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Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

 

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер 

және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы) 

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау 

компоненті шеңберінде: 

      1) негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді; 

     2) қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды. (Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 31т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау мен игеру тәртібі аралас 

және бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді алу, сондай-ақ білім алушының жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. (Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 32т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін ЖОО өзі 

белгілейді. Бұл ретте қосымша ББ пәндерін білім алушылар ТК және ҚТ шеңберінде оқиды 

және олардың көлемі негізгі операциялық жүйе бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті 

беру үшін қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы 34т.) 

Major-ден (Мажор) айырмашылығы (негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында 

білім алушыларға анықталған білім беру бағдарламасы), Minor (Минор) - бұл студент үшін 

бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок. 

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін 

ұсынылады. Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың 

екінші және үшінші курстарында оқытылады. 

Minor ерекшеліктері: 

• бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқиды; 

• жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады; 

• 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит); 

• еңбек сыйымдылығы білім беру бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді (Minor пәндері 

үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді); 

• әр білім беру бағдарламасының студенті жалпы пулдан өз бетінше таңдайды; 

• Minor пәндері бір уақытта өткізіледі: кестеде оларға нақты сабақ күні беріледі. 
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Мақсаты:  кәсіби салада коммуникативтік құзыреттілікке ие жаңа формациядағы жоғары 

білікті мамандарды даярлау, еңбек нарығында мамандық түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастыру 

Қалыптастыру керек негізгі құзыреттері: Есепке алу, салық салу және талдау, зерттеу 

процестерін құруға мүмкіндігі. BI және есептілікпен жұмыс істеу, деректерді визуализациялау 

Оқу нәтижелері:  

• салықты және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді есептеудің дұрыстығын білу 

• салық заңнамасы талаптарының сақталуын бақылау, заңнамадағы өзгерістерге 

мониторинг жүргізу қабілеті; 

• экономикалық субъектінің негізгі экономикалық операцияларының ерекшеліктерін 

түсіну мүмкіндігі;   

• есеп жүйесін(немесе ERP) сәтті құра білу – операцияларын, жазбаларды көрсету, 

регистерлерді қалыптастыру үшін; клиент-банк; бақылаушы инстанцияларға 

құжаттарды ұсыну үшін электрондық байланыс арналары арқылы есептілікті 

тапсыру жүйесі (ССО). 

 

Мinor пәндері: 

1. Салық есебі  

2. Салықтық аудит 

3. Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум 

4. Есептегі сандық технологиялар 

 

Еңбек сыйымдылығы: 20 кредит. 

Пререквезиттер: «Есепті ұйымдастыру» және «Басқару жүйесіндегі есеп» модульдерінің 

пәндері 

Тыңдаушылардың минималды саны:10 

Тыңдаушылардың максималды саны:70 (5 подгрупп) 

 

 

1 Пән Салық есебі 

 

Пән, салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді есептеудің дұрыстығын 

тексерудегі негізгі білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.  Ол үшін, 

салық органдарына салық есептілігін уақытылы ұсынуды, салық заңнамасы талаптарының 

сақталуын, заңнамадағы өзгерістер мониторингін бақылайды. 

 

 

2 пән Салықтық аудит  

 

Курс, салық аудитін жүргізу кезінде ақпарат көздерін зерттейді. Жұмыс құжаттамасын 

дайындау әдістері мен тәсілдеріне, салық мәселелері бойынша аудиторлық тапсырманы 

жүргізуіне, нәтижелерін ресімдеу тәртібіне, аудиторлық файлды қалыптастыруға үйретеді. 

 Салық салудың жалпы режимі мен арнайы режимдерінің салыстырмалы сипаттамасын 

береді. Экономикалық субъектінің негізгі шаруашылық операцияларының ерекшеліктерін, 



сыртқы факторларды, қызмет түрін, нормативтік-құқықтық базаның өзгеру жиілігін, 

мемлекеттік реттеуді (пайыздық мөлшерлемелер, валюта бағамдары, салық жүйесі) және басқа 

да салық салу объектілерін, салық салынатын базалардың қалыптасуын тексеру әдістемесі 

қарастырады 

 

 

3 пән Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум 

Бұл пән теориялық және әдіснамалық негіз ретінде қарастырылуы керек, оның көмегімен 

және негізінде Сіз кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы, кәсіпорынның материалдық және 

ақшалай ресурстарын есепке алу, сақтау және пайдалану туралы лайықты мәліметтер ала 

аласыз. Пәннің міндеті-алынған білім негізінде студент, болашақ маман бухгалтерлік есеп 

жүргізу және кәсіпорынның бухгалтерлік (қаржылық) есептілігін жасау кезінде мүмкін болатын 

қателіктер мен бұзушылықтардан аулақ болу.. 

 

 

Пән 4 есептегі сандық технологиялар 

 

Пән есепке алу жүйесін(немесе ERP) жүзеге асыру қабілетін – операцияларды, 

хабарламаларды көрсету, тіркелімдерді қалыптастыруға бағытталған; клиент-банк; бақылаушы 

инстанцияларға құжаттарды ұсыну үшін электрондық байланыс арналары арқылы есептілікті 

тапсыру жүйесі (ҚҚО); контрагенттермен электрондық құжаттармен электрондық алмасу 

сервистері (ҚҚҚ) – басқа компаниялармен заңды маңызды электрондық құжаттармен алмасу 

үшін; процестерді және құжаттарды басқару жүйелерін (ECM немесе электрондық құжат 

айналымы жүйесі) зерделеу – қызметкерлердің өзара іс-қимылын ұйымдастыру және 

құжаттарды дайындайды. 


