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1. Жалпы жоболор 

 

1.1 Кесиптик орто билим берүүнүн 080106 – Финансы (тармактар боюнча)  

адистиги боюнча Мамлекеттик билим берүүнүн ушул стандарты «Билим берүү жөнүндө» 

мыйзамына жана билим берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 

актыларына ылайык Кыргыз билим берүү академиясында иштелип чыккан жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүндө аныкталган тартипте бекитилген.  

 

Төмөнкү документтер 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча 

КББНП ны иштеп чыгуунун нормативдик укуктук базасы болуп эсептелет:  

1. Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамы.  

2. Кыргыз Республикасынын Кесиптик орто билим берүүнүн мамлекеттик билим 

берүү стандарты. 

3. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин 

нормативдик-методикалык документтери. 

4. АКнын Уставы. 

1.2. КББНПнын жалпы мүнөздөмөсү 

Адистикти өздөштүрүүнүн формасы: 

 Күндүзгү 

1.2.1. Адистикти өздөштүрүүнүн мөөнөтү: 

 орто жалпы билим берүүнүн базасында 1 жыл 10 ай; 

 негизги жалпы билим берүү базасында 2 жыл 10 ай. 

1.2.2. Абитуриенттин мурунку билими орто жалпы билим же негизги жалпы билим 

болууга тийиш. Окууга тапшыруу үчүн төмөнкү билими жөнүндөгү төмөнкү документ 

талап кылынат: 

 орто жалпы билим берүүнүн базасында орто билими жөнүндөгү мамлекеттик 

үлгүдөгү аттестат; 

 негизги жалпы билим берүү базасында негизги жалпы билими жөнүндөгү 

күбөлүк.   

1.2.3. КОББ КББНПны өздөштүрүүдөгү жалпы эмгек сыйымдуулугу. 

 орто жалпы билим берүүнүн базасында 120 зачеттук бирдик; 

 негизги жалпы билим берүү базасында 180 зачеттук бирдик. 

 

2. Программанын максаттары 

2.1. Программанын максаттары 

КОББ КББНПнын инсанды окутуу жана тарбиялоо жаатында 080106 – Финансы 

(тармактар боюнча) адистиги боюнча кесипке даярдоонун  максаттары (М). 

М1. Эмгек рыногунун суроо-талабына ылайык адистерди даярдап, студенттердин 

социалдык – инсандык сапаттарын, жалпы маданияттулук денгээлин көтөрүү, 

бүтүрүүчүлөрдөн мамлекеттик жана расмий тилдерде маалыматка ээ болуусун жана аларды 

кеңири чөйрөдө колдоно алуу жөндөмдүүлүгүн артыруу, өлкөнүн ар тараптан өнүгүшү 

үчүн интелектуалдык потенциялын, билимин жана билгичтигин жүзөгө ашыра турган 

адистерди тарбиялоо менен бирге мамлекетке болгон мекенчилдик сезимдерин 

жогорулатуу. 

М2.  Финансылык сапаттын кепилдигин камсыздоо менен экономикада, сациалдык 

чөйрөдө акча жана финансыны натыйжалуу пайдаланып, алардын системасын, түзүлүшүн, 

функцияларын жана айландыруу каражаттарды ишкананын саясатында иштей билген, 

өндүрүлгөн продукциянын өздөк наркын жана чыгымдарын баланстын негизинде  тактап, 
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мекеменин туруктуулугун камсыздап, абсолюттук жана салыштырмалуу көрсөткүчтөрүн  

реалдуу баалаган кадрды даярдоо.  

М3. Ишмердүүлүк чөйрөдө финансылык маселелерди чечүүнүн, дебитордук, өндүрүштүк, 

кыска мөөнөттүү карыздарды талдап, мекеменин ишмердүүлүгүндө тактикалык-

оперативдик чечимдерди кабыл алып, инвестициялык долбоорлорду тарта билген, 

башкаруунун структурасына иновациалык жаңы технологияларды киргизүү менен 

финансынын агымына жана туруктуулугуна көзөмөл жөргүзгөн адистерди чыгаруу.  

 М4. Илимдин жана техниканын жаңылыктарын жана жетишкендиктерин колдонуу менен 

бирге ишкананын баштапкы бухгалтердик эсебин, банктык төлөмдөрдү, бюджеттик 

киреше-чыгашаларды, сациалдык камсыздандыруу фондунун жеңилдиктерин мыкты 

өздөштүргөн, коомдук иштерге активдүү катышкан, билимдүү, талерантуу кадрларды 

алдынкы ишканаларга жайгаштыруу менен мекемелерде илимий-өндүрүштүк байланышты 

күчөтүү. 

М5. Атаандаштык шарта, бюджеттик мекемелерде салыктын түрлөрүн, кассалык жана 

кредиттик пландарды активдүү түзүп, мекемени аналитикалык маалымат менен камсыз 

кыла билген,  алган тажрыйбаларын өнүгүү процессинде чет элдик адистер менен 

мамилелешип иштөөгөө жөндөмдүү болгон инсандарды (бүтүрүүчүлөрдү) чыгаруу. 

2.2. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгү 

 Ишканаларда. 080106 финансы (тармактар боюнча) адистигиндеги бүтүрүүчүлөрдүн 

кесиптик ишмердигинин чөйрөсү ар кандай уюштуруучулук-укуктук формадагы ишкана, мекеме, 

уюмдар, курамдык бөлүктөр жана анын персоналы; 

Адистиктин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн тармактары : 

 башкаруучулук маалымат; иш кагаздары жана иш кагаздарын колдонуу; 

 башкаруунун технологиясы; ишкердик иш-аракеттер; 

 уюмдун мүлкү жана милдеттенмелери; чарбалык операциялар; 

 каржылык-чарбалык маалымат; салыктык маалымат; бухгалтердик жана 

башкаруучулук отчеттуулук; 

 алгачкы эмгек жамааты; материалдык, товардык, каржылык, кадрдык агымдар 

жана ресурстар; 

 материалдык эмес (маалыматтык, убактылуу, сервистик) агымдар жана 

ресурстар; 

 Кесиптик иишмердигинин түрлөрү:  

 

2.3. Кесиптик ишмердигинин түрлөрү 

080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистигинин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик 

ишмердигинин түрлөрү болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

 уюмдун максаттарын калыптандырууга жана багыттык (стратегиялык) 

маселелерди чечүүгө катышуу; 

 уюмдун курамдык бөлүктөрүн  башкарууда маалыматтык жана иш кагаздары менен камсыз 

кылууну калыптандырууга катышуу; 

 уюмдун  коммерциялык же ишмердүүлүк иш- аракеттерин башкарууга катышуу; 
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 уюмдун уюштуруучулук-техникалык, экономикалык, кадрдык жана башка маселелерин 

чечүүгө катышуу; 

 текшерүүнүн натыйжалуу системасын иштеп чыгууга; 

 башкаруу обьектилериндеги социалдык-экономикалык процесстердин өнүгүүсү  

тууралуу алдын ала айтуу. 

 

2.4. Бүтүрүүчүлөрдүн билимин улантуу мүмкүнчүлүгү 

Кесиптик орто билим берүүнүн 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги 

боюнча кесиптик билим берүүнүн негизги программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү 

төмөнкүлөргө даяр: 

 жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларын 

өздөштүрүүгө; 

 ылайык келген багыттары жана адистиктери боюнча кыскартылган мөөнөттө 

жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларын 

өздөштүрүүгө. 

 

2.5. Программанын милдеттери. 

080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча даярдоонун кесиптик 

ишмердүүлүгүнүн милдеттери (КМ). 

