
2022-2023 оқу жылының I семестрінің білім беру бағдарламасы бойынша төмендегі 

серіктес кәсіпорындар және кәсіпорындар тарапынан оқытушыларды және 

тәлімгерлер туралы ақпарат 

 

Білім беру бағдарламасы: 6В04102 «Есеп және аудит» 

 

Кәсіпорындар 

тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Аманжолова К. 

Серіктес 

кәсіпорындар: 

РММ «Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит» 

департаменті 

Пәнің атауы: Практический аудит  

Жетістіктері: «Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы «Мемлекеттік 

ұйымдарда тәуекелді басқару жүйесі» тақырыбы бойынша 

біліктілігін арттыру семинары. Тараз қаласы, 2015 жыл, тіркеу 

№142124 

 

«Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы «ҚС ХҚЕС-ке сәйкес 

есептеу әдісі бойынша бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік» 

тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру семинары. 80 академиялық 

сағат. Тараз қаласы, 2015 жыл, 7-тамыз,  тіркеу №141885 

 

«Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы «ҚС ХҚЕС-ке сәйкес 

есептеу әдісі бойынша бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік» 

тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру семинары. 36 академиялық 

сағат. Тараз қаласы, 2015 жыл, 14-тамыз,  тіркеу №141885 

 

«Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы «Халықаралық 

стандарттарға сәйкес ішкі мемлекеттік аудит» тақырыбы бойынша 

біліктілігін арттыру семинары. Тараз қаласы, 2015 жыл, 24-шілде,  

тіркеу №141288 

 

«Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы «Халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік 

секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті 

жасау» пәні бойынша оқу, 60 академиялық сағат. Тараз қаласы, 

2016 жыл, 09 қыркүйек, тіркеу №149372 

 

Мемлекеттік аудитор біліктілігін иелену туралы мемлекеттік 

аудитор серитификаты берілді. Тіркеу номері №0609, берілген күні 

2016 жылы 5 желтоқсан. 

 

 «Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы «ҚСҚЕХС сәйкес 

мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржы 

есептемесін құру» пәні бойынша оқу, 60 академиялық сағат. Тараз 

қаласы, 2016 жыл, тіркеу №152827 

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы 

бойынша департаменті, 23 – маусым Қазақстан Республикасының 

«Мемлекеттік қызметкерлер күні» мерекесіне орай, өз міндеттерін 

үлгілі орындап мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыруға 



қосқан үлесі үшін Грамотамен марапатталды. Тараз қаласы, 2018 

жыл 

 

Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік 

басқару академиясы «Шоғырландырылған қаржылық есептілік 

аудиті» тақырыбы бойынша мемлекеттік қызметшілердің 

біліктілігін арттыру семинары, 24 академиялық сағат. Тараз қаласы, 

2019 жыл 24-26 маусым, №ZHMBA00542 

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агентігінің 

Жамбыл облысы бойынша департаменті23-маусым Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік қызметшілер күні» мерекесіне 

орай, өз міндеттерін үлгілі орындап мемлекеттік қызметтің оң 

имиджін қалыптастыруға қосқан үлесі үшін Алғысхатпен 

марапатталды. Тараз қаласы, 2020 жыл 

 

Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі Ұлттық валюта – теңге 

күні мерекесіне орай Қазақстан Республикасы қаржы 

министрлігінің дамуына қосқан маңызды үлесі мен адал атқарған 

қызметі үшін Құрмет грамотасымен марапатталды. 

Тараз қаласы, 2021 жыл 

 

Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті 23-

маусым Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызметшілер 

күні» мерекесіне орай, қызметтік міндеттерін жоғары деңгейде 

орындағаны және жұмыстағы жақсы көрстекіштері үшін Құрмет 

грамотасымен марапатталған. Тараз қаласы, 2022 жыл 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасы: 6В04103 «Қаржы» 

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Әшіралиева Д.М. 

Серіктес кәсіпорындар: «Банк Центр Кредит» АҚ 

Пәнің атауы: Банк қызметін қаржылық талдау 

Жетістіктері: Инновациялық білім беру орталығы 05.08.-20.08.2020 ж. 

аралығында «Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

технологиялары» бойынша 72 сағат көлемінде біліктілігін 

арттыру курсынан өтті. Шымкент қаласы 20.08.2020 жыл  

№ 037 

 

Қазақстан Республикасы Астана қаласы жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі Damutek «Қаржы нарықтары және ақша-

несие саясаты» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 

сағаттық онлайн курсынан өтті. Астана қаласы, 06.02.2020 

жыл 

 

BK Educational forum «Innovative technologies in the 

educational process» congratulates on successful competition of 

this training beld in Taraz. Kazakhstab from 19.01.2021 to 

30.01.2021 in total of 72 academic hours. Taraz, 2021  

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

Высшая школа экономики и бизнеса, Центр Менеджмента и 

бизнес-образования прошла онлайн-курс повышения 

квалификации на тему «Управление проектами»  (по 

направлению «Особенности развития цифровых и блокченй-

технологий в финансовой сфере») в период с 23 мая по 04 

июня 2022 года в объеме 72 часа, г. Алматы, 2022г. № 094/22 

 

Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласы «Ant Group» 17 

сағаттық «Жеке кәсіпкер» курсын өтіп, бухгалтерия мен 

салық салу саласындағы білімін жетілдірді. Тіркеу 

№10010945, Сертификат берілген күні 07.09.2022 ж 

 

Belgian Education Council Master class «Cyberprofessor» «Is 

the» «soft» power so strong? How to influence. Control. Inspire. 

Manage using the «soft» power of the Professor», Certificate № 

KP7MK11022051. October 6, 2022. 1,5 Academic hours 

 

Belgian Education Council Master class «Cyberprofessor» «Learn 

to ask the right questions and enjoy the learning process!» 

Certificate № KP7MK21022036. October 13, 2022. 1,5 Academic 

hours 

 

Belgian Education Council Master class «Cyberprofessor» «How 

can a professor competently prevent problems with students ?» 

Certificate № KP7MK41022012. October 13, 2022. 1,5 Academic 

hours 

 



Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

Высшая школа экономики и бизнеса, Центр Менеджмента и 

бизнес-образования прошла онлайн-курс повышения 

квалификации на тему «Методы преподования в Вузе с 

применением цифровых технологий» (по направления 

«Компанияның қаржы саясатын жетілдіру») в период с 10 

октября по 21 октября 2022 года в объеме 72 часа, г.Алматы, 

2022, № 117/22 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


