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      учитываться особенности языка и  

национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  

социально-культурную, социально-бытовую и 

учебно-профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the 

National educational standard and with program 

of course. The characteristics of language and 

national specifics should be taken into account. 
 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті 

компетенцияның болашақ мамандарын 

қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми 

бағыттағы мамандарға беру, формальды-

коммуникативтік компетенцияларды 

студенттердің неязыковых ерекшеліктерін 

қалыптастыру процестерінде базалық 
стандартты В2, LSP, LAP стандарттау 

процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. 

Формирует у будущих специалистов 

коммуникативные компетенции – способности 

решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях научной 

сферы, формирует межкультурно-

коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе 
образования на уровнях базовой 

стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of 

future specialists is to solve realistic 

communicative tasks in the specific linguistic 

means of the spherical spheres, to formulate 

intercultural communicative competence of 

Казахский 

язык І 
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students with non-specific specifications in the 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

LAP. 

The Russian 

language I 

 

1.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

ShT 1102 

IYa 1102 

FL 1102 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

3 1 Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын А2/B1 

деңгейінде қалыптастыру. Курс тақырып 

бойынша белсенді лексиканы қолдана отырып, 

аутентикалық материалды қабылдау, негізгі 

мазмұнын беріп, өз пікірін жеткізіп, 
негіздемесін келтіру қабілетін ұсынады. Курс 

мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, 

передать основную мысль, выразить свою 

точку зрения, используя активную лексику по 
теме, приводя обоснованные аргументы. 

Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

The purpose of the course is the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 

process of foreign language education at the level 

of A2 / B1. The course involves the ability to 

perceive authentic material, convey the main idea, 

express one’s point of view, using active 

vocabulary on the topic, giving reasoned 
arguments. The course content encompasses the 

socio-cultural, social, and educational and 

professional spheres. 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде 

шетел тілін 

білуі 

Шетел тілі I 
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Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 
Foreign 

Languages 

Department 

2.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

AKT 1105 

IKT 1105 

ICT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар  (ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  (на англ.языке) 

3 1 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны 

қолдана алу туралы тұтас көзқарасқа ие 

болуымен және заманауи ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, 

 Информатика 

кафедрасы  

 

Кафедра 

информатики 

http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
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Information and communication 

technologies (In english) 

қолданбалы бағдарламалармен, желілер және 

веб-қосымшалармен жұмыс істей алуымен 

байланысты. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели 

целостное представление об использовании 

ИКТ в различных областях профессиональной 

деятельности и уметь применять возможности 

современных информационных технологий,   
работать с пакетами прикладных программ, 

сетевых и веб приложений. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a 

holistic view of the use of ICT in various fields of 

professional activity and be able to use the 

capabilities of modern information technologies, 

work with application programs, network and 

web applications. 

 

Computer science 

department  

3.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

ET 1201                                       

ЕТ 1201                   

ET 1201 

Экономикадағы математика  

Математика в экономике 

Мathematics in economics  
 

2 1 Оқиғаның ықтималдылығын, кездейсоқ 

шамаларды зерттейді. Ықтималдылық 

теориясының шекті теоремалары. Кездейсоқ 
векторлар. Нүктелік және интервалдық 

бағалаулар.  

Изучает элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дифференциальное 

исчисление, элементы ЭММ и основы теории 

вероятностей и математической статистики с 

целью применения математических знаний в 

изучении экономических дисциплин.  

Studies the probabilities of events, random 

variables. Limit theorems of probability theory. 

Random vectors. Point and interval estimates. 

 Жоғары 

математика 

кафедрасы  
 

Кафедра высшей 

математики 

 

Higher 

mathematics 

department  

4.  БП МК 

БД ОК 
BD CC 

ЕТ 1202  

ЕТ 1202 
ЕТ 1202  

 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 
Economic theory  

2 1 Экономикалық дамудың негізгі түсінігін, 

категорияларын, заңдары мен заңдылығын 
зерттейді. 

Изучает основные понятия, категорий, законы 

и закономерности экономического развития. 

Studies the basic concepts, categories, laws and 

laws of economic development. 

 Экономика және 

кәсіпкерләк 
кафедрасы 

Кафедра 

экономики и 

предпринима 

тельства 

Department of 

Economics and 

http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
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entrepreneurship  

5.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

K(O) T 1101 

K(R) Ya 

1101 

K(R) L 1101 

Қазақ (Орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

3 2 Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, 

әлеуметтік тілдік, дискурстық, стратегиялық 

және мәдени-әлеуметтік субьективті біліктілік 

сияқты компоненттерін дамытуға назар 

аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің 

тілдік ерекшелігі мен ұлттық-танымдық 

сапалары ескеріледі. Пәннің мазмұны 

қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық саласын, 

әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-кәсіби 
саласын қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической 

компетенции, развитию мирового языка, 

дискурсу, стратегии и социально-культурной 

компоненте субъективных знаний. При 

обучении казахскому языку должны 

учитываться особенности языка и  

национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  

социально-культурную, социально-бытовую и 

учебно-профессиональную сферы. 
The content of discipline should coincide with the 

National educational standard and with program 

of course. The characteristics of language and 

national specifics should be taken into account. 

 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті 

компетенцияның болашақ мамандарын 

қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми 

бағыттағы мамандарға беру, формальды-
коммуникативтік компетенцияларды 

студенттердің неязыковых ерекшеліктерін 

қалыптастыру процестерінде базалық 

стандартты В2, LSP, LAP стандарттау 

процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. 

Формирует у будущих специалистов 
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Department of 
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коммуникативные компетенции – способности 

решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях научной 

сферы, формирует межкультурно-

коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе 

образования на уровнях базовой 

стандартности В2, LSP, LAP. 
The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of 

future specialists is to solve realistic 

communicative tasks in the specific linguistic 

means of the spherical spheres, to formulate 

intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

LAP. 

русского 

языка в 

объеме 

программы 

средней 

школы 

Русский язык 

І 
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Knowledge of  

Russian  

language in 
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curriculum 

The Russian 

language I 

 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

 
Department of 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics 

 

 

6.  ЖБП МК 

ООД ОК 
GCD CC 

ShT 1102 

IYa 1102 
FL 1102 

Шетел тілі 

Иностранный язык 
Foreign language 

3 2 Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 
коммуникативтік құзырлықтарын А2/B1 

деңгейінде қалыптастыру. Курс тақырып 

бойынша белсенді лексиканы қолдана отырып, 

аутентикалық материалды қабылдау, негізгі 

мазмұнын беріп, өз пікірін жеткізіп, 

негіздемесін келтіру қабілетін ұсынады. Курс 

мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 
А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, 

передать основную мысль, выразить свою 

точку зрения, используя активную лексику по 

теме, приводя обоснованные аргументы. 

Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

Мектеп 

бағдарламасы 
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шетел тілін 

білуі 

Шетел тілі I 
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The purpose of the course is the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 

process of foreign language education at the level 

of A2 / B1. The course involves the ability to 

perceive authentic material, convey the main idea, 

express one’s point of view, using active 

vocabulary on the topic, giving reasoned 

arguments. The course content encompasses the 
socio-cultural, social, and educational and 

professional spheres. 

language in 

accordance 

with school 

curriculum 

Foreign 

language 

I 

 

 

7.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

KKST 1103 

SIK 1103 

MHK 1103 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of the 

Kazakhstan 

3 2  Бұл курс қазіргі заманғы ұлттық тарихтың 

басымдықтарын және ҚР-дағы тарихи 

сананың тұжырымдамасын зерттеу саласында 

білімнің қалыптасуына ықпал етеді. 