 

КМ1. Ишкананын финансысын башкаруу жана уюштуруу. Финансынын маңызын 

экономикалык категориясы катары тааныйт, акча жана финансыны натыйжалуу пайдалана 

алат, алардын финансы системасындагы ордун жана ролун көрсөтө алат, финансы 

мамлелеринин группасын билет, финансы кызматынын структуралык  түзүлүшүн, 

фунциясын аныктай алат, айлануу каражаттарынын негизги эффективдүү көрсөткүчүн 

эсептөө менен ишкананын саясатында иштеп чыга алат. 

КМ2. Чарбалык операцияларды документтештирүү жана уюмдун мүлкүнө акча 

каражаттарын, кыска мөөнөттөгү финансылык салымдарды жана дебитордук 

карыздарга бухгалтердик эсепти киргизүү. Баштапкы бухгалтердик документтерди 

иштей алат, бухгалтердик эсептин эсеп иш планын өз жумушунда колдоно алат, акча жана 

кассалык документтерди толтура билет, ишкананын мүлкүнүн бухгартердик эсебин 

жүргүзө алат, бухгалтердик эсептин планынын негизинде каржылык салымдардын эсебин 

жана акча каражаттардын кыймылына көзөмөл жүргүзөт. 

КМ3.  Мүлктү түзүүнүн булактарына бухгалтердик эсепти киргизүү. Бухгалтердик 

эсептин эсеп планынын негизинде уюмдун мүлкүн, булактарын эсепке алуу, төлөм 

документтерин жүргүзүү, бюджетке салык жана төлөмдөрдү, социалдык фондго 

камсыздандыруу төлөмдөрүн которуу, көзөмөлдөө жана алардын банк операциясынын 

кассалык эсебинин жүрүшүн, салык жана төлөмдөрдүн социалдык фондго камсыздандыруу 

төлөмдөрүн бухгалтердик эсеп аркылуу жүргүзө алат. 

КМ4. Ишкананын иш аракетинин финансылык жыйынтыктары, мекеменин 

акчалай кирешелерин түзүү. Продукцияны сатуудан түшкөн кирешени эсептөө, 

өндүрүлгөн, сатылган товардын наркын жана өздүк наркын эсептөө, өзгөрүлүүчү 

чыгымдын негизинде сатуу балансын тактайт, ишкананын таза жана баланстык 

кирешелерин эсептөө, реалдуу баалайт , финансылык туруктуулуктун салыштырма 

абсалюттук көрсөткүчүн эсептөө менен ишкананын рентабелдүүлүгүн аныктайт жана  

финансылык туруктуулугун камсыздайт.  



6 
 

КМ5.  Ишкананын  салыктык пландарын жана салыктык эсепти жөнгө салуу. Салык 

эсебинин регистри жана документтин  баштапкы  эсебин толтурат жана иштеп чыгат, 

салыктардын түрлөрү боюнча эсептейт жана алардын толук кандуу чогултулуусуна, 

салыкта каралган жеңилдиктерди колдонуу  менен көзөмөл  жүргүзөт. 

КМ6.  Финансылык туруктуулукту башкаруу. Дебитордук  карыздардын эсебин 

жүргүзөт, өндүрүш запастарын оптималдаштырууга талдоо жүргүзөт, кыска мөөнөттүү 

карыздардын абалына жана капиталдын структурасын талдайт, карызга алынуучу 

капиталга эсептелүүчү дивиденттин төлөм саясатын аныктайт. 

КМ7.Каржылык жыйынтыктардын анализи жана пландаштырылышы, каржылык 

туруксуздугу. Бюджеттик мекемелерде бюджеттин түзүлүшүнө активдүү катышат жана 

ошондой эле төлөм салыктык календарды, кассалык жана кредиттик планды түзө алат. 

Мекеменин финансылык милдеттенмелерин өз убагында төлөө  мерчемдерин аныктайт 

жана аткарат.  

КМ8. Пландаштыруунун негиздери жана ишмердүүлүктүн көзөмөлү, пайда  алып  

келүү  жаатында.  Инвестициялык долбоорлорду эффективдүү эсептейт, мекменин 

маркетингдик стратегиясын иштеп чыгып аны кабыл алууга сунуштайт.  Мекеменин 

ишмердүүлүгүндө (өндүрүштүк) тактикалык, жана оперативдик чечимдерди операциялык 

башкарууда колдоно алат, иновациялык технологияларды өндүрүшкө киргизүү менен 

атаандаштык жөндөмдүүлүктү күчөтө алат. 

КМ9. Ишкананын айлануу капиталынын жана акча агымдарын башкаруу. 

Башкаруунун негизги этаптарын билет, мекеменин структурасын аныктайт, 

кызматкерлердин функционалдык милдеттерин жана алардын так аткарылышына, 

ишкананын финансылык агымдарына көзөмөл жүргүзөт. 

КМ10. Финансылык жыйынтыкты жана ишкананын чарбалык кыймылдарын 

анализдөө. Мекеменин финансылык абалына жыйынтыктоочу талдоо жүргүзүү жана анын 

натыйжалуугун жогорулатуу жана финансылык абалын жакшыртуудагы резервдерди 

аныктайт, мекеменин финансылык туруктуулугуна баа берет. 

2.6. КББНП жана аны пайдалануучулар. 

Кыргыз Республикасынын Кесиптик орто билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

стандарты негизги билим берүү программаларын ишке ашырууда 080106 – Финансы 

(тармактар боюнча) адистиги боюнча нормалардын, эрежелердин, талаптардын 

жыйындысын жана окуу уюштуруучулук-методикалык документтерди иштеп чыгуу, 

Кыргыз Республикасынын аймагында Мамлекеттик аккредитациясы (аттестациясы) бар, 

бардык кесиптик орто билим берүүнүн негиз-ги программаларын өздөштүрүүнүн сапатын 

баалоо үчүн негиз болуп эсептелет. 

080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча КОББ  МББСнын негизги 

пайдалануучулары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

 Адистик боюнча кесиптик билим берүүнүн негизги программаларын ишке 

ашыруу укугуна ээ болгон кесиптик орто билим берүүчү билим берүү уюмдарынын 

администрациясы жана педагогикалык курамы; 

 Адистиктеги негизги билим берүү программасын өздөштүрүү боюнча өзүнүн 

окуу ишмердүүлүгүн натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жооптуу студенттер; 
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 Тийиштүү кесиптик ишмердүүлүктөгү адистердин жана иш берүүчүлөр-дүн 

бирикмелери; 

 Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү аткаруу бийлиги-нин 

борбордук  Мамлекеттик органынын тапшыруусу боюнча негизги билим берүү 

программаларын иштеп чыгууну камсыз кылуучу окуу-усулдук бирикмелер жана 

кеңештер; 

 Кесиптик орто билим берүүнү каржылоону камсыз кылуучу аткаруу бий-

лигинин Мамлекеттик органдары;  

 Аткаруу бийлигинин кесиптик орто билим берүү системасында  мыйзам-дардын 

сакталышын текшерүүнү камсыз кылуучу, кесиптик орто билим берүү чөй-рөсүндө 

аттестацияны, аккредитацияны жана сапатка көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдар. 

 

2.7. Кыргыз Республикасынын ОКББПга коюлуучу талаптар.  

 

2.7.1. КББНПны өздөштүрүүнүн натыйжаларына карата талаптар. 

080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча даярдалган бүтүрүүчү билим 

берүүнүн негизги программасынын максаттарына жана кесиптик ишмердүүлүктүн 

тапшырмаларына ылайык төмөндөгү компетенцияларга ээ болушу керек: 

а) жалпы: 

Ж.К 1. Өзүнүн келечектеги кесибинин маңызын жана социалдык маанисин түшүнүү, ага 

чын дилден кызыгуу. 

