  + +           

D16 Макроэкономика Мемлекеттің макроэкономикалық саясатының негіздері, негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштер және оларды есептеу қағидалары; 

Макроэкономикалық тепе-теңдік теориялары, ақша және қаржы-несие 
саясаты, салық және бюджет саясаты, инфляция мен жұмыссыздықты 

реттеу тетіктері, әлемдік экономиканың даму тенденциялары. 

6  +            

Базалық пәндер циклі 

Таңдау бойынша rомпонент 

D17 1С:Бухгалтерия "1С:Бухгалтерия"конфигурациясының сипаттамасы. Жүйені алдын 
ала баптау. Анықтамалықтарды толтыру және бастапқы қалдықтарды 

енгізу. Ақша қаражатын есепке алуды автоматтандыру. Есеп беретін 

тұлғалармен есеп айырысуды есепке алуды автоматтандыру. Болашақ 
кезеңдердің қорлары мен шығыстарын есепке алуды автоматтандыру. 

Ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды автоматтандыру. Еңбекақы 
төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды автоматтандыру. 

Өнімді өндіру, шығару және сату бойынша операцияларды есепке 

алуды автоматтандыру. Кезеңді жабу және есептерді қалыптастыру. 
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D18 Аудит-сарапшы ҚР аудиторлық қызметіндегі заманауи ақпараттық технологиялар. 
Аудит бағдарламасы-сарапшы-аудиторлық қызметтегі міндеттерді 

шешу құралы. Аудит жүргізудің компьютерлік әдістері. Мемлекеттік 

аудит саласындағы ақпараттық технологиялар құралдарына шолу. 
Сараптамалық қорытынды беру. Заманауи сараптамалық аудиторлық 

Ақпараттық технологиялар. 

   +     + +    

D 19 Қаржылық есеп Ақша қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның 
уақытша құны. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді 

есепке алу. Қорларды есепке алу (ХҚЕС 2).Негізгі құралдарды есепке 

алу (16 ХҚЕС). Материалдық емес активтерді есепке алу (38 ХҚЕС). 
Активтердің құнсыздануы (36 ХҚЕС). Ұйымның міндеттемелерін 

есепке алу. Табыс, кірістер мен шығыстарды тану (ХҚЕС 18). 

Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну 
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D 20 Бюджеттік есеп және 
есептілік 

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. 
Мемлекеттік мекемелердегі активтерді есепке алу. Материалдық 

қорларды және арзан бағалы және тез тозатын заттарды есепке алу. 

Ақша қаражатын есепке алу. Қаржыландыру бойынша 
ведомствоішілік есеп айырысуларды есепке алу. Бюджеттік 

ұйымдарда есеп айырысуларды есепке алу. Қаржыландыру мен 

қорларды есепке алу. Кірістер мен шығыстарды есепке алу. Өндіріске 
және басқа мақсаттарға арналған шығындарды есепке алу. Бюджеттік 

ұйымдардағы есептілік. 

   +  +    +    



D21 IT – Аудит ҚР аудиторлық қызметіндегі заманауи ақпараттық технологиялар. IT 

– Аудит аудиторлық қызметтегі міндеттерді шешу құралы ретінде. IT 

– Аудиттің әдістері мен қағидалары. Аудит саласындағы ақпараттық 

технологиялар құралдарына шолу. IT-Аудиттің қазіргі жағдайы. IT-

аудит жүргізудің шетелдік тәжірибесі 
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D22 Аудиттің 
халықаралық 

стандарттары 

Қазіргі әлемдегі халықаралық аудит стандарттарының рөлі мен даму 
факторлары. Хас тұжырымдамалық негіздері. Халықаралық 

бухгалтерлер федерациясының аудиторлық қызмет сапасын 

қамтамасыз ету. Хас қолдану негізінде аудитті ұйымдастыру. 
Аудиттен дәлелдемелер алу. Аудит барысында ақпаратты жинау мен 

жинақтауды реттейтін халықаралық стандарттар. Аудиторлық 

тексеруді аяқтау. Аудиторлық қорытындылар мен қорытындылар. 
Қаржылық есептілік аудитінен өзгеше тапсырмалар үшін 

стандарттар. 

   +    +  + +   

D23 ҚС қаржылық 
есептілігінің 

халықаралық 

стандарттары 

Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік жүйесінің негізгі қағидалары, әдістері, ережелері мен 

ережелері. Бірыңғай есеп саясатының талаптары, бухгалтерлік есепті 

жүргізу ережелері, қаржылық есептілікті жасау нысандары мен 
тәртібіне, қаржылық есептілік элементтерін тану, бағалау, ұсыну, 

көрсету және ашуға қатысты мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік 

есеп шоттарының жоспарына. Қаржылық есептілікті және 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау тәртібі, сондай-ақ 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шоғырландырылған 

қаржылық есептілікті жасау ережесі 
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D24 Ілгерілмелі 
қаржылық есеп 

Бухгалтерлік есеп стандарттары. Қаржыландырылатын жалдау есебі. 
Табыс салығын есепке алу. Қаржы құралдарын есепке алу. 