Данный курс способствует формированию 

знаний в области  современного понимания и 

изучения приоритетов национальной истории 

и Концепции становления исторического 

сознания в РК.    

This course contributes to the formation of 
knowledge in the field of modern understanding 

and studying the priorities of national history and 

the concept of the formation of historical 

consciousness in the RK. 

 Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы  

 

Кафедра истории 

Казахстана 

 

Department of 

History of 

Kazakhstan  

8.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

Miс 1203                      

Mik 1203                

Miс1203 

 

  

 

 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

3 2 Микроэкономикалық әдістер, негізгі 

микроэкономикалық модельдер туралы көрініс 

береді. 

 

Дает представление о методах 

микроэкономики, основных 

микроэкономических моделях.   

 

Gives an idea of the methods of microeconomics, 
basic microeconomic models. 

Экономика 

лық теория 

 

Экономичес 

кая теория 

 

Economic 

theory 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра 

экономики и 

предпринима 

тельства 

Department of 

Economics and 
entrepreneurship  

9.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Fil 1104 

Fil 1104 

Phil 1104 

Философия 

Философия 

Philosophy 

3 3  «Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ 

халқының философиялық ойының  

ерекшеліктері туралы білім алады, 

философияның негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және категорияларымен 

Қазақстанны

ң қазіргі 

заман тарихы 

 

Современная 

история 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 
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танысады.  

В процессе обучения курса «Философия» 

студенты получат знания об этапах развития 

философии, о специфике казахской 

философской мысли, ознакомятся с 

основными проблемами, понятиями и 

категориями философии. 

In the process of he course "Philosophy" is the 

students will get knowledge about the stages of 
the development of philosophy, about the 

specifics of Kazakh philosophical thought, get 

acquainted with the main problems, concepts and 

categories of philosophy. 

Казахстана 

 

Modern 

history of 

Kazakhstan 

Department of 

Philosophy 

10.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

KBShT 2202 

P-OIYa 2202 

P-OFL 2202 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентирован 

ный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign 
language 

2 3 Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын B2 

деңгейінде қалыптастыру. Курс шетел тілінде 

мамандық бойынша терминологияны 

меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны 

қабылдау, мақсатты түрде ақпарат алмасу, 

кәсіби тілдесім мәселесі бойынша алдын-ала 
дайындалмаған пікірді қабылдау қабілетін 

ұсынады. 

Курс нацелен на формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

базовой стандартности (В2). Курс 

предполагает изучение терминологии по 

специальности на иностранном языке, умение 

воспринимать сообщения профессионального 

характера,  целенаправленно обмениваться 

информацией, продуцировать  
неподготовленное высказывание по 

проблемам профессионального общения. 

The course is aimed at the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 

process of foreign language education at the basic 

standard level (B2). The course assumes the study 

of terminology on specialty in a foreign language, 

Шетел тілі 

 

Иностранный 

язык 

 

Foreign 

language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign 
Languages 

Department 
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the ability to perceive messages of a professional 

nature, purposefully exchange information, 

produce an unprepared statement on the problems 

of professional communication. 

11.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

Мак 2204 

Мак 2204 

Маc 2204 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics  

3 3 Макроэкономиканық принциптері, әдістері, 

негізгі макроэкономикалық модельдер туралы 

көрініс береді. 

Рассматривает принципы, методы 

макроэкономики, основные 

макроэкономические модели   
Gives an idea of the principles, methods of 

macroeconomics, about basic macroeconomic 

models. 

Экономика 

лық теория 

Экономичес 

кая теория 

Economic 

theory  

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра 

экономики и 

предпринима 
тельства 

Department of 

Economics and 

entrepreneurship  

12.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

BEN 2205 

OBU 2205 

FA 2205 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Fundamentals of accounting  

3 3 Бухгалтерлік есептің принциптері, негізгі 

түсініктері, әдісінің элементтерін оқытады.  

Изучает принципы, ключевые понятия, 

элементы метода бухгалтерского учета. 

Studying principles, key concepts, elements of the 

accounting method. 

Экономика 

лық теория 

Экономичес 

кая теория 

Economic 

theory  

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

13.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

КК(О)Т 

2201  

PК(R)Ya 

2201 

PК(R)Ya 

2201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh (russian) 

language 

2 

 

4 Мамандықтарына қатысты сөздерді меңгерту 

арқылы кейбір атауларды, анықтамаларды, 

түсініктерді, құбылыстарды баяндап, 

түсіндіруге  машықтандыру. Мамандыққа 

қатысты танымдық материалдар жинау және 

оқытушының бақылауымен оларды баяндау. 

Оқулықта берілген тақырыптық-танымдық 

мәтіндерді оқу, аудару, түсіну, мазмұнын айту, 

өз көзқарастарын білдіру. 

Данная дисциплина предполагает 

соответствие определенной специальности, 

усвоение терминов специальности, их 
дефиниции, научные комментарии. Отбор 

необходимого материала по своей 

специальности и под руководством 

преподавателя. Чтение  текстов по 

специальности, перевод, понятие содержания, 

пересказ и умение высказать свою точку 

Қазақ тілі І, ІІ 

 

Казахский 

язык І, ІІ 

 

Kazakh 

language I, II 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 
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зрения. 

To express your own opinion freely; and to write 

in Kazakh accurately. To know rules of grammar 

of Kazakh language To be able to use grammar 

themes in speaking situations (texts, dialogues, 

disputes etc.). To have ability to use Kazakh 

language orthographically in daily speech. 

 

«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша 
базалық дайындық мамандар құрамына кіреді. 

Осы пән  арқылы орыс тілді кәсіби түрде 

терең оқуды мақсат  етеді.  Осы кәсіби тілде 

объектінің сапалы емес сипаттамалары, 

сондай-ақ белгілі бір ерекшеліктерді ескере 

отырып, қарастырады. 

Изучение дисциплины «Профессионально 

ориентированный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью 

базовой подготовки специалистов. Данная 

дисциплина предполагает глубокое изучение 
языка определенной специальности или 

профессионального языка. При этом 

профессиональный язык выступает не в 

качестве объекта, а в качестве средства 

овладения базовыми знаниями специальности. 

Studying disciplines "Professional oriented 

Russian language" in a high school curriculum is 

a part of basic training of specialists. The wise 

discipline presupposes a sophisticated learning of 

the language specific or professional language. 

While the professional language is virtually non-

existent, and the quality of the acquired 
knowledge base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Орыс тілі 

 

Русский язык 

 

The Russian 

language 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 
филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 
прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics 

14.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

AN 2206 

OA 2206 

FA 2206 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

3 4 Ұйым қызметінде аудиттің тұжырымдамалық 

негіздері мен қағидаларын оқытады. 

Знакомит с концептуальными основами и 

принципами аудита в деятельности 

организаций. 

Studies the conceptual bases and principles of 

audit in the activities of organizations. 

Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

 

Основы 

бухгалтерско

го учета 

Fundamentals 

of accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
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аnalysis  

15.  КП МК    

ПД ОК     

PD CC 

 

MA 3301 

GA 3301 

SA 3301 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

3 5 Мемлекеттік аудитті ұйымдастыру мен 

жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздерін оқытады.  

Раскрывает теоретические и методологические 

основы организации и проведения 

государственного аудита. 