Ж.К 2. Жеке ишмердигин уюштуруу, кесиптик милдеттерди аткаруунун методдору жана 

ыкмалары, анын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо. 

Ж.К 3. Стандарттуу жана стандарттуу эмес  ситуацияларда чечим кабыл алуу жана ага 

жоопкерчиликти болуу. 

Ж.К 4. Кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу, кесиптик жана инсандык өнүгүү үчүн 

зарыл болгон маалыматтарды издөө жана колдонууну ишке ашыруу. 

Ж.К 5. Финансылык маалыматка ээ болуу, маалымат-коммуникациялык технологияларды 

колдонуу аркылуу финансылык маалыматтарды талдоо жана баалоо. 

Ж.К 6. Кесиптик жана инсандык өнүгүүнүн милдеттерин өз алдынча аныктоо, өзүн 

билимге жетиштирүү менен алектенүү, квалификацияны жогорулатууну аң сезимдүү 

пландаштыруу. 

Ж.К 7. Кесиптик ишмердиктеги  технологиялардын бат-бат алмашып туруусуна  багыт 

алуу. 

Ж.К 8. Кесиптик маселелерди чечүүдө математикалык (гуманитардык) илимдердин 

базалык негиздерин колдонуу жөндөмдүүлүгү. 

Ж.К 9. Илим, техника жана технологиядагы, кесиптик тармактагы жаңы кубулуштардын  

социалдык-экономикалык жана маданий жыйынтыктарын анализдөө жана баа берүү 

жөндөмдүүлүгү. 
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Ж.К 10. Өзүнүн оозеки жана жазуу кебин мамлекеттик жана расмий тилде логикалык так,  

аргументтүү жана түшүнүктүү кура билүү жөндөмдүүлүгү. 

Ж.К 11. Социалдык карым-катыштын деңгээлинде чет тилдеринин бирин билүү. 

Ж.К 12. Коомдо кабыл алынган адеп-ахлактык жана укуктук ченемдердин негизинде 

социалдык өз ара карым-катышка жөндөмдүүлүгү, адамдарды сыйлай билүүсү, башка 

маданиятка толеранттуулугу, өнөктөштүк мамилелерди колдоого даярдыгы. 

Ж.К 13. Сергек жашоо образы, табиятты коргоо жана ресурстарды рационалдуу 

пайдалануу үчүн зарыл болуп,  алган билимдерин   пайдалануу  мүмкүнчүлүгү. 

Ж.К 14. Жарандык коомдун баалуулуктарынын негизинде баарлашууга жөндөмдүүлүгү 

жана даярдыгы, жигердүү жарандык позицияны ээлөө мүмкүнчүлүгү. 

б) кесиптик ишмердүүлүктүн негизги түрлөрүнө ылайык келген кесиптик 

компетенцияларга:  

1. Мекеменин финансысын уюштуруу жана башкаруу. 

К.К 1.1. Финансынын маңызын экономикалык категория катары билүү, акча жана 

финансынын өз-ара байланышы. 

К.К 1.2. Мекеменин финансысынын маңызын билүү, өлкөнүн финансылык системасынын 

орду жана аткарган кызматын көрсөтүү. 

К.К 1.3. Финансылык кызматтардын уюштурулган түзүлүшүн билүү жана алардын 

аткарган функциялары. 

К.К.1.4. Айландыруу каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун негизги 

көрсөткүчтөрүн эсептөө. 

К. К 1.5. Дебитордук карыздардын көлөмүн түзүү үчүн зарыл болгон  акча каражаттарын 

суммасын эсептөө. 

2. Чарбалык операцияларды документтештирүү жана уюмдун мүлкүнө 

бухгалтердик эсеп жүргүзүү: 

К.К 2.1.  Баштапкы  бухгалтердик документтерди иштеп чыгуу. 

К.К 2.2.Акча каражаттарына эсеп жүргүзүү, акча жана кассалык   документтерди 

толтуруу. 

К.К 2.3. Бухгалтердик эсептин эсеп иш планынын негизинде уюмдун мүлкүнүн булактарын 

эсепке алуу боюнча бухгалтердик ички эсептөөнү түзүү. 

К.К  2.4. Инвентаризациялоого даярдык көрүү жана эсептеги маалыматка 

инвентаризациялоодогу фактылык маалыматтардын дал келишин текшерүү. 

 

3. Мүлктү калптандыруу булактарына бухгалтердик эсепти киргизүү, мүлктүн 

инвентаризация жана ишкананын финансылык милдеттемелеринин ишин 

аткаруу. 
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К.К  3.1. Социалдык  фондго камсыздоо төлөмдөрүн, салыктарды жана бюджетке 

чогултууну  которуудагы төлөө документтерин толтуруу, алардын эсеп-кассалык банк 

операциялары боюнча өтүүсүн көзөмөлдөө. 

К.К  3.2. Социалдык фондго  камсыздоо төлөмдөрүн, салыктарды жана бюджетке 

чогултууну  кошумчалоо жана которуу боюнча бухгалтердик ички эсептөөлөрдү 

(проводки) калыпка салуу. 

К.К 3.3. Бухгалтердик эсептин счетунда өсүүчү жыйынтык аркылуу чагылдыруу.Уюмдун 

мүлктүк жана каржылык абалын бухгалтердик эсеп-кысаптын эсебинде өсүүчү 

жыйындысы  аркылуу чагылдыруу, отчеттук мезгилдеги чарбалык ишмердиктин 

натыйжаларын аныктоо. 

К.К 3.4. Ишкананын финансылык карыздарын текшерүү процедурасын өткөрүү. 

4. Мекменин акчалай кирешелеринин пайда болуусу, жана мекеменин 

финансылык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы: 

 

К.К 4.1. Өндүрүштүк нарктын эсептелининши, жана ишке ашырылган продукциянын толук 

наркы. 

К.К 4.2. Сатуудан түшкөн пайданын эсептелиниши, жумуш жана кызмат көрсөтүү. 

К.К 4.3. Жалпы кирешени, сатуунун рентабельдүүлүгү жана активдерди өзгөрүлмөлүү 

чыгым методунун колдонүнун негизинде сатуу баасынын эсептелиниши. 

К.К 4.4. Мекеменин  баланстык  жана таза пайдасын эсептөө. 

К.К 4.5. Мекеменин рентабелдүү көрсөткүчтөрүн эсептөө. 

К.К 4.6. Абсолюттук жана салыштырмалуу каржылык туруктуулуктун көрсөткүчүн 

эсептөө. Каржылык туруктуулуктун типтерин  аныктоо. 

К.К 4.7. Мекеменин ийкемдүүлүгү жана төлөө жөндөмдүүлүгүнүн эсептөөнү  аныктоо. 

К.К 4.8. Накталай эмес формадагы эсептешүүлөр боюнча документтерди  

документтештирүү.  

5. Ишкананын салык пландаштыруу жана салык эсебин жөнгө салуу: 

 

КК-5.1. Салык эсебинин регистри, биринчи учеттук документтерди толтуруу жана иштеп 

чыгуу 

КК-5.2. Милдеттүү төлөм үчүн салыктардын эсеби, жыйымдар, салыктык базаны аныктоо 

К.К.5.3. Закон тарабынан белгиленген мөөнөттө, статистикалык отчеттордун формаларын, 

салыктык жыйымдар, салыктык деклорацияларды түзүү 

 

6. Финансылык туруктуулуктугу башкаруу: 

КК.6.1. Өндүрүш запасатрын оптимизациялоо анализин жүргүзүү 

КК.6.2. Кыска мөөнөттөгү карыздардын абалын анализдөө 

КК.6.3. Балансталган башкаруу чечимдерин функционалдык стартегиялар менен анализдөө 
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КК.6.4. Финансылык менеджментте азыркы информациялык технологияларлы пайдалануу 

 

7. Финансылык жыйынтыктарды анализдеп  пландоо. Финансылык туруксуздук: 

К.К. 7.1.  Ишкананын бюджетин иштеп чыгууга катышуу. 