Корпоративаралық инвестицияларға кіріспе. Кәсіпорынды сатып 
алғаннан кейін шоғырландыру. Бірлескен кәсіпорындардағы есеп. 

Шетел валютасымен операциялар. Коммерциялық емес ұйымдар мен 

қоғамдық сектордағы қаржылық есептілік. қорларды есепке алу. 

  + +  + +   +    

D25 Әлеуметтік-
экономикалық 

статистика 

Халық статистикасы. Еңбек ресурстары және халықты жұмыспен 
қамту статистикасы. Жұмыс уақытын пайдалану статистикасы. 

Еңбекке ақы төлеу және жұмыс күшіне арналған шығындар 

статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Өндіріс шығындарының 
статистикасы. Тауарлар мен қызметтер өндірісі статистикасының 

салалық ерекшеліктері 
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D26 Экономика 
салаларының 

статистикасы және 

ұлттық шоттар 
жүйесі 

Салалар статистикасы, оның пәні, әдісі, міндеттері. Өнеркәсіп 
статистикасының объектісі, пәні және әдісі. Ауыл шаруашылығы 

статистикасы орман және балық шаруашылығы статистикасы. 

Құрылыс статистикасының объектісі, пәні және әдісі инвестициялар 
статистикасы. Сауданы Статистикалық зерттеу. Сыртқы сауданың 

кедендік статистикасының көрсеткіштер жүйесі. Көлік статистикасы. 

Байланыс статистикасы.  Ұлттық шоттар жүйесі, оның мәні мен 

міндеттері. Ұлттық шоттар жүйесінің негізгі ұғымдары, санаттары. 

ҰШЖ құру қағидалары және құрылымы. ҰШЖ көрсеткіштерінің 

жүйесі. 

 +   +     +    

D27 Қаржылық есептілік 
аудиті 

Қаржылық есептілікке аудит жүргізудің мазмұны, рөлі, талаптары 
және тәртібі. Қаржылық есептілік қаржылық аудиттің ақпараттық 

базасы ретінде. Бухгалтерлік баланс аудиті. Пайда мен шығындар 

туралы есеп аудиті. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің 
аудиті. Капиталдағы өзгерістер туралы есептің аудиті. 
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D28 Қаржылық 

есептіліктің 
халықаралық 

стандарттары 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының рөлі мен 

маңызы. ҚЕХС бойынша кеңестің құрылу тарихы, құрылымы және 
мақсаттары. Қаржылық есептілікті ұсыну. Ақша қаражатының және 

олардың баламаларының қозғалысы туралы ақпарат беру. Жалға алу 

есебі. Қызметкерлерге сыйақы туралы ақпаратты есепке алу және ашу 

   +   +   +    



ережесі. Мемлекеттік субсидияларды есепке алу. Валюта 

бағамдарының өзгеруінің әсері. Шетел қызметі. Зейнетақы 

жоспарлары бойынша Есеп және есептілік. Инфляция жағдайында 

қаржылық есептілікті түзету. Аралық қаржылық есептілікті ұсыну. 

Ауыл шаруашылығы қызметіне қатысты ақпаратты есепке алу және 
ашу. 

D 29 

Есептің ақпараттық 

платформалары 

Қазіргі заманғы ақпараттық  платформалардың сипаттамасы және 

жіктелуі. Бұлтты бухгалтерлік есеп принциптері. Виртуалды қойма 

бағдарламасында бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. ТБН және ЭШФ. 
Салық төлеушінің жеке кабинетін құру және жүргізу, салық 

есептілігін виртуалды толтыру 
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D30 

Салалардағы 
басқарушылық 

талдау 

Ұйымдастыру қағидалары, басқару талдауының мақсаттары мен 
міндеттері. Әр түрлі шаруашылық субъектілеріндегі басқару 

талдауын ұйымдастыру ерекшеліктері. Сала кәсіпорындарының 

экономикалық, техникалық-ұйымдастырушылық ерекшеліктері. 
Күрделі құрылысты басқару талдауы. Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарының қызметін басқару талдауы. Көлік және байланыс 

ұйымдарын басқару талдауы. Сауда және қоғамдық тамақтану 
ұйымдарын басқару талдауы. Қызмет көрсету саласындағы 

ұйымдардың басқарушылық талдауы 

 +   +    + +    

D31 Басқару есебі Басқарушылық есептегі шығындардың жіктелуі. Өндірістік 

шығындарды есепке алуды ұйымдастыру. Өнімнің өзіндік құнының 
калькуляциясы. Шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау әдістері. Шығындарды толық бөлумен және 

ауыспалы шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау. 
Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығындарды есепке 

алудың нормативтік әдісі. Кешенді өндіріс шығындарын бөлу 
әдістері. Жанама өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. 
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D32 Ішкі аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

Аудиторлық ұйымның стандарттары, дәлелді деректерді жинау 

әдістері, оның ішінде аудиторларды, ішкі аудиторлар мен 

сарапшыларды тарту, аудит стратегиясын таңдау, халықаралық 
стандарттарға сәйкес аудитордың тәуекелі мен маңыздылығын 