Studies the theoretical and methodological 

foundations of organization and conduct of state 

audit. 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

16.  КП МК    

ПД ОК     

PD CC 

MKB 3302 

GFA 3302 

SFC 3302 

 

Мемлекеттік қаржылық бақылау 

Государственный финансовый 

контроль 

State financial control 

2 6 Мемлекеттік қаржылық ресурстарды тиімді 

басқаруды ұйымдастыру сұрақтарын, 

мемлекеттік қаражатты қолдану ашықтығын 

және қаржылық тәртіпті жақсартуды 

зерттейді.  

Рассматривает вопросы организации 

эффективного управления государственными 

финансовыми ресурсами, обеспечения 

прозрачности использования государственных 

средств и улучшения финансовой 

дисциплины. 
Studies the issues of organizing effective 

management of public financial resources, 

ensuring transparency in the use of public funds 

and improving financial discipline. 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

17.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

DSh 1401(1) 

DSh 1401 

(2)   

DSh 

2401(3). 

DSh 2401(4)                    

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

8 1,2,3,4 Пән студенттерді дене шынықтыруға 

ынталандыру және құндылықты 

қалыптастыру, салауатты өмір салтын 

қалыптастырып тұрақты жаттығулар жасау, 

жеке тұлғаның денесінің шынығуын 

қалыптастыру, әлеуметтік және кәсіби 

қызметке үйрету, денсаулықты сақтау және 

насихаттау саласында студенттердің білім 

алуына бағытталған. 
Дисциплина направлена на приобретение 

студентами знаний в области физической 

культуры, формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

 Дене 

шынықтыру 

және спорт 

 

Физическая 

культура и 

спорта 

 

 
Physical culture 

and sports 
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физическими упражнениями, формирование 

физической культуры личности, подготовку к 

социально- профессиональной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья. 

The discipline is aimed at the acquisition by 

students of knowledge in the field of physical 

culture, the formation of a motivational and value 

attitude to physical culture, setting a healthy 

lifestyle, the need for regular exercise, the 
formation of a physical culture of the individual, 

training for social and professional activities, 

preservation and promotion of health 

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) 

18.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

RZh 1106 

RZh 1106 

RZh 1106 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

2 1,2 Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам 

дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың 

білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке 

деген ұмтылыс болуы қажет. Студент 

жастардың зердесі мен санасының ашықтығы 

– рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың 

басты шарты болып табылады.  

В условиях современной реальности, 

фундаментальным принципом развития 
общества  должно стать стремление молодежи 

к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности.  

Восприимчивость и открытость сознания 

студенческой молодежи – главное условие 

эффективной реализации модернизации 

общественного сознания.  

In the conditions of modern reality, the 

fundamental principle of the development of 

society should be the desire of young people for 

knowledge, for pragmatism, for competitiveness. 

The receptiveness and openness of the 
consciousness of student youth is the main 

condition for the effective implementation of 

modernization of public consciousness. 

 Еуразиялық 

зерттеулер 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Евразийских 

исследований 

 

Department of 
Eurasian Studies 

19.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

KB 1107 

PB 1107 

EB 1107 

 

Кәсіпкерлік және бизнес* 

Предпринимательство и бизнес* 

Entrepreneurship and business* 

3 2 Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, 

қызметтің экономикалық, әлеуметтік және 

экологиялық аясы; бизнес идея және бизнес 

жоспарды дамыту; пәннің негізгі 

 Экономика және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы 
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бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке 

жауапкершілікке, ынталандыруға, 

инновациялыққа, талпынысқа және қоғам 

алдындағы жауапкершілікке үйретеді. 

Данный курс включает три направления: 

бизнес администрирование, экономика, 

социальные и экологические  рамки 

жизнедеятельности; бизнес идея и разработка 

бизнес плана. Особое значение в курсе 
уделяется важности формирования таких 

позиций, как персональная ответственность, 

мотивация, дух инноваций, любопытство и 

ответственность перед обществом.  

This course includes three directions: Business 

administration, Economics, social and ecological 

framework of life; Business idea and business 

plan development. The special value in this 

course is given to the importance of forming such 

positions as personal responsibility, motivation, 

the spirit of innovation, curiosity, social 
responsibility. 

Кафедра 

экономки и 

предпринима 

тельства 

 

Department of 

Economy and 

Entrepreneurship 

 

20.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

BP 1108 

PU 1108 

PM 1108 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

2 2 Қазіргі даму жағдайында қоғамда басқару  

процесінің психологиялық мазмұны рөлі 

артуда. Курсты оқу барысында студенттер 

басқару қызметінің психологиялық 

компонентінің рөлі мен көп өлшемді мазмұны 

туралы қазіргі заманғы идеялармен 

таныстыру, сондай-ақ студенттердің болашақ 

кәсіптік қызметінде пайдаланатын 

ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын 

басқарудағы практикалық дағдыларын игеру. 

В современных условиях развития общества 

возрастает роль психологического содержания 
процесса управления. В ходе изучения курса 

студенты ознакомятся с современными 

представлениями о роли и многоаспектном 

содержании психологического компонента 

управленческой деятельности, а также 

приобретут практические навыки управления 

поведением людей в организации, которые 

они смогут использовать в своей будущей 

Әлеуметтану 

 

Социология 

 

Sociology 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge 
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профессиональной деятельности. 

In the modern conditions of the development of 

society, the role of the psychological content of 

the management process increases. In the course 

of the course, students will get acquainted with 

modern ideas about the role and multidimensional 

content of the psychological component of 

management activities, and acquire practical skills 

in managing the behavior of people in 
organizations that they can use in their future 

professional activities. 

 

21.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

STT 1108 

TPP 1108 

TPP 1108 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics 

2 2 Саясат теориясы мен тәжірибесінің негіздері, 

қоғам өмірінің саяси саласын талдау: саяси 

институттар, саяси билік, саяси жүйе, саяси 

дамудың үрдістері мен саяси процестер. 

Основы теории и практики политики, анализ 

политической сферы жизни общества: 

политические институты, политическая 

власть, политическая система, политические 

процессы и тенденции политического 

развития. Fundamentals of theory and practice of 
politics, analysis of the political sphere of society: 

political institutions, political power, political 

system, political processes and trends of political 

development. 

 Саясаттану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

политологии 

 

Department of 

Political Science 

22.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

Mad 1108                         

Kul 1108                                 

CS 1108 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

2 2 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

мәдениетке біртұтас көзқарасы адамның 

әлемге емдеудің әмбебап тәсілі, оның рухани 

дамуы үшін ең маңызды шарты және теория 

мен мәдениет тарихының мәселелерін түсінуге 

үйрету болып табылады. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели 

целостное представление о культуре как 
универсальном способе отношения человека к 

миру, важнейшем условии его духовного 

развития и научить разбираться в вопросах 

теории и истории культуры. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a 

holistic view of culture as a universal way of 

Қазақстанның 

қазіргі 

заманғы 

тарихы, 

Философия 

 

Современная 

история 

Казахстана, 
Философия 

 

Contemporary 

History of 

Kazakhstan, 

Philosophy 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 
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treating a person to the world, the most important 

condition for his spiritual development, and to 

teach him to understand the issues of theory and 

the history of culture. 

23.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

O-oT 1108 

Sam 1108 

S-k 1108 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

2 2 «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың қажеттілігі 

тұлғаның рухани-адамгершілік мүмкіндіктерін 

дамыту және мәдениет пен әлеуметтік 

шығармашылық субъектісі ретінде 

жалпыұлттық қазақстандық идеямен 

ұштастырылатын жеке тұлғалық құндылықтар 
жүйесін қалыптастыру  болып табылады.  