К.К.7.2. Салыштырмалуу аналитикалык балансты түзүү. 

К.К.7.3.  Мекеменин финансылык туруксуздугунун факторлорун аныктоо. 

 

8. Киреше алып келүүчү иш аракетти көзөмөлдөө жана пландоонун негизи: 

 

К.К. 8.1. Инвестициялык долбоорлордун натыйжалуулугун эсептөө. 

К.К. 8.2. Мекеменин маркетингдик стратегиясын иштеп чыгууга катышуу, аны ишке 

ашыруу максатында иш чараларды пландаштыруу жана ишке ашыруу. 

К.К. 8.3. Мекеменин (операциондук) өндүрүштүк иш аракетин башкарууда, стратегиялык, 

тактикалык жана оператвдүү чечимдерди кабыл алуу методдорун колдонуу.  

К.К. 8.4. Технологиялык жана өндүрүмдүк (продуктовых) иновацияларды кийрүүгө 

катышуу. 

К.К. 8.5. Сапаттуу башкаруунун заманбап системасына кийрүү (внедреть) жана 

атаандаштыка жөндөмдүүлүгүн камсыздоо.  

К.К. 8.6. Мекеменин иш аракетине (функционирование) макроэкономикалык чөйрөнүн 

таасирин баалоо. 

К.К. 8.7. Башкаруу чечимдерин кабыл алууда, анализдин сандык жана сапаттык методун 

колдоно билүү жана экономикалык, финансылык жана уюштуруу-башкаруучулук  

моделдерди түзүү. 

К.К. 8.8.Бизнес процессти моделдештирүүнү жана анын реинжиниринг (иш аракеттин 

сапатын, көлөмүн жогорулатуу)  методун билүү. 

К.К. 8.9. Рыноктук жана спецификалык тобокелдиктин анализин жүргүзүү , башкаруу 

чечимдерин кабыл алуу үчүн анын жыйынтыктарын колдонуу. 

К.К. 8.10. Жаңы рыноктук мүмкүнчүлүктөрдү табуу жана  баалоо, бизнес идеяларды түзүү. 

К.К. 8.11. Керектөөчүлөрдүн жүрүм турумун анализдөө жана талапты түзүү   

9. Ишкананын айлануу капиталын жана акча агымын башкаруу. 

К.К 9.1. Ишкананын бөлүмдөрүнүн структуралык башкарууга катышуу. 

К.К 9.2. Структуранын түзүлүшүн дорборлорун билүү, кызмат ордун бөлүштүрүү жана 

жоопкерчиликтин негизинде натыйжалуу бөлүштүрүү. 

К.К 9.3. Финансылык жыйынтыктоону нормативтик жана укуктук документтерди өзүнүн 

ишмердүүлүгү боюнча колдонууну билүү. 
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10. Мекеменин иш аракеттериндеги чарбалык жана финансылык анализди 

жүргүзүү. 

К.К. 10.1. Уюмдун финансылык абалын анализдөөнү, финансылык отчеттуулукту 

анализдөөнү  жана методдорун  колдонуу менен  жүргүзүү. 

К.К.10.2. Уюмдун иш аракетиндеги эффективдүүлүктү  көтөрүүдө   жана финансылык 

абалды жакшыртуудагы  резервдерди аныктап чыгуу. 

К.К.10.3. Ички жана сырткы керектөөчүлөргө  керектүү  маалыматтарды жеткирүү.  

К.К.10.4.  Мекеменин чарбалык иш аракетинин негизги көрсөткүчтөрүнө  анализ жүргүзүү.  

 

2.8. Компетенциялардын коддору 
 

№ Компетенциялардын мазмуну Коду 

а) Жалпы 

1. 
Өзүнүн келечектеги кесибинин маңызын жана социалдык маанисин 

түшүнүү, ага чын дилден кызыгуу. 
ЖК-1 

2. 
Жеке ишмердигин уюштуруу, кесиптик милдеттерди аткаруунун 

методдору жана ыкмалары, анын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо. 
ЖК-2 

3. 
Стандарттуу жана стандарттуу эмес  ситуацияларда чечим кабыл алуу 

жана ага жоопкерчиликти алуу. 
ЖК-3 

4. 
Кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу, кесиптик жана инсандык 

өнүгүү үчүн зарыл маалыматтарды издөө жана колдонууну ишке ашыруу. 
ЖК-4 

5. 
Маалымат маданиятына ээ болуу, маалымат-коммуникациялык 

технологияларды колдонуу аркылуу маалыматты талдоо жана баалоо. 
ЖК-5 

6. 

Кесиптик жана инсандык өнүгүүнүн милдеттерин өз алдынча аныктоо, 

өзүн билимге жетиштирүү менен алектенүү, квалификацияны жогорулатууну 

аң сезимдүү пландаштыруу. 

ЖК-6 

7. 
Кесиптик ишмердиктеги  технологиялардын бат-бат алмашып туруусуна  

багыт алуу. 
ЖК-7 

8. 
Кесиптик маселелерди чечүүдө математикалык (гуманитардык) 

илимдердин базалык негиздерин колдонуу жөндөмдүүлүгү. 
ЖК-8 

9. 

Илим, техника жана технологиядагы, кесиптик тармактагы жаңы 

кубулуштардын  социалдык-экономикалык жана маданий жыйынтыктарын 

талдоо жана баалоого жөндөмдүүлүк. 

ЖК-9 

10. 
Өзүнүн оозеки жана жазуу кебин мамлекеттик жана расмий тилде 

логикалык так,  аргументтүү жана түшүнүктүү кура билүү жөндөмдүүлүгү. 
ЖК-10 

11. Социалдык карым-катыштын деңгээлинде чет тилдеринин бирин билүү. ЖК-11 

12. 

Коомдо кабыл алынган адеп-ахлактык жана укуктук ченемдердин 

негизинде социалдык өз ара карым-катышка жөндөмдүүлүк, адамдарды 

сыйлай билүү, башка маданиятка толеранттуулук, өнөктөштүк мамилелерди 

колдоого даярдык. 

ЖК-12 

13. 
Сергек жашоо образы, табиятты коргоо жана ресурстарды рационалдуу 

пайдалануу үчүн зарыл болуучу алган билимин  колдонууга  жөндөмдүүлүк. 
ЖК-13 
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14. 

Жарандык демократиялык коомдун баалуулуктарынын негизинде 

диалогго жөндөмдүүлүк жана даярдык, жигердүү жарандык позицияны 

ээлөөгө жөндөмдүүлүк. 

ЖК-14 

б) Кесиптик ишмердүүлүктүн компетенциялары 

Б.1. Мекеменин финансысын уюштуруу жана башкаруу. 

15. 
Финансынын маңызын экономикалык категория катары билүү, акча жана 

финансынын өз-ара байланышы. 
КК-1.1 

16. 
Мекеменин финансысынын маңызын билүү, өлкөнүн финансылык 

системасынын орду жана аткарган кызматын көрсөтүү. 
КК-1.2 

17. 

Финансылык кызматтардын уюштурулган түзүлүшүн билүү жана алардын 

аткарган функциялары. КК-1.3 

18. 

Айландыруу каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун негизги 

көрсөткүчтөрүн эсептөө. КК-1.4 

19. 