айқындау. Ішкі бақылау жүйесін бағалау 

   +     + +    

D33 Қаржылық бақылау 
және тереңдетілген 

аудит 

Қаржылық бақылауды жүзеге асырудағы ХҚЕС рөлі. Аудит 
теориясының және практикасының стандарттары. Аудиторлардың 

қаржылық есептілікті тексеру туралы есептері. Аудиторлық тексеру 

кезеңдері. Ішкі бақылау жүйесінің аудиті. Кірістер циклінің аудитін 
жүргізу. Сатып алу және жұмсау циклінің аудитін жүргізу. Өндірістік 

циклға аудит жүргізу. Аудиторлық тексерулерді аяқтау. Операциялық 

аудит және басқа да функциялар 

5 

   +  +   + +    

D34 1C: Кәсіпорын 8.  
Қазақстанның 

мемлекеттік 

мекемелері үшін 
бухгалтерлік есеп 

Конфигурация сипаттамасы. Жүйені алдын ала баптау. 
Анықтамалықтарды толтыру және бастапқы қалдықтарды енгізу. 

Ақша қаражатын есепке алуды автоматтандыру. 

Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды есепке алуды 
автоматтандыру. Болашақ кезеңдердің қорлары мен шығыстарын 

есепке алуды автоматтандыру. Ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды 

автоматтандыру. 
Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды 

автоматтандыру. Кезеңді жабу және есептерді қалыптастыру 

      + + + + + +  

D35 Мемлекеттік сатып 
алу аудиті 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алуды құқықтық 
реттеу. Экономикадағы мемлекеттік сатып алудың рөлі. Мемлекеттік 

сатып алу рәсімдері. Мемлекеттік сатып алу саласында 

қалыптастырылатын тізілімдер. Мемлекеттік сатып алулар және 
ақпараттың қолжетімділігі. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге 

асыруды мемлекеттік реттеу. 

5 

       +  + +   



D36 Қаржыны басқару 

жүйесіндегі аудит 

және талдау 

Қаржылық басқарудағы аудит және талдаудың мәні, рөлі және 

функциялары. Қаржылық аудит және талдау басқару қызметінің 

мамандандырылған түрі ретінде. Аудиторлық тексеруді дайындауды 

ұйымдастыру. Аудиторлық қызмет процесінде елеулі және тәуекелді 

бағалау. Аудиторлық дәлелдемелер. Аудиторлық қорытынды 

         + +   

Кәсіптік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 
D37 

Мемлекеттік аудит 

Мемлекеттік аудиттің жалпы мақсаттары және стандарттарға сәйкес 

мемлекеттік аудитті жүргізу. Мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылау органдары. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды 
жоспарлау. Аудиторлық дәлелдемелер. Аудиторлық құжаттама. 

Мемлекеттік аудит түрлері. Мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылау нәтижелерін аяқтау және ресімдеу 

5        +  + + +  

D38 Мемлекеттік 
қаржылық бақылау 

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың теориялық негіздері. 
Мемлекеттік және өңірлік қаржылық бақылаудың құқықтық 

негіздері. Бақылау іс-шараларының кезеңдері. Нарықтық 

экономикадағы қаржылық бақылаудың рөлі. Қаржылық бақылау 
элементтері, олардың мазмұны.  Аудит. Аудиторлық бақылау. 

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың әртүрлі түрлерін жүзеге асыру 

ерекшеліктері. 

6        +  + + +  

D39 

Мемлекеттік қаржы 
және мемлекеттік 

бюджет 

Әлеуметтік жаңғыртудағы мемлекеттік қаржылық рөлінің 

функциялары мен рөлі. Қаржы жүйесіндегі мемлекеттік қаржының 

рөлі. Мемлекеттік бюджет. Салық және салық салу. Бюджеттен тыс 
қорлар. Мемлекеттік несие. Экономикадағы мемлекеттік қаржылық 

реттеу мемлекеттік мекеменің шығыстарын жоспарлау және 

қаржыландыру тәртібі. ҚР есеп пен есептілікті нормативтік реттеу. 
Мемлекеттік басқару секторындағы есеп саясаты және оны ашу 

4        +  + + +  

D40 

Сәйкестік аудиті 

Қаржылық есептілік аудитімен үйлесімде сәйкестік аудиті. Тиімділік 

аудитімен үйлесімде сәйкестік аудиті. Сәйкестік аудитін жүргізуді 

жоспарлау және пысықтау. Аудиторлық дәлелдемелерді бағалау және 

қорытындыларды қалыптастыру. Мемлекеттік сектор мекемелері 

қызметінің осы мекемелердің қызметін реттейтін билік талаптарына 
сәйкестігін бағалау мүмкіндігін беру. 

5        +  + + +  

Кәсіптік пәндер циклі 

Таңдау бойынша компоненті 
D41 Кәсіпорындардың 

қаржы-шаруашылық 
қызметін талдау 

Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың мәні мен 

мазмұны. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау 
құралдары. Факторлық талдау. Қаржылық коэффициенттер әдісі. 