Необходимость обучения курса 

«Самопознание» обусловлена значимостью  

развития духовно-нравственных качеств 

личности как субъекта культуры. Дисциплина 

направлена на формирование  системы 

ценностей в соответствии с 

общечеловеческими идеалами, 

универсальными принципами и  нормами 

национальной культуры. 

The necessity of learning the course "self-
Knowledge" is due to the importance of the 

development of spiritual and moral qualities of 

the individual as a subject of culture. The 

discipline is aimed at the formation of a system of 

values in accordance with universal ideals, 

universal principles and norms of national culture. 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Политология 

Саясаттану 
Political 

science 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

Психология 

Психология 

Psychology 

 
 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 
Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge 

 

24.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

SZKM 1108 

АK 1108 

А-kK 1108 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

2 2 Пән - студенттерге ұлттық заң салалары 

туралы қажетті жалпы идеяларды беру, 

Қазақстан Республикасының заңнамасының 

негізгі нормаларына, оның ішінде 

конституциялық, әкімшілік, азаматтық, 

қылмыстық және өзге де нормативтік 

құқықтық актілермен танысуға итермелейді.  
Цель изучения учебной дисциплины - 

раскрытие таких категорий, как право и 

государство, дать необходимое общее 

представление студентам о национальных 

отраслях права, ознакомление с основными 

нормами права Республики Казахстан, в том 

числе нормативно-правовыми актами в сфере 

Дүниежүзі 

лік тарихы, 

Қазақстан 

тарихы 

 

Всемирная 

история, 
История 

Казахстана 

 

World history, 

history of 

Kazakhstan 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық 

 

Теория и история 
государства и 

права, 

конституционное 

права 

 
Theory and 

history of state 
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конституционного, административного, 

гражданского, уголовного и иных отраслей 

права Казахстана. 

The purpose of the study of the discipline - the 

disclosure of categories such as law and the state, 

to give the necessary General idea to students 

about the national branches of law, familiarization 

with the basic rules of law of the Republic of 

Kazakhstan, including legal acts in the field of 
constitutional, administrative, civil, criminal and 

other branches of law of Kazakhstan. 

and law, 

constitutional law 

25.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

СTCBK 

1108 

СTOP 1108 

DTBA 1108 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by branches 

application 

2 1,2 Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және 

жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, 

электрондық қызметтерді көрсетудің сандық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда 

цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін 

қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные этапы  

внедрения и реализации Государственной 
программы РК «Цифровой Казахстан», 

цифровые платформы оказания электронных 

услуг, различные способы обработки 

цифровой информации в различных 

профессиональных областях. 

The discipline examines the main stages of 

implementation and realization of the State 

Program of the Republic of Kazakhstan "Digital 

Kazakhstan", digital platforms for the provision 

of electronic services, various ways of processing 

digital information in various professional fields. 

Ақпараттық –

коммуникация

лық 

технологиялар 

 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 
 

Information 

and 

сommunicatio

n technologies 

Информатика 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Информатики 

 

Department of 

Computer science 

26.  ЖБП MК 

ООД ОК 
GCD CC 

TMIR 1108 

KRDE 1108 
SCBR 1108 

Тіл мәдениеті және іскери  ритор

ика  
Культура речи и деловая  

риторика 

Speech culture and business  rhetori

c 

2 2 Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа 

қатысушыны коммуникативті құзыреттілікті 
қалыптастыруға бағытталған, ол кәсіптік 

маңызды жағдайларда жеке тұлғалармен 

байланыс орнату үшін қажетті білім мен 

дағдылар жиынтығы болып табылады.  

Курстың мақсаты - әдеби тіл нормаларының 

теориялық негіздерін оқып үйрену және тиімді 

сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Тілдік 

Кәсіби орыс 

тілі 
 

Профессиона

льный 

русский язык 

 

Professional 

Russian 

Теориялық және 

қолданбалы 
лингвистика 

кафедрасы 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 
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қарым-қатынасты қалыптастыру және қолдау, 

коммуникативті нәтижеге жетуді қамтамасыз 

ететін негізгі риторикалық стратегиялар мен 

тактикалармен танысу, студенттердің сөйлеу 

мәдениетін жақсарту. 

Дисциплина направлена на формирование у 

участника делового общения комплексной 

коммуникативной компетенции, 

представляющей собой совокупность знаний и 
навыков, необходимых для установления 

межличностного контакта в профессионально 

значимых ситуациях, обучение речевым 

средствам установления и поддержания 

эффективной коммуникации, ознакомление с 

основными риторическими стратегиями и 

тактиками, обеспечивающими достижение 

коммуникативно-значимого результата, 

совершенствование культуры речи 

обучающихся. Целью курса является изучение 

теоретических основ норм литературного 
языка и формирование навыков эффективного 

публичного выступления.  

Discipline is aimed at forming in the participant 

of business communication an integrated 

communicative competence, which is a set of 

knowledge and skills necessary for establishing 

interpersonal contacts in professionally significant 

situations. The aim of the course is to study the 

theoretical foundations of the norms of the 

literary language and to form the skills of 

effective public speaking. Teaching speech tools 

to establish and maintain effective 
communication, acquaintance with the basic 

rhetorical strategies and tactics ensuring the 

achievement of a communicatively meaningful 

result, improving the speech culture of students. 

language  

Department of 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics 

 

27.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

Aleu 1108 

Soc 1108 

Soc 1108 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

2 2 Әлеуметтану пәні ғылым ретінде, оның негізгі 

заңдылықтары; құрлымы және функциялары; 

социологиялық ойдың даму тарихы; жеке 

адамның әлеуметтік статусы, әлеуметтік 

мінез-құлық, жалпы сана және көпшілік іс-

- Әлеуметтану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социологии 
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әрекет; әлеуметтік қозғалыстар; қақтығыстар 

және оларды шешу жолдары; зерттеудің 

мазмұны әдісі және тәжірибесі; қоғам 

дамуының әлеуметтік ерекшеліктері және 

проблемалары; әлеуметтік зерттеуді дайындау 

мен өткізу. 

Предмет социологии как науки, основные 

законы, структура, функции; история развития 

социологической мысли; социальный статус 
личности, социальное поведение и социальные 

роли; социальные отклонения; массовое 

сознание и массовые действия; социальная 

стратификация, социальные институты, 

конфликты и логика их разрешения; 

социологические исследования как 

инструмент познания проблем общества, 

подготовка и проведение социологического 

исследования. 

The subject of sociology as a science, basic laws, 

structure, functions; history of sociological 
thought; social status of the person, social 

behavior and social roles; social deviations; mass 

consciousness and mass actions; social 

stratification, social institutions, conflicts and 

logic of their resolution; sociological research as a 

tool of cognition of society's problems, 

preparation and conduct of sociological research. 

 

Department of 

Sociology 

 

28.  ЖБП MК 

ООД ОК 

GCD CC 

Pol 1108 

Pol 1108 

PolS 1108 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

2  1,2 Учебный курс «Политология»  формирует 

знания о законах и закономерностях мировой 

политики и современных политических 

процессов, объясняя суть и содержание 

политики национальных государств, на основе 

обеспечения национальной безопасности и 
реализации национальных интересов. 

Изучение данного курса содействует 

пониманию внутренних и внешних связей и 

отношений, основных тенденций и 

закономерностей, действующих в различных 

политических системах, выработке 

объективных критериев социального 

измерения политики. Целью преподавания 

- Саясаттану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Политологии 

 
Department of 

Political Science 
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курса является изучение закономерностей 

формирования и функционирования политики, 

подготовка студентов к участию в 

политической жизни страны, формирование 

активной гражданской позиции. 