Дебитордук карыздардын көлөмүн түзүү үчүн зарыл болгон  акча 

каражаттарын суммасын эсептөө. КК-1.5 

2. Б.2.  Чарбалык операцияларды документтештирүү жана уюмдун мүлкүнө 

бухгалтердик эсеп жүргүзүү: 

20. 
Баштапкы  бухгалтердик документтерди иштеп чыгуу. 

КК-2.1 

21. 

Акча каражаттарына эсеп жүргүзүү, акча жана кассалык   документтерди 

толтуруу. КК-2.2 

22. 

Бухгалтердик эсептин эсеп иш планынын негизинде уюмдун мүлкүнүн 

булактарын эсепке алуу боюнча бухгалтердик ички эсептөөнү түзүү. КК-2.3 

23. 

Инвентаризациялоого даярдык көрүү жана эсептеги маалыматка 

инвентаризациялоодогу фактылык маалыматтардын дал келишин текшерүү. КК-2.4 

2. Б.3.  Мүлктү калптандыруу булактарына бухгалтердик эсепти киргизүү, мүлктүн 

инвентаризация жана ишкананын финансылык милдеттемелеринин ишин 

аткаруу. 

24. 

Социалдык  фондго камсыздоо төлөмдөрүн, салыктарды жана бюджетке 

чогултууну  которуудагы төлөө документтерин толтуруу, алардын эсеп-

кассалык банк операциялары боюнча өтүүсүн көзөмөлдөө. 
КК-3.1 

25. 

Социалдык фондго  камсыздоо төлөмдөрүн, салыктарды жана бюджетке 

чогултууну  кошумчалоо жана которуу боюнча бухгалтердик ички 

эсептөөлөрдү (проводки) калыпка салуу. 
КК-3.2 

26. 

Бухгалтердик эсептин счетунда өсүүчү жыйынтык аркылуу 

чагылдыруу.Уюмдун мүлктүк жана каржылык абалын бухгалтердик эсеп-

кысаптын эсебинде өсүүчү жыйындысы  аркылуу чагылдыруу, отчеттук 

мезгилдеги чарбалык ишмердиктин натыйжаларын аныктоо. 

КК-3.3 

27. 
Ишкананын финансылык карыздарын текшерүү процедурасын өткөрүү. 

КК-3.4 
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28. 
Бухгалтердик отчеттордун формаларын закондо белгиленген мөөнөттө түзүү. 

КК-3.5 

Б.4.  Мекеменин акчалай кирешелеринин пайда болуусу жана мекеменин 

финансылык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы. 

29. 

Өндүрүштүк нарктын эсептелининши, жана ишке ашырылган продукциянын 

толук наркы. КК-4.1 

30. 
Сатуудан түшкөн пайданын эсептелиниши, жумуш жана кызмат көрсөтүү. 

КК-4.2 

31. 
Жалпы кирешени, сатуунун рентабельдүүлүгү жана активдерди өзгөрүлмөлүү 

чыгым методунун колдонүнун негизинде сатуу баасынын эсептелиниши. 
КК-4.3 

32. 
Мекеменин  баланстык  жана таза пайдасын эсептөө. 

КК-4.4 

33. 
Мекеменин рентабелдүү көрсөткүчтөрүн эсептөө. 

КК-4.5 

34. 

Абсолюттук жана салыштырмалуу каржылык туруктуулуктун көрсөткүчүн 

эсептөө. Каржылык туруктуулуктун типтерин  аныктоо. КК-4.6 

35 

Мекеменин ийкемдүүлүгү жана төлөө жөндөмдүүлүгүнүн эсептөөнү  

аныктоо. КК-4.7 

36 

Накталай эмес формадагы эсептешүүлөр боюнча документтерди  

документтештирүү.  КК-4.8 

Б.5. Ишкананын салык пландаштыруу жана салык эсебин жөнгө салуу. 

37 
Салык эсебинин регистри, биринчи учеттук документтерди толтуруу жана 

иштеп чыгуу 
КК-5.1 

38 
Милдеттүү төлөм үчүн салыктардын эсеби, жыйымдар, салыктык базаны 

аныктоо 
КК-5.2 

39 
Мыйзам тарабынан белгиленген мөөнөттө, статистикалык отчеттордун 

формаларын, салыктык жыйымдар, салыктык деклорацияларды түзүү 
КК-5.3 

Б.6. Финансылык туруктуулуктугу башкаруу: 

40 Өндүрүш запасатрын оптимизациялоо анализин жүргүзүү КК-6.1 

41 Кыска мөөнөттөгү карыздардын абалын анализдөө КК-6.2 

42 
Балансталган башкаруу чечимдерин функционалдык стартегиялар менен 

анализдөө 
КК-6.3 

43 
Финансылык менеджментте азыркы информациялык технологияларлы 

пайдалануу 
КК-6.4 

Б.7. Финансылык жыйынтыктарды анализдеп  пландоо. Финансылык туруксуздук: 

44 Ишкананын бюджетин иштеп чыгууга катышуу. КК-7.1 

45 Салыштырмалуу аналитикалык балансты түзүү. КК-7.2 

46 Мекеменин финансылык туруксуздугунун факторлорун аныктоо. КК-7.3 

Б.8. Киреше алып келүүчү иш аракетти көзөмөлдөө жана пландоонун негизи. 

47 Инвестициялык долбоорлордун натыйжалуулугун эсептөө. КК-8.1 

48 

Мекеменин маркетингдик стратегиясын иштеп чыгууга катышуу, аны ишке 

ашыруу максатында иш чараларды пландаштыруу жана ишке ашыруу. КК-8.2 
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49 

Мекеменин (операциондук) өндүрүштүк иш аракетин башкарууда, 

стратегиялык, тактикалык жана оператвдүү чечимдерди кабыл алуу 

методдорун колдонуу. 
КК-8.3 

50 
Технологиялык жана өндүрүмдүк (продуктовых) иновацияларды кийрүүгө 

катышуу. 
КК-8.4 

51 
Сапаттуу башкаруунун заманбап системасына кийрүү (внедреть) жана 

атаандаштыка жөндөмдүүлүгүн камсыздоо. 
КК-8.5 

52 
Мекеменин иш аракетине (функционирование) макроэкономикалык 

чөйрөнүн таасирин баалоо. 
КК-8.6 

53 

Башкаруу чечимдерин кабыл алууда, анализдин сандык жана сапаттык 

методун колдоно билүү жана экономикалык, финансылык жана уюштуруу-

башкаруучулук  моделдерди түзүү. 
КК-8.7 

54 
Бизнес процессти моделдештирүүнү жана анын реинжиниринг (иш 

аракеттин сапатын, көлөмүн жогорулатуу)  методун билүү. 
КК-8.8 

55 
Рыноктук жана спецификалык тобокелдиктин анализин жүргүзүү, 

башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн анын жыйынтыктарын колдонуу. 
КК-8.9 

56 
Жаңы рыноктук мүмкүнчүлүктөрдү табуу жана  баалоо, бизнес идеяларды 

түзүү. 
КК-8.10 

57 Керектөөчүлөрдүн жүрүм турумун анализдөө жана талапты түзүү. КК-8.11 

Б.9. Ишкананын айлануу капиталын жана акча агымын башкаруу. 

58 Ишкананын бөлүмдөрүнүн структуралык башкарууга катышуу. КК-9.1 

59 
Структуранын түзүлүшүн дорборлорун билүү, кызмат ордун бөлүштүрүү 

жана жоопкерчиликтин негизинде натыйжалуу бөлүштүрүү. 
КК-9.2 

60 
Финансылык жыйынтыктоону нормативтик жана укуктук документтерди 

өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча колдонууну билүү. 
КК-9.3 

Б.10. Мекеменин иш аракеттериндеги чарбалык жана финансылык анализди жүргүзүү. 

