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Мазмұны：



Мамандықтың мақсаты 
мен міндеттері

Жалпы білім берудің 
мақсаттары:

Жалпы білім берудің 
міндеттері:

-экономика мен бизнесті басқару аясында 
мамандардың жалпы мәдени және кәсіби 
біліктілігін қалыптастыру және үнемі 
жетілдіру болып табылады
-білім алушыларды тұлғалық және 
әлеуметтік жағынан дамытуға, сондай-ақ 
білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын 
үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті 
жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті 
халықаралық 
талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары 
мамандарды даярлау

- есеп және аудит саласындағы болашақ 
мамандардың кәсіби біліктілігін қалыптастыру; 
- студенттердің өз бетінше зерттеу жұмыстарымен 
айналысуының алғышарттарын қалыптастыру; 
- ғылыми- техникалық, экономикалық ақпаратпен 
жұмыс жасауға баулу, кәсіби қызметте отандық және 
шетелдік тәжірибені шығармашылықта пайдалану, 
алынған ақпаратты жүйелеу дағдысын қалыптастыру; 
- әлеуметтік-жеке қасиеттерді қалыптастыру мен 
дамыту: мақсаткерлік, еңбек сүйгіштік, жауапкершілік, 
азаматтық, толеранттық, этикалық нормаларды сақтау, 
топта жұмыс істеу; 
- білім беру, ғылыми зерттеу және өндіріс үрдістерін 
интеграциялау.



Жеке білім траекториясының 
модульдері (ЖБТ)

1. Экономика салаларындағы    
бухгалтерлік есеп

2. Экономика салаларындағы    
аудит

1. Экономикаға кіріспе
2. Бухгалтерлік есептің негіздері 
3. Микро-макроэкономикаға              

негіздері I
4. Қаржы және бухгалтерия
5. Қаржылық есептіліктегі аудит      

және статистикалық қызмет
6. Менеджмент және маркетинг
7. Басқару есебін ұйымдастыру  

және аудиторлық тексеру 
8. Бухгалтерлік қызмет пен салық     

салу
9. Салық салуды ұйымдастыру    

мен   есептілік деңгейлері 
10. Бухгалтерлік және өндірістік   

есеп пен салық салуды                 
ұйымдастыру

Мемлекеттік міндетті модуль
Коммуникативтік  модуль
Базалық кәсіптендіру модулі

Оқытылатын 
пәндер

① Қаржылық есептің                 
халықаралық стандарттары 
және есептілікті талдау

② Салалардағы бухгалтерлік   
есеп

① Аудиторлық тексеру 
стандарттары мен талдау

② Салалардағы аудиторлық  
тексерулер



Оқытушы-профессорлар құрамы

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



Оқытушы-профессорлар құрамы



Сабақ барысында



→

Кәсіби тәжірибелер

1 курс Оқу                     1 курс Оқу                     
тәжірибесі I  (3 апта)

2 курс Өндірістік          2 курс Өндірістік          
тәжірибе I (2 апта)

4 курс Өндірістік          4 курс Өндірістік          
тәжірибе III (10 апта)

3 курс Өндірістік          3 курс Өндірістік          
тәжірибе II (3 апта)

Дипломалды                 Дипломалды                 
тәжірибе  (5 апта)



Студенттер қандай мекемелерде тәжірибе көре алады?

1.  «Кредит коллекшн груп» ЖШС
2.  ОҚО Созақ ауд. Таукент қ.                           
«Казатомпром-Sauran» ЖШС
3.  Шымкент қ. «Саулет-бетон» ЖШС
4.  Қызылорда қ. «Кумколь -Сервис» ЖШС
5.  Түркістан қаласы сазды драма театры
6.  Түркістан қ Оранғай ауылдық әкімшілігі
7.  ОҚО Тарихи мәдени этнографиялық                    
орталық музейі МКҚК
8.  Түркістан қ. «Ныш-ер» ЖШС
9.  Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ бухгалтериясы
10.Түркістан қ. «Түркістан-Агро несие» 
микроқаржы ұйымы  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

11.  Түркістан қ. «Халықты жұмыспен қамту 
орталығы» КММ

12.  Алматы қ. «НАХ» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

13.  Түркістан қ. «Тепловодастройсервис»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

14.  Түркістан қ. «Тұрмыстық қызмет»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

15.  Алматы қ. АҚ «ДБ «КЗИ Банк»
16.  ОҚО,Сарыағаш ауданы, «МТПК            

Оңтүстік Таңы»  жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

17.  Тыва Республикасының Халық банкі,    
Кзыл қ.



Студенттер қандай лауазымда жұмыс істей алды?

сот-бухгалтер 
сарапшысы

салық 
инспекторы

қаржы 
директоры

қаржылық 
талдаушы

салық бойынша 
кеңесші

сарапшы
-аудитор

аға бухгалтер

бас бухгалтер

қаржы 
қызметінің 
басшысы

бақылаушы
-ревизор



Есеп және аудит  мамандығының 
студенттерінің академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша 2012-2013 оқу 
жылында  бір академиялық кезеңге  3 

курс студенті Токтагулова Бегимай 
(Қырғызстан)            Түркия Республикасы,  

университетінде, 

2014-2015 оқу жылында 3 курс студенті   
Джусипова Жұлдыз Болгария мемлекеті, 

Варна Фри университетінде білім алып      
келді. Түрік әлемінің ортақ 

университетінде білім алудың басты 
басымдылығы      басқа мемлекеттен 

келген жастар осы     бағдарлама аясында 
шетелдерде білім   алуға қол жеткізуде.

Студенттердің 
жетістіктері



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.