«Саясаттану» оқу курсы ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және ұлттық мүдделерді 

жүзеге асыру негізіндегі ұлттық мемлекеттер 

саясатының мәні мен мазмұнын түсіндіре 
отырып, қазіргі саяси процестер мен әлемдік 

саясаттың заңдары мен заңдылықтары 

жөніндегі білімдерді қалыптастырады. 

Аталған курсты оқу түрлі саяси жүйелердегі 

әрекет ететін негізгі үрдістер мен 

заңдылықтарды, ішкі және сыртқы 

байланыстар мен қатынастарды түсінуге, 

саясатты әлеуметтік өлшемдеудің объективті 

критерийлерін жасауға ықпал етеді. Курсты 

оқытудың мақсаты саясатты қалыптастыру 

мен оның қызмет етуінің заңдылықтарын 
зерттеу, елдің саяси өміріне қатысуға 

студенттерді дайындау, белсенді азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру болып табылады. 

The training course "Political Science" forms 

knowledge of the laws and laws of world politics 

and modern political processes, explaining the 

essence and content of the policy of national 

states, on the basis of ensuring national security 

and the realization of national interests. The study 

of this course contributes to the understanding of 

internal and external connections and 

relationships, major trends and patterns of 
working in different political systems, the 

development of objective criteria for social policy 

dimension. The purpose of teaching the course is 

to study the patterns of the formation and 

functioning of politics, the preparation of students 

for participation in the political life of the 

country, the formation of an active civic position. 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 
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29.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MATK 1207 

VTGA 1207 

ITSA 1207 

Мемлекеттік аудит теориясына 

кіріспе* 

Введение в теорию 

государственного аудита* 

Introduction to the theory of the 

State Audit* 

3 1 Шетелдік және отандық тәжірибеде 

мемлекеттік аудиттің пайда болуы мен 

дамуының тарихын зерттейді. Мемлекеттік 

аудиттің қағидалары, міндеттері және түрлері. 

Знакомит с историей возникновения и 

развития государственного аудита в 

зарубежной и отечественной практике, 

принципами, задачами и видами 

государственного аудита. 
Studies the history of the emergence and 

development of state audit in foreign and 

domestic practice. Principles, tasks and types of 

state audit. 

 Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  

30.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MK 1208 

BS 1208 

IS 1208 

Мамандыққа кіріспе* 

Введение в специальность* 

Introduction to the specialty* 

2 2 Мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін, мемлекеттік 

аудитордың кәсіби қызметін оқытады. 

Изучает теоретические основы организации 

государственного аудита,  профессиональную 

деятельность государственного аудитора. 

Studies the theoretical bases of state audit 

organization, professional activity of the state 
auditor. 

 Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

31.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

SZHT 2209 

OTS 2209 

GTS 2209 

Статистиканың жалпы теориясы* 

Общая теория статистики* 

General  theory of statistics* 

3 3 Статистикалық мәліметтердің жалпы 

принциптерін, тәсілдерін, жинау әдістерін, 

өңдеуді және талдауды зерттейді, бұқаралық 

құбылыстардың даму заңдылықтарын 

анықтайды. 

Изучает общие принципы, приемы, методы 

сбора, обработки и анализа статистических 

данных, выявления закономерностей развития 

массовых явлений. 

Studies general principles, methods, methods of 

collecting, processing and analyzing statistical 

data, revealing the regularities of the development 
of mass phenomena. 

Экономика 

дағы 

математика  

 

Математика 

в экономике  

 

Мathematics 

in 

economics 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

32.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MN 2210 

OM 2210 

BM 2210 

Менеджмент негіздері                                         

Основы менеджмента                               

Basics of management 

3 3 Басқарудың пайда болу тарихы, оның 

әдістемелік негіздері. Кәсіпорынды 

басқарудың теориясы мен практикасы 

мәселелерін ашады. Ресурстарды тиімді 

реттеудің қазіргі заманғы теориясы мен 

практикасының негіздерін, кәсіпорын 

Экономика 

лық теория 

 

Экономичес 

кая теория 

 

Менеджмент 

кафедрасы  

Кафедра 

менеджмента  

Department of 

Management  
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шығындарын және бақылау әдістерін 

сипаттайды. 

Изучает историю возникновения 

менеджмента, его методологические основы. 

Раскрывает вопросы теории и практики 

управления деятельностью предприятия. 

Описывает основы современной теории и 

практики эффективного регулирования 

ресурсами,  затратами предприятия, методы 
контроля. 

Studies the history of the emergence of 

management, its methodological foundations. 

Discloses the issues of theory and practice of 

enterprise management. Describes the 

fundamentals of the modern theory and practice 

of effective regulation of resources, enterprise 

costs, and control methods. 

Economic 

theory 

KE 2211 

EP 2211 

EE 2211 

 
 

Кәсіпорын экономикасы*                                  

Экономика предприятия*                                

Enterprise Economy* 

 
 

 

2 

 

 

 

3 Инфрақұрылым объектілері сұрақтары, 

шикізаттық және энергетикалық сала, аралас 

жеке-мемлекеттік компаниялар бойынша 

білімді қалыптастырады.  
Формирует знания по вопросам объектов 

инфраструктуры, сырьевой и энергетической 

отрасли, смешанных частно-государственных 

компаний.  

Forms knowledge on issues of infrastructure, raw 

materials and energy, mixed public-private 

companies. 

Экономика 

лық теория 

 

Экономичес 
кая теория 

 

Economic 

theory 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра 
экономики и 

предпринима 

тельства 

Department of 

Economics and 

entrepreneurship  

33.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MSE 2210 

EGS 2210 

PSE 2210 

Мемлекеттік сектор экономикасы            

Экономика государственного 

сектора       

Public Sector Economics 

3 

 

3 Экономикаға мемлекеттік әсер ету саласында 

білім қалыптастырады, ақпараттық 

технологияларды қолдану жағдайында жаңа 

экономика теориясының әдістерін біледі. 

Заманауи ақпараттық экономиканың негізгі 

заңдарын, көзқарастарын, мүдделері мен 
қарама-қайшылықтарын зерттеу. 

Формирует знания в области государственного  

воздействия на  экономику,  знания о методах 

теории новой  экономики в условиях  

применения информационных технологий.   

Изучает основные законы, отношения, 

интересы и противоречия современной 

Экономика 

лық теория 

 

Экономичес 

кая теория 

 
Economic 

theory 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра 

экономики и 

предпринима 
тельства 

Department of 

Economics and 

entrepreneurship  
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информационной экономики.     

Forms knowledge in the field of state influence on 

the economy, knowledge about the methods of the 

theory of the new economy in the conditions of 

application of information technologies. Studies 

the basic laws, attitudes, interests and 

contradictions of the modern information 

economy.      

MZHB 2211 

GMU 2211 
SLG 2211 

Мемлекеттік жергілікті басқару  

Государственное местное 
управление 

State and local governance 

2 3 Ол әртүрлі басқару құрылымдары мен 

рәсімдерінің оң және теріс аспектілерін 
зерттейді, басқару тиімділігін арттыру 

мәселелерін, әртүрлі әкімшілік мекемелердің 

қызметіндегі өзара әрекеттестікті, соның 

ішінде мемлекеттік және жергілікті басқару 

арасындағы айырмашылықтарды және өзара 

байланысты мәселелерді қарайды. 

Изучает позитивные и негативные стороны 

различных управленческих структур и 

процедур, рассмотривает вопросы повышения 

эффективности управления,  взаимосвязей в 

деятельности различных управленческих 
институтов, в том числе различия и 

взаимосвязи государственного и местного 

управления.   