61 
Уюмдун финансылык абалын анализдөөнү, финансылык отчеттуулукту 

анализдөөнү  жаңы  ыкмалардын негизинде жүргүзүү. 
КК-10.1 

62 
Уюмдун иш аракетиндеги эффективдүүлүктү  көтөрүүдө   жана 

финансылык абалды жакшыртуудагы  резервдерди аныктап чыгуу. 
КК-10.2 

63 Ички жана сырткы керектөөчүлөргө  керектүү  маалыматтарды жеткирүү.  КК-10.3 

64 
Мекеменин чарбалык иш аракетинин негизги көрсөткүчтөрүнө  анализ 

жүргүзүү. 
КК-10.4 

 

 

 

2.9. Күтүлүүчү натыйжалар  

Коду  Күтүлүүчү натыйжалар (КН) Компетенциялар  

КН-1 

Финансынын маңызын экономикалык категориясы катары 

тааныйт, акча жана финансыны натыйжалуу пайдалана алат, 

алардын финансы системасындагы ордун жана ролун көрсөтө 

алат, финансы мамлелеринин группасын билет, финансы 

кызматынын структуралык  түзүлүшүн, фунциясын аныктай 

алат, айлануу каражаттарынын негизги эффективдүү 

көрсөткүчүн эсептөө менен ишкананын саясатында иштеп 

чыга алат. 

ЖК-1ден  

ЖК-14 чейин 

КК-1.1 ден 

КК-1.5 чейин 

КН-2 

Баштапкы бухгалтердик документтерди иштей алат, 

бухгалтердик эсептин эсеп иш планын өз жумушунда колдоно 

алат, акча жана кассалык документтерди толтура билет, 

КК-2.1ден  

КК-2.4чейин 

 

КК-3.1 ден  
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ишкананын мүлкүнүн бухгартердик эсебин жүргүзө алат, 

бухгалтердик эсептин планынын негизинде каржылык 

салымдардын эсебин жана акча каражаттардын кыймылына 

көзөмөл жүргүзөт. 

КК-3.5 чейин 

КН-3 

Бухгалтердик эсептин эсеп планынын негизинде уюмдун 

мүлкүн, булактарын эсепке алуу, төлөм документтерин 

жүргүзүү, бюджетке салык жана төлөмдөрдү, социалдык 

фондго камсыздандыруу төлөмдөрүн которуу, көзөмөлдөө 

жана алардын банк операциясынын кассалык эсебинин 

жүрүшүн, салык жана төлөмдөрдүн социалдык фондго 

камсыздандыруу төлөмдөрүн бухгалтердик эсеп аркылуу 

жүргүзө алат. 

КК-2.1ден  

КК-2.4чейин 

 

КК-3.1 ден  

КК-3.5 чейин 

КН-4 

Продукцияны сатуудан түшкөн кирешени эсептөө, 

өндүрүлгөн, сатылган товардын наркын жана өздүк наркын 

эсептөө, өзгөрүлүүчү чыгымдын негизинде сатуу балансын 

тактайт, ишкананын таза жана баланстык кирешелерин 

эсептөө, реалдуу баалайт , финансылык туруктуулуктун 

салыштырма абсалюттук көрсөткүчүн эсептөө менен 

ишкананын рентабелдүүлүгүн аныктайт жана  финансылык 

туруктуулугун камсыздайт. 

КК-1.1 ден 

 КК-1.4 чейин 

КК-9.1 ден 

КК-9.3 чейин 

 

 

КН-5 

Салык эсебинин регистри жана документтин  баштапкы  

эсебин толтурат жана иштеп чыгат, салыктардын түрлөрү 

боюнча эсептейт жана алардын толук кандуу чогултулуусуна, 

салыкта каралган жеңилдиктерди колдонуу  менен көзөмөл  

жүргүзөт. 

КК-5.1ден 

КК-5.3 чейин 

КН-6 

Дебитордук  карыздардын эсебин жүргүзөт, өндүрүш 

запастарын оптималдаштырууга талдоо жүргүзөт, кыска 

мөөнөттүү карыздардын абалына жана капиталдын 

структурасын талдайт, карызга алынуучу капиталга 

эсептелүүчү дивиденттин төлөм саясатын аныктайт. 

КК-6.1ден 

 КК-6.4чейин 

КН-7 

Бюджеттик мекемелерде бюджеттин түзүлүшүнө активдүү 

катышат жана ошондой эле төлөм салыктык календарды, 

кассалык жана кредиттик планды түзө алат. Мекеменин 

финансылык милдеттенмелерин өз убагында төлөө  

мерчемдерин аныктайт жана аткарат. 

КК-7.1 ден 

КК-7.3 чейин 

КН-8 

Инвестициялык долбоорлорду эффективдүү эсептейт, 

мекменин маркетингдик стратегиясын иштеп чыгып аны 

кабыл алууга сунуштайт.  Мекеменин ишмердүүлүгүндө 

(өндүрүштүк) тактикалык, жана оперативдик чечимдерди 

операциялык башкарууда колдоно алат, иновациялык 

технологияларды өндүрүшкө киргизүү менен атаандаштык 

жөндөмдүүлүктү күчөтө алат. 

КК-8.1 ден 

КК-8.11 чейин 

КН-9 
Башкаруунун негизги этаптарын билет, мекеменин 

структурасын аныктайт, кызматкерлердин функционалдык 
КК-9.1 ден 

КК-9-3 чейин 
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милдеттерин жана алардын так аткарылышына, ишкананын 

финансылык агымдарына көзөмөл жүргүзөт. 

КН-10 

Мекеменин финансылык абалына жыйынтыктоочу талдоо 

жүргүзүү жана анын натыйжалуугун жогорулатуу жана 

финансылык абалын жакшыртуудагы резервдерди аныктайт, 

мекеменин финансылык туруктуулугуна баа берет. 

КК-10.1 ден 

КК-10.4 чейин 

 

2.10. Күтүлүүчү натыйжалардын максаттарга дал келиши 

Дал келүүчүлүк матрицасы:  

 

Күтүлүүчү 

натыйжалар  

 

М1 

 

М2 

 

М3 

 

М4 

 

М5 

КН-1 + +    

КН-2 +   +  

КН-3    +  

КН-4  +    

КН-5     + 

КН-6   +   

КН-7     + 

КН-8   +   

КН-9   +   

КН-10      

 

Күтүлүүчү натыйжаларды иштеп чыгууда Аксы колледжинин “Финансы”  

адистигинин окутуучуларынын, студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн, жумуш берүүчүлөрдүн, 

мамлекеттик уюмдардын, сырткы стейкхолдерлердин сунуш-пикирлери жана эмгек 

рыногунун талаптары эске алынды.  

080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистигинин бүтүрүүчүлөрү ОКББПны 

аяктагандан кийин, кандай күтүлүүчү ээ болуу керектиги жөнүндө маалыматтарды 

эдвайзерлер, окутуучулар, кураторлор студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө жеткирилет.     

 

 

3.   080106 – Финансы (тармактар боюнча)  адистигинин окуу планындагы базалык 

дисциплиналардын программаларынын 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Программаны иштеп чыккандар: 

Т.Бекболотов атындагы Аксы колледжинин ЭТИ ПМКсынын башчысы жана 

окутуучулары. 

 

Программаны өздөштүрүүнүн нормативдик мөөнөтү: 

 орто жалпы билим берүүнүн базасында 3600 саат; 

 негизги жалпы билим берүү базасында 5040 саат. 

Бүтүрүүчүнүн квалификациясы: Финансист. 

 

Жалпы жоболор 
Төмөнкү документтер 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча 

программаны иштеп чыгуунун нормативдик укуктук базасы болуп эсептелет:  
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            4. Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» закону.  