Компанияның маркетингтік қызметін талдау. Өнімді өндіру мен 

сатуды талдау. Өндірістік ресурстарды пайдалануды талдау. Өнімнің 
өзіндік құнын талдау. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы 

бағалау. Баланс өтімділігін талдау. Қаржылық тұрақтылықты талдау. 

Ақша ағындарын талдау. Ұйымның пайдалылығын талдау 
5 

 +   +     +    

D42 Экономикалық 
талдау 

Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, мәні және міндеттері. 
Экономикалық талдаудың әдістері, тәсілдері және әдістері. 

Факторлық талдау. Басқарушылық талдау негіздері. Компанияның 

маркетингтік қызметін талдау. Өнімді өндіру мен сатуды талдау. 
Өнімнің сапасын талдау. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау. 

Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау. Өндірістің негізгі 

құралдарын пайдалануды талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. 
Маржиналдық талдау. Қаржы-шаруашылық нәтижелерін талдау 

 +   +     +    

D43 Тәуекел менеджмент Әр түрлі тәуекел түрлерінің мәнімен және ерекшеліктерімен танысу; 

тәуекелдерді талдау және бағалаудың негізгі әдістерін қарастыру; 
сыртқы сауда қызметі саласындағы әртүрлі тәуекелдерді басқару 

құралдарын зерттеу; жұмыстың практикалық дағдыларын пысықтау, 

5 

  +          + 



фирманың тәуекелдерін азайту бойынша шешімдерді негіздеуге 

мүмкіндік беретін тәуекелдерді басқару әдістерін зерделеу, сондай-ақ 

әртүрлі типтегі ұйымдардағы тәуекел-менеджмент мәселелерін шешу. 

D44 Стратегиялық 

менеджмент 

Менеджменттің теориялық және әдіснамалық негіздері. Басқаруды 

ұйымдастыру. Менеджменттегі интеграциялық процестер. Нарықтық 

экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі. Менеджмент 
функциялары. Топтық динамика және басқару персоналы. Басқару 

қызметінің этикасы мен мәдениеті. Менеджмент тиімділігі. 

  +          + 

D45 Экологиялық аудит Экологиялық аудиттің қалыптасу ерекшеліктері және дамуы. 
Халықаралық стандарттардағы экологиялық аудит. Экологиялық 

аудиттің теориялық негіздері. Аудиттердің жіктелуі. Менеджмент 

жүйесінің ішкі аудиті. Экологиялық аудитті жүргізу бағдарламасы. 
Аудит жүргізу бойынша қызмет. Экологиялық аудитті жүргізу 

әдістемесі. Тексеру жүргізу кезінде аудиторларға қойылатын 

біліктілік талаптары. Қазақстандағы экологиялық аудитті дамыту. 5 

       +  + + +  

D46 Практикалық аудит 

 

Сатып алу циклінің аудиті. Өндіріс циклінің аудиті. Қаржылық 

нәтижелерді қалыптастыру және іске асыру циклінің аудиті. Ақша 

қаражатының аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті. 

Инвестициялау циклінің аудиті. Міндеттемелер мен капитал аудиті. 
Аудиттегі талдау. Аудиттің қорытынды кезеңі. Аудиттің басқа 

түрлері және ілеспе қызметтер 

       +  +  +  

D47 Тиімділік аудиті Тиімділік аудиті мемлекеттік органдардың қызметін жүйелі, 
мақсатты, ұйымдасқан және объективті тексеруді зерделейді. Тексеру 

бюджет қаражатын жұмсаудың үнемділік, тиімділік және нәтижелілік 

қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Нәтижелер бақылау іс - 
шарасы объектілерінде бюджеттің атқарылуына тексеру жүргізу 

жолымен анықталады тиімділік аудитінің мақсаты өнімділіктің (қол 

жеткізілген нәтижелерге сүйене отырып қаражатты үнемдеу) 
үнемділігін (шығындар мен нәтижелердің арақатынасы, яғни нәтиже 

бірлігіне қанша жұмсалған) және нәтижелілікті (түпкілікті 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік) анықтау болып табылады.) 
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D48 Мемлекеттік аудит 

стандарттары 

ҚР мемлекеттік аудиттің қалыптасуы және даму тенденциялары. 

Мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі. 

Мемлекеттік аудиттің заңнамалық базасы. Мемлекеттік аудит 
стандарттары. Мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттары. 

Мемлекеттік аудитті кадастрлық қамтамасыз ету. Ішкі мемлекеттік 

аудитті ұйымдастыру негіздері. 