It studies the positive and negative aspects of 

various management structures and procedures, 

examines the issues of improving management 

efficiency, interconnections in the activities of 

various administrative institutions, including 

differences and interconnections between state 

and local government. 

Экономика 

лық теория 
 

Экономичес 

кая теория 

 

Economic 

theory 

Менеджмент 

кафедрасы  
Кафедра 

менеджмента  

Department of 

Management  

34.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MMBE 

2212   

BUGU 2212     
FAS 2212 

 

Мемлекеттік мекемедегі 

бухгалтерлік есеп*                                                  

Бухгалтерский учет в 
государственных учреждениях*                        

Fundamentals of accounting in 

state*  

 

4 

 

 
 

 

 

 

4 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті 

жүргізудің қағидаларын, ережелерін, 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті 

құру тәртібін  оқытады. 

Изучает  принципы, правила ведения 

бухгалтерского учета, порядок составления 

консолидированной финансовой отчетности 

администраторами бюджетных программ в 

государственных учреждениях. 

Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

 
Основы 

бухгалтерско

го учета 

 

Fundamentals 

of accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 
 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 
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Studies the principles, rules of accounting, the 

procedure for drawing up, consolidated financial 

statements by administrators of budget programs 

in state institutions. 

аnalysis  

35.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

Kar 2213 

Fin 2213 

Fin 2213 

 

Қаржы*  

Финансы* 

Finance*   

3 4 Бюджеттік және салықтық жүйенің негізгі 

қызмет көрсетуі, ҚР бюджеттік үдерістің 

кезеңдері бойынша білімді қалыптастырады. 

Дает знание основ функционирования 

бюджетной и налоговой системы, этапов 

бюджетного процесса РК. 
Forms knowledge on the basics of the functioning 

of the budgetary and tax system, stages of the 

budget process of the Republic of Kazakhstan. 

Қаржыға 

кіріспе 

 

Введение в 

финансы 

 
Introduction to 

Finance 

Қаржы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

финансов 

 
Department of 

finance  

36.  

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MKS 2214 

SGF 2214 

SFS 2214 

Мемлекеттік қаржы 

статистикасы 

Статистика государственных 

финансов 

State finance statistics 

3 4 Мемлекеттік қаржы көрсеткіштері жүйесінде 

мемлекеттік қаржы статистикасының пәні, 

әдістері, міндеттері және ұйымдастырылуы 

туралы білімді қалыптастырады. 

Формирует знания о предмете, методах, 

задачах и организации статистики 

государственных финансов, системе 

показателей   государственных финансов. 

Forms knowledge of the subject, methods, tasks 
and organization of public finance statistics, the 

system of public finance indicators. 

Статистика 

ның жалпы 

теориясы 

 

Общая 

теория 

статистики 

 

General  
theory of 

statistics 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  

ZKN 2215 

OID 2215 

FR 2215 

Зерттеу қызметінің негіздері 

Основы исследовательской 

деятельности 

Fundamentals of research 

3 4 Сандық әдістерді қолдана отырып, оның 

теориялық құрылуы және әдістемелік 

зерттелінуі тұрғысынан экономикалық 

ғылымның мазмұны туралы білім береді. 

Дает знания о содержании экономической 

науки с точки зрения ее теоретической 

составляющей и методологии исследования с 

использованием количественных методов. 

Gives knowledge about the content of economic 

science from the point of view of its theoretical 

component and the methodology of research 
using quantitative methods. 

Статистика 

ның жалпы 

теориясы 

 

Общая 

теория 

статистики 

 

General  

theory of 

statistics 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

37.  

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

AK 2214 

GP 2214 

CL 2214 

Азаматтық құқық  

Гражданское право 

Civil law 

3 4 Азаматтық қарым-қатынасты реттейтін ҚР 

азаматтық заңнаманы және басқа нормативтік 

актілер ережелерін оқытады. 

Изучает положения гражданского 

законодательства и других нормативных актов 

Құқық 

негіздері                                            

 

Основы права                                            

 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық 
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РК, регулирующих гражданские 

правоотношения. 

Studies the provisions of civil legislation and 

other normative acts of the Republic of 

Kazakhstan regulating civil legal relations. 

Foundations 

of law 

кафедрасы   

 

Кафедра теории 

и истории 

государства и 

права, 

конституцион 

ного права  

 
 Department of 

the theory and 

history of state 

and law, 

constitutional law   

KK 2215 

FP 2215 

FL 2215 

Қаржылық құқық                                          

Финансовое право                                                

Financial  law 

3 4 Қаржылық құқық, қаржылық-құқықтық саясат 

Тұжырымдамасының негізгі ережелері 

аумағында білімдер жүйесін, қалыптастырады.  

Знакомит с системой действия финансового 

права, основных положений Концепции 
финансово- правовой политики.  

Forms a system of knowledge in the field of 

financial law, the main provisions of the Concept 

of financial and legal policy. 

Құқық 

негіздері    

                                         

Основы права  
                                           

Foundations 

of law 

38.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC  

КЕ1 3303 

FU1 3303 

FU1 3303 

Қаржылық есеп I* 

Финансовый учет I* 

Financial accounting 1* 

4 5 Қаржылық есептің халықаралық 

стандарттарының іргелі тақырыптарын 

оқытады. 

Изучает фундаментальные темы 

международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Studies the fundamental topics of international 

financial reporting standards. 

Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

 

Основы 

бухгалтерско

го учета 

 

Fundamentals 
of accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

39.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

BE 3304 

UU 3304 

MA 3304 

 

  

Басқару есебі* 

Управленческий учет* 

Management accounting* 

3 5 Өндірістік есепті, шығындар есебінің әдістерін 

және өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құнын 

калькуляциялауды зерттейді. 

Усваивает производственный учет, методы 

учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Studies production accounting, methods of cost 

accounting and costing of products (works, 

services). 

Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

 

Основы 

бухгалтерско

го учета 

 

Fundamentals 

of accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

40.   

 

 

 
 

 

 

 

 

EAZH 3216 

ISU 3216 

AIS 3216 

  

Есептегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в 

учете  

Accounting information system 

3 5 Бухгалтерлік есепте ақпараттарды өңдеу және 

берудің ақпараттық жүйелері туралы білім 

қалыптастырады. 

Формирует знания об информационных 
системах обработки и передачи информации в 

бухгалтерском учете. 

Forms knowledge about information processing 

and information transfer systems in accounting. 

Ақпараттық-

коммуникация

лық 

технологиялар 
Инфор 

мационно-

коммуникаци

онные 

технологии 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 
Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 
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БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

Information and 

communication 

technologies 

auditing and 

аnalysis  

KeUE 3217 

UNO 3217 

AN-pO 3217 

  

Коммерциялық емес 

ұйымдардағы есеп 

Учет в некоммерческих 

организациях  

Accounting in non-profit 

organizations 

3 5 Коммерциялық емес ұйымдардағы есеп 

негіздерін, экономиканы басқарудағы есептің 

рөлін қарастырады. 

Изучает основы учета в некоммерческих 

организациях, роль учета в управлении 

экономикой. 

Studies the basics of accounting in non-profit 
organizations, the role of accounting in the 

management of the economy. 

Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

Основы 

бухгалтерско

го учета 

Fundamentals 

of accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  

BZhBP 3218          

BSBP 3218           

BSBP 3218 

Бюджеттік жүйе және бюджеттік 

процесс                                       

Бюджетная система и 

бюджетный процесс                                                                    

The budget system and budget 

process 

3 5 Мемлекеттік бюджет кірістерін қалыптастыру 

және оның шығындарын бөліп тарату; 

бюджеттік жоспарлау және болжамдау, 

сонымен қатар елдің бюджеттік жоспарын 

қалыптастыру, қарастыру, қабылдау және 

орындау сатыларындағы бюджеттік үдерісті 

ұйымдастыру аумағындағы өзекті сұрақтарды 

зерттейді. 

Изучает актуальные вопросы в области 

формирования доходов государственного 
бюджета и распределения его расходов; 

бюджетного планирования и прогнозирования, 

а также организации бюджетного процесса на 

стадиях формирования, рассмотрения, 

принятия и исполнения бюджетного плана 

страны. 

Studying topical issues in the field of formation of 

the state budget revenues and distribution of its 

expenditures; budget planning and forecasting, as 

well as the organization of the budgetary process 

at the stages of the formation, review, adoption 

and execution of the country's budget plan. 

Қаржыға 

кіріспе 

 

Введение в 

финансы 

 

Introduction to 

Finance 

Қаржы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

финансов 

 

Department of 

finance  

41.  
 

 

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

SSS 3216 
NN 3216 

TT 3216 

Салық және салық салу  
Налоги и налогообложение 

Tax and taxation 

3 5 Салық, жинақтар және басқа да бюджетке 
төленетін міндетті төлемдер сомасын есептеу 

бойынша теориялық және практикалық ілімнің 

қазіргі жүйесі туралы білімдерді 

қалыптастырады. 

Формирует знания о современной системе 

теоретических и практических знаний по 

Экономика 
лық теория 

 

Экономичес 

кая теория 

 

Economic 

Қаржы 
кафедрасы 

 

Кафедра 

финансов 

 

Department of 
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исчислению сумм налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Forms knowledge about the modern system of 

theoretical and practical knowledge in calculating 

the amount of taxes, fees and other mandatory 

payments to the budget. 

theory finance  

SZH 3217 

NS 3217 

FS 3217 

Салық жүйесі 

Налоговая система 

Fiscal system 

3 5 ҚР салық жүйесін дамытудың теориясы мен 

практикасын, елдегі салық жүйесінің құрылуы 

мен даму кезеңдерін зерттейді. 

Знакомит с теорией и практикой развития 
налоговой системы РК, с этапами становления 

и развития налоговой системы в стране. 

Studies the theory and practice of developing the 

tax system of the Republic of Kazakhstan, the 

stages of the formation and development of the 

tax system in the country. 

Экономика 

лық теория 

 

Экономичес 
кая теория 

 

Economic 

theory 

Қаржы 

кафедрасы 

 

Кафедра 
финансов 

 

Department of 

finance  

BKSS 3218 

BTNP 3218 

BCTP 3218 

Бюджет, кеден және салық 

саясаты  

Бюджетная, таможенная и 

налоговая политика 

Budget, custom and tax policy 

3 5 Бюджет, кеден және салық саясаты дамуының 

теориясы мен практикасы, елдегі оның 

құрылуы мен дамуы туралы білімдерді 

қалыптастырады. 

Дает знание о теории и практике развития 

бюджетной, таможенной и налоговой 
политики, их становлении и развитии в стране. 

Forms knowledge of the theory and practice of 

development of budgetary, customs and tax 

policies, their formation and development in the 

country. 

Экономика 

лық теория 

 

Экономичес 

кая теория 

 
Economic 

theory 

Қаржы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

финансов 

 
Department of 

finance  

42.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

KE 3219 

FU 3219 

FA 3219 

Қаржылық есеп 2* 

Финансовый учет 2* 

Financial accounting 2* 

3 6 

 

ҚЕХС сәйкес ұйымның қаржылық және 

шаруашылық операцияларының 

экономикалық мазмұнынын зерттейді. 

Усваивает экономическую природу 

финансовых и хозяйственных операций 

организации в соответствии с МСФО. 

Studies the economic nature of the organization's 

financial and business operations in accordance 
with IFRS. 

Қаржылық 

есеп 1 

 

Финансовый 

учет 1 

 

Financial 

accounting 1 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

43.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KSSA 3305 

ASKS 3305 

AQ-PSE 

3305 

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің аудиті  

Аудит субъектов 

квазигосударственного сектора 

Audit of quasi-public sector entities 

4 6 Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде 

аудитті ұйымдастыру және жүргізудің 

теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу 

Изучает теоретические и методологические 

основы организации и проведения аудита 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 
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субъектов квазигосударственного сектора. 

Studies the theoretical and methodological 

foundations of organization and conduct of the 

audit of subjects of the quasi-public sector. 

 

Fundamentals 

of audit 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

AAZH 3220 

ISA 3220 

ISA 3220 

 

Аудиттегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в 

аудите  

Information systems audit 

2 6 Аудиторлық қызметтегі ақпараттық 

технологияларды, мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау бойынша мәліметтер 

базасын зерттеу. 

Знакомит с информационными технологиями 

в аудиторской деятельности, базами данных по 
государственному аудиту и финансовому 

контролю. 

Studies information technologies in auditing, a 

database on state audit and financial control. 

Ақпараттық-

коммуникация

лық 

технологиялар 

Инфор 

мационно-
коммуникаци

онные 

технологии 

Information and 

communication 

technologies 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 
 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

44.  

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

DKM 3220 

AkM 3220 

A-cM 3220 

Дағдарысқа қарсы менеджмент 

Антикризисный менеджмент 

Anti-crisis management 

2 6 Кәсіпорынның қаржылық дағдарысына 

ертерек диагностикасының қазіргі әдістерін, 

кәсіпорында басқарудың дағдарысқа қарсы 

стратегиясын таңдауды зерттейді. 

Комплексно и  системно изучает подходы к 

проблемам кризисного функционирования 
предприятия, методы диагностики состояния 

Предприятия. 

Studies modern methods of early diagnosis of the 

financial crisis of enterprises, the choice of an 

anti-crisis management strategy for the enterprise. 

Менеджмент 

негіздері                                          

 

Основы 

менеджмента                                

 
Basics of 

management 

Менеджмент 

кафедрасы  

 

Кафедра 

менеджмента  

 
Department of 

Management  

MEK 3221 

EBG 3221 

SES 3221 

Мемлекеттің экономикалық 

қауіпсіздігі  

Экономическая безопасность 

государства 

State economic security 

2 6 Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің 

негізгі теориялық және практикалық 

аспектілерін оқытады.  

Знакомит с основными теоретическими и 

практическими аспектами экономической 

безопасности государства. 

Studies the main theoretical and practical aspects 

of the economic security of the state. 

Менеджмент 

негіздері                                          

 

Основы 

менеджмента                                

 

Basics of 

management 

Менеджмент 

кафедрасы  

 

Кафедра 

менеджмента  

 

Department of 

Management  

MB 3222 
GD 3222 

SD 3222 

Мемлекеттік борыш 
Государственный долг 

State debt 

2 6 Мемлекеттік қарыз түсінігі, құрамы және 
қызмет көрсетуі. Бюджет тапшылығын жабу 

үшін жүзеге асырылатын мемлекеттің 

қаржылық қарыз алуының салдары. 

Мемлекеттік қарыз түрлері. Мемлекеттік 

қарыздың пайда болу себептері. Мемлекеттік 

Қаржыға 

кіріспе 

 

Введение в 

финансы 

 

Қаржы 
кафедрасы 

 

Кафедра 

финансов 
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қарызды басқару әдістері.  

Понятие, состав и обслуживание  

государственного долга. Последствия 

финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита 

бюджета. Виды государственного долга. 