5. Кыргыз Республикасынын Кесиптик орто билим берүүнүн мамлекет тик билим 

берүү стандарты.  

6. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин 

нормативдик-усулдук  документтери. 

7. АКнын Уставы. 

Жалпы билим берүүчү цикл 

Негизги жалпы билим берүүнүн базасында окуган студенттер үчүн окуу планына 

жалпы билим берүүчү цикл кирет.  

Негизги жалпы билим берүүнүн базасында кесиптик орто билим берүүнүн 

мамлекеттик стандарты 1-курста жүзөгө ашырылат. Анын базасында мамстандартты 

жүзөгө ашыруунун мөөнөтү 40 жума. 10 жума каникул.    

Жалпы билим берүүчү цикл аяктагандан кийин студенттер милдеттүү түрдө 5 сынак 

тапшырышат: орус тили, математика, адабият, тарых  жана  тандаган  предмети  боюнча  

Вариативдик бөлүктү түзүү 

Кесиптик орто билим берүүнүн 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги 

боюнча Мамлекеттик билим берүүнүн стандартында кесиптик орто билим берүүнүн 

вариативдик бөлүктөрүнө сааттар ажыратылган. Ал сааттар милдеттүү бөлүктөрдүн 

мазмуну менен аныкталган. Алар адистердин даярдыгын кеңейтүү жана тереңдетүү, 

атаандаштыкка туруштук берүүнү камсыздоо үчүн зарыл болгон регионалдык эмгек 

рыногунун талаптарына ылайык кошумча билим, билгичтиктерди жана 

копмпетенцияларды алуу максатында пайдаланылган. Вариативдик бөлүктүн сааттары 

колледждин  кафедраларынын  чечимдери  менен   бөлүштүрүлгөн.  

Аларга ылайык окуу планынын «жалпы гуманитардык жана социалдык-

экономикалык дисциплиналардын» циклине В1.1 – философия дисциплинасы 54 саат,  

«Математикалык жана жалпы табигый-илимий  сабактар» циклине   В2.1 – «Экологиянын 

негиздери» дисциплинасы 36 саат, «Жалпы кесиптик  сабактар»  циклине В3.1 – «1С 

бухгалтерия» дисциплинасы 72 саат,  В3.2 – «Основы предпринимательства» 

дисциплинасы 54 саат,  В3.3 – «КРнын бюджет жана бюджеттик системасы»  дисциплинасы 

72  саат, В3.4 «Банк иштеринин негиздери» дициплинасына 72 саат  өлчөмдө киргизилген.    

080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистигинин кесиптик билим берүү 

программасы студенттерди кесипке даярдоонун мазмунун, аны уюштуруунун жана 

окутунун жыйынтыктарын баалоонун тартиптерин көрсөткөн нормативдик жана 

методикалык документтердин комплекси болуп эсептелет.  

Программа боюнча даярдоонун негизги максаты – даярдыктан жана жыйынтыктоочу 

мамлекеттик аттестациядан өткөн адис билим берүү мекемелеринин уюштуруу-укуктук 

формаларына карабастан финансист катары кесиптик ишмердикке даяр болууга тийиш.    

 

Программа боюнча даярдоо төмөнкү дисциплиналардан турат: 

0.0 Жалпы билим берүүчү дисциплиналар циклы 

Базалык бөлүк: 

1. Кыргыз тили; 

2. Кыргыз (орус) адабияты; 

3. Орус тили; 

4. Орус (кыргыз)  адабияты; 

5. Дүйнөлук адабият; 
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6. Чет тили; 

7. Кыргызстан тарыхы; 

8. Дүйнө   тарыхы; 

9. Адам  жана  коом; 

10. Астрономия  ;  

11. Математика; 

12. Физика; 

13. Биология; 

14. Химия; 

15. География; 

16. Аскерге  чейинки  даярдык (Биринчи  медициналык  жардам); 

17. Дене тарбия; 

Вариативдик бөлүк: 

1. Кесипке киришүү;  

2. Орус адабияты; 

3. Компьютердик сабаттуулук 

4. Экономиканын тарыхы; 

 

ЖГЭС.  КОББ-1 Жалпы  гуманитардык жана социалдык-экономикалык     

сабактар 

1. Кыргыз тили жана адабияты; 

2. Орус тили; 

3. Кыргызстан  тарыхы; 

4. Чет тили; 

5. Манас таануу; 

6. Кыргызстандын географиясы 

Вариативдик бөлүк  

1. Философия. 

МТИС  КОББ-2  Математикалык жана табигый-илимий  сабактар 

1. Кесиптик математика; 

2. Информатика; 

Вариативдик бөлүк: 

1. Экологиянын негиздери 

 

 

ЖКС КОББ-3  Жалпы  кесиптик  сабактар 

1. Экономикалык теория; 

2. Мекеме  экономиксы; 

3. Менеджмент негиздери; 

4. Статистика; 

5. Башкарунун иш кагаздары менен камсыз кылуу; 

6. Финансы, акча жана кредит; 

7. Бухгалтердик эсептин негиздери ; 

8. Финансылык эсеп; 

9. Бизнести пландоо; 

10. Акчалай киреше жана каржылык жыйынтыгы; 

11. Каржылык план, анализ жана ишканалардын банкроттуулугу; 

12. Каржылык менеджмент 

13. Каржынын жыйынтыгын башкаруу; 

14. Уюмдун финансы-чарбалык иш-аракетинин анализи (АФХД) 

15. Салык жана салык салуу 
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Вариативдик бөлүк 

1. 1С Бухгалтерия 

2. Основы предпринимательства 

3. КРнын бюджет жана бюджеттик системасы 

Студенттер тандаган дисциплина 

1. Банк иштеринин негиздери 

5. Практикалардын программасынын аннотациясы. 

5.1.  Окуу-таанышуу практикасынын жумушчу программасынын аннотациясы.  

5.1.1. Программанын колдонуу чөйрөсү. 

Практиканын жумушчу программасы ОКББнын Мамстандартына ылайык 080106 – 

Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча орто кесиптик билим берүү 

программасынын бөлүгү болуп эсептелет.  

5.1.2. Таанышуу практикасынын максаттары жана милдеттери: 

Окуу таанышуу практиканын негизги максаты: студенттин окуу процессинде 

алган билимин практика жактан бекемдөө. 

5.1.3. Таанышуу практикасын өздөштүрүүгө сунушталган убакыт  

ТП.1 120 саат.  

5.1.4 Практиканы өткөрүүнүн жайы жана убактысы 

ТП.1 Таанышуу практикасы 2-курста 4-семестрде шаардын жана шаарга жакын 

жайланышкан финансылык мекемелерде 2 жума өткөрүлөт.  

5.1.5. Көзөмөлдөөнүн формасы. 

Дифференцирленген баалоо.  

 

5.2. Өндүрүштүк  практикасынын  программасынын  аннотациясы 

5.2.1. Программанын колдонуу чөйрөсү 

Практиканын жумушчу программасы ОКББнын Мамстандартына ылайык 080106 – 

Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча орто кесиптик билим берүү 

программасынын бөлүгү болуп эсептелет.  

5.2.2 Өндүрүштүк  практикасынын максаттары жана милдеттери: 

Өндүрүштүк практиканын негизги максаты: студенттин окуу процессинде алган 

билимин практика жактан бекемдөө. 

 

 

5.2.3. Өндүрүштүк  практиканын  милдеттери:  

 Мекемелердин азыркы учурдагы шарттары менен таанышуу; 

 Менеджерлердин же финансистердин жумуштарын жана кызматтын 

милдеттеринин практикалык аспекттерин үйрөнүү; 

 Студенттин тандап алган адистиги боюнча өз алдынча иштөө жана 

индивидуалдык жөндөмдүүлүгүн жаратуу; 

 Кесиптик жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү; 

 Окуу жана изилдөө иштерин даярдоо үчүн маалымат топтоо (реферат, 

СРС, курстук  иштери.) 