       +  +  +  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Нысан  5 

20 «Ішкі аудит» сертификациялық бағдарламасы (майнор) 

 

Сертификациялық 

бағдарлама 

Семестрлер 

1 2 3 4 5 6 7 

Ішкі аудит      Есептің ақпараттық платформалары 

Салалардағы басқарушылық талдау 

 

Қаржылық бақылау және тереңдетілген аудит 

1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанның мемлекеттік 

мекемелері  үшін бухгалтерлік есеп 

      Басқарушылық есеп 

Ішкі аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Мемлекеттік сатып алулар аудиті 

Қаржыны басқару жүйесіндегі аудит және 

талдау 

 

 

 

 

 

 



Нысан  6 

21 Модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу 

 
Оқу 

нәтижесі 

Модуль бойынша оқытудың жоспарланатын нәтижелері  Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ОН1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін осы салалардағы озық 

білімге негізделген қолданбалы экономикалық, заңдық, жаратылыстану-ғылыми пәндерді білу және 

түсінуін көрсетеді; қоғам туралы білімді тұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың 

құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары 

ретінде қолданады. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН2 Экономикалық теорияның теориялық және практикалық білімдерін қолданады, негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштер мен оларды есептеу принциптерінің маңыздылығын түсінеді, 

Макроэкономикалық тепе-теңдік теорияларын қолданады, өндірістің экономикалық заңдылықтарын 

меңгереді: сұраныс пен ұсыныс, нарықтық баға қалыптастыру, кәсіби қызметте математика саласындағы 

базалық және тереңдетілген білімді пайдалану, статистикалық деректерді жинау дағдыларын қолданады 

және зерттелетін саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтайды. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН3 Тұтынушылардан сұранысты анықтау және қалыптастыру әдістері мен құралдары туралы ақпаратты 

жинау және түсіндіруді жүзеге асырады, маркетингтік стратегияны әзірлеу, баға әдістерін тиімді 

пайдалану, ішкі және сыртқы нарықтардағы бағаның даму тенденциялары мен перспективаларын 

анықтайды, кәсіпорын қызметінің негізгі компоненттерін ұйымдастыру және жоспарлау құралдарын 

қолданады, басқарудың классикалық модельдері мен құралдары негізінде басқару тәжірибесін 

қолданады.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру 

үшін ұйымның әртүрлі жағдайларына. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН4 Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен қағидаттарын білу мен түсінуді қолданады, қаржылық 

есептіліктің құрамы мен түрлерін сәйкестендіру, аудит жүргізудің жоспары мен бағдарламасын жасау, 

аудиторлық тәуекелдерді есептеу, дәлелдер тұжырымдау және аудиторлық дәлелдемелердің базасын 

қалыптастыру, іріктемені есептеу құралдарын қолдану, заңдарды қолдану және есеп пен аудит 

саласындағы проблемаларды шешуді жүзеге асырады 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН5 Экономикалық және статистикалық талдаудың тұжырымдамалық аппараттарына, әдіснамасы мен 

әдістеріне ие фактілер, құбылыстар, теориялар мен күрделі тәуелділіктер туралы білім мен түсініктерді 

қолданады, талдау әдістерін қолданады, кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің 

көрсеткіштерін есептеудің дәйектілігін анықтайды, көрсеткіштерді талдау негізінде қорытынды 

жасайды, салалық жаппай құбылыстар мен процестерді талдаудың статистикалық әдістерін қолданады, 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің даму тенденциялары мен заңдылықтарын анықтайды және 

жобалайды, Ұлттық шоттар жүйесін құрудың негізгі принциптерін түсінеді. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН6 Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен қағидаттарын білуін және түсінуін 

көрсетеді, шоттардың жүйесі және қос жазба, бағалау және калькуляция, құжаттама және түгендеу, ҚС 

ҚЕХС өзекті нұсқаларына негізделген бюджеттік ұйымдарда қаржылық есептіліктің нысандарын жасау 

және ұсыну бойынша білімдерін қолданады. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН7 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары саласындағы білімді қолданады, фактілерді, интерактивті дәріс тест 
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құбылыстарды, шоғырландырылған есеп пен есептілікті ұйымдастырады, жүргізу принциптерін және 

күрделі тәуелділіктерді түсінеді; әр түрлі меншік нысанындағы ұйымды басқару үшін бухгалтерлік 

ақпаратты қалыптастыру және пайдалану ерекшелігін түсінеді. 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН8 Аудиттің озық халықаралық практикасына және оны тиісті халықаралық ұйымдардың нормативтік 

реттеуіне негізделген аудиторлық қызметті ұйымдастыруды білу мен түсінуін көрсетеді, қаржылық 

есептілікті аудиторлық тексерудің отандық және халықаралық практикасында халықаралық аудит 

стандарттарының ережелерін қолданады, аудиттің ақпараттық технологияларының әртүрлі түрлерінің 

бағдарламалық қамтамасыз етілуін негізді пайдаланады 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН9 1С:Бухгалтерия 8.3 бағдарламалық ортасында бухгалтерлік есептің теориясын қолданады, шаруашылық 

операцияларды көрсету және қалыптастыру кезінде бастапқы құжаттар мен 1С:Бухгалтерия 8.3 есептілік 

конфигурациясын пайдаланады, негізгі алгоритмдер жұмыс бағдарламасын, Аудит-сарапшы және 

басқаларын қолданады, оларды шешу үшін тәжірибелік міндеттерді шешеді 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН 10 Мемлекеттік аудит, квазимемлекеттік сектор кәсіпорындары мен мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік 

есеп жүргізу саласындағы теориялық және практикалық білім негізінде одан әрі кәсіби өсу және 

біліктілікті арттыру үшін қажетті оқыту дағдыларын алады. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН 11 Ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын практикалық қызметте қолданады, активтердің, баланс 

