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СИСТЕМАСЫНДА ЮНИТЛАРДЫ ТӘРИЙИПЛЕЎ МЫСАЛЫ
А.И.Турениязова, физ.-мат.и.к., НМПИ ИОМ кафедрасы доценти
Қурбанбаева З.Т., Нөкис социал-экономикалық колледжи оқытыўшысы
Европа аўқамы мәмлекетлеринде соңғы ўақытларда билимлендириў
тараўында, соныңдай кәсиплик тәлимде интеграция процесслери әўиж
алмақта. Буның себеби, өмир бойы билим алыў стратегиясының әмелге
асырылып

атырғанлығында,

глобализация

дәўиринде

Европа

экономикасының конкуренцияға шыдамлылығын тәмийинлеў, бунда түрли
мәмлекетлерде алынған кәсип (квалификация)лардың бир-бири менен
салыстырылыўын тәмийинлеў, алдынғы мийнет искерлиги нәтийжесинде,
формал ҳәм формал болмаған тәлимде

алынған кредитлердиң есапқа

алыныўын (қосылыўын) ҳәм тән алыныўын тәмийинлеў, билимлерге таянған
жәмийетке өтиў зәрүрлигинде, деп есаплаўға болады [1].
Европаның ECVET - кәсип-өнер тәлими ушын кредит системасын Россия
ҳәм Өзбекистанда сынаўдан өткериў “RUECVET: Piloting ECVET to the
National VET System of Russia and Uzbekistan” жойбарында әмелге
асырылмақта [2]. 3230901- Бухгалтер кәсиби ушын ислеп шығылған “Бюджет
мәкемелеринде бухгалтерия есабы” юниты ушын оқыў нәтийжелери (ОН)
белгиленди.
Бул юнитты оқыў нәтийжесинде тәлим алыўшы төмендеги билим, көнликпе
ҳәм компетенцияларға ийе болады:
ОН1. Бухгалтерия есабын жүритиў бойынша норматив-хуқуқый ҳүжжетлер,
методлар ҳәм формаларын пайдаланып, бюджет мәкемениң бухгалтерия
есабын шөлкемлестириў.
ОН2. Бюджет қаржыландырылыўы тийкарында қарежетлер сметасын ислеп
шығыў.
ОН3. Қаржы, тийкарғы қураллар ҳам материаллық болмаған активларды
ҳүжжетлестириўди әмелге асырыў.

ОН4. Тариф сетка тийкарында мийнет хақы фонды ҳәм айлықларды
есаплаў.
ОН5. Бюджет мәкемениң финанслық есабын таярлаў.
Юнитда оқыў нәтийжелерин тәмийинлеў ушын билим, көнликпе ҳәм
компетенциялар, олар ушын Билиў+түсиниў, Анализ ҳәм қолланыў,
Синтез и баҳалаў таксономиясы тийкарында критерийлер тәрийипленген.
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