 

5.2.4.  Өндүрүштүк  практикасын  өздөштүрүүгө  сунушталган  убакыт: 

ӨП.1. 180 саат. 

5.2.5.  Өндүрүштүк  практикасын  өткөрүүнүн жайы жана убактысы. 

ӨП.2. Педагогикалык практика  3-курста 5-семестрде 6 жума, шаардын жана шаарга 

жакын жайланышкан финансылык мекемелерде жана мамлекеттик ишканалардын 

бухгалтерия, кассаларында  өткөрүлөт.  
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5.2.6. Көзөмөлдөөнүн формасы. 

Дифференцирленген баалоо. 

5.3. Мамлекеттик практиканын программасынын аннотациясы  

5.3.1. Программанын колдонуу чөйрөсү. 

Мамлекеттик практиканын жумушчу программасыОКББнын Мамстандартына 

ылайык 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча орто кесиптик билим 

берүү программасынын бөлүгү болуп эсептелет. Анда кесиптик ишмердиктин негизги 

түрлөрү өздөштүрүлөт: 

 Эсеп-кысап боюнча иштерин жургүзүү; 

 Ишкана мекемелердин салыктык милдеттери, ишкананын кардарлар менен 

иштоосун жана банктар менен болгон байланыш иш кагаздары боюнча иш алып баруу  

 Мекеме ишканалар толоочу салыктын турлору менен таанышуу, накталай 

эсептоолорду, кызматкердердин айлыктарынан киреше салыгынын кармалуусун; 

 Накталай эсептоолорду, кызматкердердин айлыктарынан киреше салыгынын 

кармалуусун өздөштүрүү; 

 

5.3.2. Мамлекеттик практиканын максаттары жана милдеттери: 

5.3.3. Мамлекеттик практиканын милдеттери:  

 Мекемелердин азыркы учурдагы шарттары менен таанышуу; 

 Финансисттердин жумуштарын жана кызматтын милдеттеринин 

практикалык аспекттерин үйрөнүү; 

 Студенттин тандап алган адистиги боюнча өз алдынча иштөө жана 

индивидуалдык жөндөмдүүлүгүн жаратуу; 

 Кесиптик жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү; 

 Окуу жана изилдөө иштерин даярдоо үчүн маалымат топтоо (реферат, 

курстук иштери.) 

 Мамлекеттик практиканын теоретикалык негизи болуп төмөндөгү 

дисциплиналар  эсептелет: «Экономикалык теория»,  «Менеджмент», 

«Мекеме экономикасы»,  «АХД», «Салык жана салыктын түзүлүшү» 

«Статистика» «Банктык иш», «КРнын бюджет жана  бюджеттик системасы», 

«Каржылык эсеп», Мекеменин финансысы», “Каржылык жыйынтыкты 

башкаруу эсеби» жана башкалар. 

 

5.3.4. Мамлекеттик практиканы өздөштүрүүгө сунушталган убакыт. 

МП.00 – 7 жума. 

Баары  - 210 саат. 

5.3.5. Практиканы өткөрүүнүн жайы жана убактысы. 

МП.1 Мамлекеттик практика 3-курстун 6-семестринде шаардын жана ага жакын 

жайланышкан финансылык мекемелерде 7 жума өткөрүлөт. Мамлекеттик практика 

экономикалык багыттагы келечектеги адистерди даярдоо жана тарбиялоо процессиндеги 

керектүү этап болуп эсептелет. «Финансы» адистигинин 3-курсунун студенттери 

мамлекеттик практиканы стажер-финансист катары өтүщөт. 

5.3.6. Көзөмөлдөөнүн формасы. 

Дифференцирленген баалоо. 

6.    Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы 

6.1. Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын максаттары жана 

милдеттери. 

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын максаты бүтүрүүчүлөрдүн орто 

кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүшүнүн жыйынтыктары 080106 – Финансы 

(тармактар боюнча)  адистиги боюнча ОКББнын Мамстандартынын талаптарына ылайык 

келишин аныктоо болуп эсептелет.  
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080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча мамлекеттик 

жыйынтыктоочу аттестациянын милдети болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

 бүтүрүүчүлөрдүн даярдыгынын деңгээлин комплекстүү баалоо жана анын 

даярдыгынын 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги боюнча ОКББнын 

Мамстандартынын талаптарына ылайык келишин аныктоо; 

 мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын жыйынтыктары боюнча 

бүтүрүүчүгө квалификация ыйгаруу жана орто кесиптик билим берүү жөнүндө тийешелүү 

диплом берүү маселесин чечүү; 

 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистигинин бүтүрүүчүлөрүн 

даярдоону өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.   

6.2 080106 – Финансы (тармактар боюнча) адистиги  боюнча  төмөндөгү 

дицсиплиналардан  мамлекеттик жыйынтыктоочу  аттестация алынат: 

1. Кыргызтан тарыхы 

2. Жалпы кесиптик (Эконом теория, Мекеме экономикасы, Менеджмент негиздери, 

ФДК,  Статистика) предметтер боюнча. 

3. Атайын адистештирилген ( финансылык эсеп, уюмдун финансысы, салык жана 

салык салуу, АФХД, Каржылык жыйынтыкты башкаруу эсеби) предметтер боюнча. 

6.3. Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны даярдоонун жана өткөрүүнүн 

шарттары. 

Адистиктин бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясын 

мамлекеттик сынак комиссиясы өткөрөт.  

Орто кесиптик билим берүү программасынын ишке ашырылып жаткан билим берүү 

программасын аттестациялоо боюнча мамлекеттик сынак комиссиясы төмөнкүлөрдөн 

түзүлөт:  

 колледждин тажрыйбалуу окутуучуларынан; 

 башка билим берүү мекемелеринен чакырылгандардан; 

 иш берүүчүлөрдүн өкүлдөрүнөн. 

Мамлекеттик сынак комиссиясынын курамы ректордун буйругу менен бекитилет.  

Мамлекеттик сынак комиссиясын анын төрагасы башкарат, ал мамлекеттик сынак 

комиссиясынын ишмердигин уюштурат жана көзөмөлдөйт, бүтүрүүчүлөргө талаптардын 

бирдей болушун камсыздайт.  

Кийинки календардык жыл үчүн мамлекеттик сынак комиссиясынын төрагасы 

үстүбүздөгү жылдын аягына чейин бекитилет.  

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүүнүн жадыбалын ректор бекитет 

жана мамлекеттик сынак комиссиясынын иши башталганга чейин 2 жумадан кем болбогон 

убакытта студенттерге маалымдалат.  

Академиялык карыздары болбогон жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү 

программасын өздөштүрүү боюнча окуу планын толук аткарган студентке мамлекеттик 

жыйынтыктоочу аттестациядан өтүүгө уруксат берилет.  

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өтүү үчүн студентке уруксат 

берилгендиги жөнүндөгү буйрукту ректор чыгарат.  

6.3. Мамлекеттик сынак комиссиясынын отурумуна көрсөтүлүүчү 

документтердин тизмеси. 

Мамлекеттик сынак комиссиясынын отурумуна төмөнкү документтер көрсөтүлөт: 

 мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы; 

 студенттерге мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өтүү үчүн уруксат 

берилгендиги жөнүндөгү ректордун буйругу; 

 студенттердин жетишүүсү жөнүндө маалыматтар; 

 студенттердин зачеттук китепчелери; 

 мамлекеттик сынак комиссиясынын отурумдарынын протоколдорунун китеби.  
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