пассивтерінің ревизиясы мен аудиті әдістемелерін меңгереді, қызметтің әртүрлі түрлерінің ерекшелігін 

ескере отырып, ұйымның бухгалтерлік есептілігіне сараптама мен талдауды жүзеге асырады, мемлекет 

қаржысын басқару және Мемлекеттік сатып алу жүйесінің барлық аспектілеріне аудиторлық тексеруді 

ұйымдастырады және жүргізуді жоспарлайды, мемлекеттік сатып алу аудитін жүргізу әдістерін саналы 

түрде таңдауды жүзеге асырады 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН12 Мемлекеттік аудит стандарттарының тұжырымдамалық негіздерін біледі, мемлекеттік аудитті 

ұйымдастыруды түсінеді, тиімділік аудитін, сәйкестік аудитін, қаржылық есептілік аудитін жүргізу 

әдістерін қолданады, бухгалтерлік есепті жақсартады, ағымдағы есеп пен бухгалтерлік есептіліктегі 

қателерді жою бойынша жағдайларды талдау негізінде ұсыныстар тұжырымдайды, экологиялық аудит 

жүргізу әдіснамасын меңгереді. 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 

ОН 13 Стратегиялық менеджменттің теориялық және практикалық білімін қолданады, тәуекелдерді сапалық 

және сандық талдау әдістерін қолданады; тәуекелдерді бейтараптандыру әдістері, тәуекелдерді басқару, 

мониторинг және бақылау стратегиясын әзірлеудің оқу-әдістемелік және практикалық міндеттерін шешу 

үшін тәуекелдерді басқарудың әртүрлі әдіснамалық принциптерін қолданады 

интерактивті дәріс 

пікірталас 

дөңгелек үстел  

кейс-әдістер 

кері класс (Flipped Class) 

жобалық оқыту 

тест 

коллоквиум 

презентациялар 

портфолио 

эссе жазу 

жобаны дайындау 
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Нысан 7 

22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

ОН кодтары Критерийлер 

ОН1 Біледі: қоғам мен оның ішкі жүйелерін зерттеудің негізгі ұғымдары, теориялары мен тәсілдерін 

Істей алады: кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін үш тілде ауызша және вербалды емес түрде еркін, қол 

жетімді және сенімді қарым-қатынас жасауды 

Меңгерген: сыни ойлау дағдыларын және оны әлеуметтік-саяси қызмет саласына қолдану қабілетін қалыптастыру 

үшін социологиялық, саясаттану, мәдениеттану және психологиялық ақпарат алу әдістерін 

ОН2 Біледі: экономикалық теория, макро - микроэкономика, өндірістің экономикалық заңдарды 

Істей алады: микро - және макроэкономиканың санаттары мен модельдерін пайдалана отырып, экономикалық 

агенттердің мінез-құлқын сипаттай алады, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың даму үрдістерін анықтай алады 

Меңгерген: статистикалық деректерді жинау және өңдеу дағдыларын, әртүрлі елдердегі макроэкономикалық 

саясаттың нәтижелілігін салыстыру дағдыларын, нарық ойыншысы ретінде нарықта тиімді мінез-құлықты 

қалыптастыру дағдыларын. 

ОН3 Біледі: кәсіпорынның жұмыс істеуі мен дамуының жалпы заңдылықтарын, негізгі элементтердің өзара байланысын 

Істей алады: кәсіпорынды басқарудың практикалық міндеттері үшін өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау 

құралдарын қолдана алады 

Меңгерген: ақпараттың толық болмауы және сыртқы ортаның тұрақты өзгерістері жағдайында басқарудың заманауи 

математикалық әдістері мен ғылыми тәсілдеріне негізделген стратегиялық шешімдер қабылдау, сыни ойлау 

дағдыларын 

ОН4 
 

Біледі: бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен қағидаларын, субъектінің өндірістік-шаруашылық қызметіндегі 

аудиттің мақсаты мен орнын 

Істей алады: бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларды көрсете алады және сынақ балансын, 

сондай-ақ бастапқы құжаттаманы жасай алады, аудит жоспары мен бағдарламасын жасай алады 

Меңгерген: қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың 

бухгалтерлік есебін ұйымдастыру дағдысын, қаржылық есептіліктің құрамы мен түрлері туралы түсінігі, аудиторлық 

тәуекелдерді есептеу және аудиторлық дәлелдемелерді жинау дағдыларын 

ОН5 Біледі: экономикалық, статистикалық талдаудың ұғымдық аппараты және оны жүргізу әдіснамасы; олардың 

көмегімен қаржылық-экономикалық құбылыстар талданатын функционалдық тәуелділіктердің негізгі түрлерін 

Істей алады:  экономикалық және статистикалық талдаудың әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдана алады; 

экономикалық көрсеткіштерді анықтай алады, оларға түсінік бере алады, оның өзгерістерін түсіндіре алады. 

Меңгерген: аналитикалық ойлау дағдыларын; экономикалық және статистикалық талдау жүргізудің арнайы 

тәсілдерін қолдану дағдыларын, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру бойынша ұсынымдар 
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әзірлеу дағдыларын. 

