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Оқу мерзімі: 2 жыл.

Оқу нысаны: күндізгі.

1. Есеп және аудит саласындағы магистрларды дайындау бухгалтерлік есеп, қолданбалы қаржылық-
экономикалық талдау мен аудит, қазақстандық бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарға бейімделуі, 
басқару тәжірибесіне басқару есебінің заманауи әдістерін ендіру саласындағы білімдерді терең меңгерген 
және жоғары оқу орнындағы педагогика мен психология, жоғары оқу орнында сабақ беру тәжірибесі бар, 
ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу білігі бар білікті мамандарды дайындауға бағытталған.

2. Бағдарламаның стратегиялық мақсаты - бағдарлама түлектеріне кәсіби аядағы жеке мақсаттарын:                    
шаруашылық  жүргізудің барлық деңгейлерінде басқару шешімдерін қабылдауға қажетті қаржылық ақпарат  
ағынын еркін меңгерген  жоғары білікті талдамашы ,  бухгалтер ,  қаржылық менеджер ,  аудитор ,  кеңес                
беруші  деңгейлеріне  қол жеткізуге көмектесу

3. 6М050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрінің ғылыми-зерттеу 
жұмысын жүргізу мен педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдысы бар, ол шаруашылық үрдістері туралы 
ақпараттарды жинаудың, өңдеу мен ақпаратты ұсынудың заманауи әдістерін меңгерген, тәжірибеде қаржылық 
есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен аудитті  
жүргізудің әртүрлі бағдарламаларын игерген. Ол салық салу облысын кәсіби меңгерген, кәсіпорынның           
қаржылық-шаруашылық үрдістерін талдау негізінде оны дамыту бойынша негізделген шешімдер қабылдай    
алады. Жалпы алғанда, бухгалтерлік есеп пен аудит саласындағы магистрлер қаржылық-экономикалық           
қатынастарды ұтымды ұйымдастырып, кәсіпорынның қаржылық қызығушылықтарын қорғай алады..
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Мемлекеттік міндетті   
модуль

1. Ғылымның тарихы
және философиясы

2. Шетел тілі (кәсіби)
3. Психология
4. Педагогика

1. Модуль- Экономикалық
талдау

2. Модуль- Аудит

ЖБТ 1 Бухгалтерлік  
есеп жүйесін зерттеу

1. М о д у л ь - Ғ ы л ы м и
зерттеу

2. Модуль- Бухгалтерлік
есепті ұйымдастыру

Бейіндеуші пәндер 
модуль (22 кредит)

1. Кәсіби міндетті модулі
2. К ә с і б и э л е к т и в т і

модуль

Оқытылатын пәндерОқытылатын пәндер

ЖБТ 2 Аудит және  
талдау



Азретбергенова Гульмира - э.ғ.к., каф. меңгерушісі

Калыкулов Куатбек - э.ғ.к., доцент

Мунасипова Малика - э.ғ.к., аға оқытушы

Сапарова Айнура - э.ғ.к., аға оқытушы

Колбаева Меруерт- э.ғ.к., аға оқытушы

Оспанкулова Махаббат - аға оқытушы

Калымбетова Айгуль - аға оқытушы

Султанов Дархан - аға оқытушы

Асанова Алия - оқытушы

Абдрашитова Тахмина - оқытушы

Ещанова Тамара- зертхана меңгерушісі

Турлыбекова Гулдана - лаборант
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Мамандықтың арнайы құзыреттері 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартының 
талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, 
профессор-оқытушылар құрамының,
бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік 
сұраныстары ескеріле отырып анықталады.

1. Педагогикалық (3 - апта) (үздіксіз) - 4курс
2. Зерттеушiлік тәжірибе (6 - апта) І - 2 курс
3. Зерттеушiлік тәжірибе (6 - апта) ІІ - 4 курс

Тәжірибе және зеретеу жұмысыТәжірибе және зеретеу жұмысы

Тәжірибе:

Ғылыми зерттеу жұмысы:
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі         
магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз)   - 1-2-4 курс
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі 
магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ                        - 3 
курс 

Қорытынды аттестация:

1. Кешенді емтихан 
2. Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРҚ)

Іс тәжірибеден өту базалары:
Кәсіпорындар мен ұйымдардың бухгалтериясы
Ұйымдардың қаржы бөлімдері
Аудиторлық ұйымдар
Мемлекеттік кәсіпорындар
Банктер және басқа да несиелеу мекемелері

Қазынашылықтар
Жоғары оқу орындары
Арнайы оқу орындары
Консалтингтік ұйымдар
Мемлекеттік кіріс басқармалары



сот-бухгалтер 
сарапшысы

салық 
инспекторы

қаржы 
директоры

қаржылық 
талдаушы

салық бойынша 
кеңесші

сарапшы
-аудитор

аға бухгалтер

бас бухгалтер

қаржы 
қызметінің 
басшысы

бақылаушы
-ревизор
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PPT模板：www.1ppt.com/moban/                  P PT素材：www.1ppt.com/sucai/

PPT背景：www.1ppt.com/beijing/                   PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/      

PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/                     PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/      
资料下载：www.1ppt.com/zil iao/                   范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             

试卷下载：www.1ppt.com/shiti/                     教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/               

PPT论坛：www.1ppt.cn                                     PPT课件：www.1ppt.com/kejian/ 

语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/    数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/ 
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/    美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/ 

科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/     物理课件：www.1ppt.com/kejian/wul i/  

化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/  生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/ 

地理课件：www.1ppt.com/kejian/di li /          历史课件：www.1ppt.com/kejian/li shi/         

Өз ісіңіздің тәжірибелі, шебер маманы         

арқылы қол жеткізе аласыз. Өйткені          
бүгінгі маман бірқатар мәселелерді              

Сондықтан болашақ мамандығыңызға       

Өз ісіңіздің тәжірибелі, шебер маманы         
атануыңызға дұрыс таңдалған мамандық   

арқылы қол жеткізе аласыз. Өйткені          
бүгінгі маман бірқатар мәселелерді              

өз бетінше шеше білуі қажет. Жоғары дәре-
же білікті маман болу сіздің қолыңызда.    
Сондықтан болашақ мамандығыңызға       
адаспайтындай дұрыс қадам жасаңыз.

06