ОН6 Біледі: бюджеттік есепке алу мен есептілікте қолданылатын негізгі ұғымдар мен тұжырымдамаларды 

Істей алады: ҚЕХС ережелерін қоғамдық секторда қаржылық есептілік элементтерін көрсету кезінде қолдана алады; 

ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік нысандарын қалыптастыра алады 

Меңгерген: мемлекеттік басқару секторында шығындарды есепке алу және есептілікті жасау үшін қажетті 

ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын 

ОН7 Біледі: халықаралық қаржылық есептілік стандартында қолданылатын негізгі ұғымдар мен тұжырымдаманы 

Істей алады: ҚЕХС, бухгалтерлік есеп объектілерін бағалау тәсілдері мен әдістерін қолдана алады 

Меңгерген: ҚЕХС және ҚЕХС сәйкес кәсіпорындарда қаржылық есеп жүргізу үшін ақпаратты жинау, тіркеу және 

өңдеу дағдыларын 

ОН8 Біледі: аудиттің негізгі тәсілдері, техникалары мен технологияларын 

Істей алады: әзірлеу ведомостары мен кестелерін жасай алады, анықталған бұзушылықтар мен қателер бойынша 

түзетуші бухгалтерлік жазбаларды рәсімдей алады, содан кейін оның дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында 

қаржылық есептілікке өзгерістер енгізе алады; талдау кестелерін рәсімдей және тиісті қаржылық коэффициенттерді 

есептей отырып, қаржылық есептіліктерді оқудың (талдау әдістемесінің) негізгі ережелерін пайдалана алады 

Меңгерген: аудиторлық қызметте ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу, аналитикалық ойлау дағдыларын  

ОН9 Біледі: бағдарламалық ортада бухгалтерлік есепті жүргізу технологиясы 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: Кәсіпорын 8.3, 

негізгі ұғымдар, аудиторлық қызметте ақпараттық технологияларды пайдалану ережелерін 

Істей алады: анықтамалықтар мен тіркелімдерді толтыра алады; құжаттар, хабарламалар журналдарымен жұмыс 

істей алады; шоттардың жай-күйін талдай алады. 

Меңгерген: конфигурацияда шаруашылық операцияларды көрсету дағдыларын; конфигурацияда бастапқы құжаттар 

мен есептілікті қалыптастыру дағдыларын, аудиторлық қызметте ақпараттық технологиялар жұмысының негізгі 

алгоритмдерін және оларды практикада қолдана білуді 

ОН10 Біледі: мемлекеттік аудиттің тұжырымдамалық негіздерін, Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудиттің 

ұйымдастырылуын. 

Істей алады: Мемлекеттік және қаржылық бақылау мен аудит саласында әртүрлі сипаттағы құқық бұзушылықтарды 

анықтаған кезде мемлекеттік органның іс-қимылдарының дәйектілігін анықтай алады 

Меңгерген: мемлекеттік және қаржылық бақылау мен аудит саласындағы заңдарды түсіндіру және қолдану 

дағдыларын 

ОН11 Біледі: аудиторлық қызметтің халықаралық стандарттарының, ҚР Мемлекеттік сатып алу аудиті саласындағы 

қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің тұжырымдамалық негіздерін;  

Істей алады: қаржы басқармасы жүйесінің барлық аспектілеріне аудиторлық тексеруді жоспарлай, ұйымдастыра 

және жүргізе алады; аудиторлық тексеру бағдарламаларын әзірлей алады; тексеру нәтижелерін қорыта алады және 
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аудиторлық қорытынды жасай алады 

Меңгерген: аудиторлық қызметте халықаралық аудит стандарттарын қолдану дағдыларын, аудиторлық қызмет, 

аналитикалық ойлау дағдыларын 

ОН12 Біледі: жоспарлау, бағдарламаларды құрастыру және аудиторлық рәсімдерді жүргізу әдістемелері, тиімділік, 

сәйкестік аудитін, қаржылық есептілікті жүргізу ерекшеліктерін 

Істей алады: мемлекеттік аудиттің барлық түрлерін жүргізудің ұйымдастырушылық құжаттарын ресімдеуді, 

аудиторлық тексеру жоспарын, мемлекеттік аудиттің барлық түрлерінің бағдарламаларын жасауды, аудит жүйесін 

бағалауды, бюджет қаражатын пайдаланудың кемшіліктерін анықтауды және жоюды біледі. 

Меңгерген: мемлекеттік аудиттің аудиторлық және тексеру рәсімдерін жоспарлау, бағдарламаларын жасау және 

жүргізу әдістемелерін, іріктеп зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын; ресурстарды пайдаланудың неғұрлым тиімді 

нұсқаларын айқындау дағдыларын 

ОН13 Біледі: стратегиялық басқару субъектілері мен объектілерін анықтаудың теориялық-әдіснамалық тәсілдерін; 

тәуекелдерді сәйкестендірудің негізгі тәсілдерін; тәуекелдерді сапалық және сандық талдау әдістерін; тәуекелдерді 

бейтараптандыру әдістерін. 

Істей алады: стратегиялық басқарудың әртүрлі әдіснамалық қағидаларын қолдана алады; стратегиялық басқарудың 

әртүрлі әдіснамалық принциптерін қолдана алады; тәуекелдерді сапалық және сандық талдау әдістерін қолдана 

алады 

Меңгерген: тәуекелдерді мониторингілеу және бақылау; тәуекелге қарсы іс-шараларды жоспарлау және іске асыру; 

белгісіздік және тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау, олардың салдарын болжау дағдыларын 
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23 Білім беру бағдарламасы түлегінің моделі 

Түлектің атрибуттары:  

Мемлекеттік аудитті ұйымдастыру және жүргізу саласында шеберліктің (білім мен дағдылардың) жоғары деңгейі 

Мемлекеттік аудитті ұйымдастыру және жүргізу саласында терең теориялық білім және практикалық дағдылар 

Кәсіпкерлік ойлау 

Көшбасшылық 

Әлеуметтік жауапкершілік 

Эмоционалды интеллект 

Академиялық құндылық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсіну 

 

 
Құзыреттілік түрі Құзыреттілік сипаттамасы 

1.Мінез-құлық дағдылары және 

жеке қасиеттер (Soft skills) 
- онда ғаламның ғылыми, философиялық, діни, көркем суреттері және ондағы адамның орны туралы түсінік бар; 

- саяси қатынастар мен процестер туралы түсінікке ие, қоғам өміріндегі саяси жүйелердің рөлі мен маңыздылығын түсінеді, қазіргі саяси жағдайды 

талдай алады; 

- экономикалық ойдың дамуының негізгі бағыттары туралы түсінігі бар.; 

- аудиторлық қызметті ұйымдастыру, аудиттің халықаралық практикасы және оны тиісті халықаралық ұйымдардың нормативтік реттеуі туралы толық 

түсінікке ие. 

2.Сандық құзыреттілік (Digital 

skills): 
- 1С: Кәсіпорын 8 бағдарламалық ортасында бухгалтерлік есеп жүргізу технологиясын меңгерген;;  

- аудиттің ақпараттық технологияларының әр түрлі түрлерінің бағдарламалық жасақтамасын негізді түрде қолданады. 

3.Кәсіби құзыреттер (Hard skills) - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын қолданады; 

- шоғырландырылған есеп пен есептілікті ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын түсінеді;  

- әр түрлі меншік нысанындағы ұйымды басқару үшін бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және пайдалану ерекшеліктерін түсінеді; 

- халықаралық аудит стандарттарының ережелерін қаржылық есептілікті аудиторлық тексерудің отандық және халықаралық тәжірибесінде қолданады, 

- практикалық қызметте ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын қолданады, активтерді, баланс пассивтерін тексеру және аудит әдістемелерін 

меңгерген; 

- әр түрлі қызмет түрлерінің ерекшелігін ескере отырып, ұйымның бухгалтерлік есептілігіне сараптама мен талдауды жүзеге асырады, жоспарлайды; 

- мемлекет қаржысын басқару және мемлекеттік сатып алу жүйесінің барлық аспектілеріне аудиторлық тексеруді ұйымдастырады және жүргізеді;  

- - мемлекеттік сатып алу аудитін жүргізу әдістерін таңдауды саналы түрде жүзеге асырады. 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 

«6В04107 - Мемлекеттік аудит» 
 

Жоспардың мақсаты – еңбек нарығының өзекті талаптары мен қазіргі заманғы ғылымның жетістіктерін ескере отырып, білім беру 

бағдарламасын іске асыру жағдайларының сапасын арттыруға жәрдемдесу. 

 

Мақсатты индикаторлар 

 

№ Индикаторлар Өлшем 

бірл. 

2022-2023 

(факті 

бойынша) 

2023-2024 

(жоспар) 

2024-2025 

(жоспар) 

2025-2026 

(жоспар) 

1  Кадрлық потенциалды дамыту      

1.1 Ғылыми дәрежесі бар оқытушылар санының 

өсуі 

Адам саны 7 1 - 1 

1.2 Оқыту бейіні бойынша біліктілікті арттыру Адам саны 10 10 10 10 

1.3 Оқытуға практик-мамандарды тарту Адам саны 5 5 5 6 

1.4 Басқа Адам саны - - - - 

2 Рейтингтердегі БББ жылжыту      

2.1 НАОКО Позициясы - 2 1 1 

2.2 НААР Позициясы - 2 1 1 

2.3 Атамекен Позициясы - 5 4 3 

3. Оқу және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, 

электрондық ресурстарды әзірлеу 

     

3.1 Оқулықтар Саны - 1 - 1 

3.2 Оқу құралдары Саны 1 1 2 1 

3.3 Әдістемелік ұсынымдар / нұсқау Саны 1 1 2 2 

3.4 Электронды оқулық Саны 1 2 2 1 

3.5 Видео/аудиодәріс Саны - 1 1 1 

3.6 Басқа Саны - - - - 

4. Оқу және зертханалық базаны дамыту Саны     

4.1 Бағдарламалық өнімдерді сатып алу Саны 1 2 2 2 

4.2 Жабдықтарды сатып алу Саны 1 2 2 3 
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