Причины возникновения государственного 

долга. Методы управления государственным 

долгом. 
The concept, composition and servicing of public 

debt. The consequences of the state's financial 

borrowings to cover the budget deficit. Types of 

public debt. Causes of the emergence of public 

debt. Methods of managing public debt. 

Introduces information systems for processing 

and transferring information on the performance 

of tax liabilities and auditing taxes in the 

information system Forms of knowledge of 

information systems for processing and 

transferring information on the performance of 
tax liabilities and tax audit in the information 

system. 

Introduction to 

Finance 

Department of 

finance  

45.  

 

 

 

 

 

 
БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

1SB MM 

3223 

1SB GU 

3223 

1SB PI 3223 

 

1С Бухгалтерия: Мемлекеттік 

мекеме  

1С Бухгалтерия: 

Государственное учреждение 

1C Accountancy: Public institution 

3 6 1С:Бухгалтерия бағдарламасында мемлекеттік 

мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізудің 

әдістемесі мен әдістері туралы білім береді. 

Дает знание методики ведения бухгалтерского 

учета в государственном учреждении в 

программе 1 С: Бухгалтерия.   

Gives knowledge of the methodology and 

methodology of accounting in a public institution 

in the program 1 C: Accounting. 

Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

 

Основы 

бухгалтерско

го учета 

 

Fundamentals 

of accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

IMAUN 

3224 

OOVGA 
3224 

BOISA 3224 

  

Ішкі мемлекеттік аудитті 

ұйымдастыру негіздері 

Основы организации 
внутреннего государственного 

аудита 

Basics of organization of internal 

state audit 

3 6 Ұйымның мақсатын жүзеге асыруда ішкі 

мемлекеттік аудиттің қағидалары, жүргізу 

әдістері және практикасы туралы білім 
жүйесін қалыптастырады. 

Формирует систему знаний о принципах, 

методах проведения и практике внутреннего  

государственного  аудита в реализации целей 

организации. 

Forms a system of knowledge about the 

principles, methods and practices of internal state 

Аудит 

негіздері 

 
Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 
 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 
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audit in the implementation of the organization's 

goals. 

аnalysis  

46.  

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

SEAAZH 

3223 

ISNUA 

3223 

ISTAA 3223 

Салық есебіндегі және аудиттегі 

ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в 

налоговом учете и аудите  

Information systems in tax 

accounting and audit 

3 6 Салық міндеттемелерінің орындалуы туралы 

ақпараттарды өңдеу және берудің ақпараттық 

жүйелері туралы білім қалыптастырады және 

ақпараттық жүйедегі салық аудиті. 
Знакомит с информационными системами 

обработки и передачи информации об 

исполнении налоговых обязательств и аудит 

налогов в информационной системе.  
Forms knowledge of information systems for 

processing and transferring information on the 

performance of tax liabilities and tax audit in the 

information system. 

Ақпараттық-

коммуникация

лық 

технологиялар 

Инфор 

мационно-

коммуникаци

онные 
технологии 

Information and 

communication 

technologies 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 
accounting, 

auditing and 

аnalysis  

SE 3224 

NU 3224 

TA 3224 

Салық есебі                                        

Налоговый учет                                                   

Tax accounting 

  

3 6 Салық есебі, есеп жүйесіндегі оның орны, 

салықтық және бухгалтерлік есептің өзара 

байланысы, олардың сипаттамалық 

айырмашылықтары білімін қалыптастырады. 

Раскрывает налоговый учет, показывает его 

место в системе учета, взаимосвязь налогового 

и бухгалтерского учета, их характерные 

отличия. 
Forms knowledge of tax accounting, its place in 

the accounting system, the relationship between 

tax and accounting, their characteristic differences 

Қаржылық 

есеп 1,2 

 

Финансовый 

учет 1,2 

 

Financial 

accounting 1,2 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  

47.  БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

KMen 4225   

FinMen 

4225  

Fman 4225 

Қаржылық менеджмент* 

Финансовый менеджмент* 

Financial management* 

3 7 Ғылым ретінде қаржылық менеджмент, 

қаржыларды басқару шеберлігі, оларды 

басқарудың моделдері мен әдістерін қолдану 

туралы білім қалыптастырады. 

Знакомит с основами финансового 

менеджмента как о науке, искусстве 

управления финансами, применении моделей 

и методов управления ими. 

Forms knowledge about the basics of financial 

management as a science, the art of financial 
management, the application of models and 

methods of managing them. 

Менеджмент 

негіздері                                          

 

Основы 

менеджмента                                

 

Basics of 

management 

Менеджмент 

кафедрасы  

 

Кафедра 

менеджмента  

 

Department of 

Management  

48.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KT 4306 

FA 4306 

FA 4306 

Қаржылық талдау*  

Финансовый анализ* 

Financial analysis* 

4 7 Қаржылық талдау әдістемесі туралы білімді 

қалыптастырады, қаржылық талдаудың 

әдістері мен тәсілдерін зерттейді. 

Формирует знания о методологии 

Қаржылық 

есеп I 

 

Финансовый 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/menedzhment-kaf
http://ef.enu.kz/subpage/menedzhment-kaf
http://ef.enu.kz/subpage/menedzhment-kaf
http://ef.enu.kz/subpage/menedzhment-kaf
http://ef.enu.kz/subpage/menedzhment-kaf
http://ef.enu.kz/subpage/menedzhment-kaf


Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

финансового анализа, изучает методы и 

приемы финансового анализа. 

Forms knowledge about the methodology of 

financial analysis, studies methods and techniques 

of financial analysis. 

учет I 

 

Financial 

accounting 1 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

49.  

 
КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

MAS 4307 

SGA 4307 

SSA 4307 

Мемлекеттік аудит стандарттары 

Стандарты государственного 

аудита  

Standards of state audit 

2 7 Салық міндеттемелерінің орындалуы туралы 

ақпараттарды өңдеу және берудің ақпараттық 

жүйелері туралы білім қалыптастырады.  

Изучает состав и содержание стандартов 

государственного аудита, методы применения 
стандартов при проведении аудиторской 

проверки в государственных учреждениях РК. 

Studies the composition and content of public 

audit standards, methods of applying standards 

when conducting audits in state institutions of the 

Republic of Kazakhstan. 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 
 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 
аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

PA 4308 

PA 4308 

PA 4308 

 

Практикалық аудит                           

Практический аудит                                   

Practical Audit 

2 7 Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты мен 

әдістері, клиенттің қызметі туралы 

мәліметтерді жинау әдістемесі, өңдеу және 

жалпыландыру білімін қалыптастырады. 

 

Формирует знание цели и подходов к аудиту 
финансовой отчетности, методики сбора, 

обработки и обобщения исходных данных о 

деятельности клиента. 

 

Forms knowledge of the purpose and approaches 

to the audit of financial statements, the 

methodology for collecting, processing and 

summarizing the initial data on the activities of 

the client. 

Қаржылық 

есеп 1                               

Финансовый 

учет 1                                           

Financial 

accounting 1 
Басқару  

 есеп 1 

Управленчес

кий учет 1 

Managerial 

accounting 1 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 
 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

BAA 4309 

AIB 4309 

ABE 4309 

Бюджеттің атқарылуы аудиті 

Аудит исполнения бюджета 

Audit of budget execution 

 

2 

 

7 

Бюджеттің атқарылуы мемлекеттік аудитінің 

әлемдік тәжірибесін, Қазақстанда бюджеттің 

атқарылуы мемлекеттік аудитін 

ұйымдастыруды бағалау әдістерін оқытады. 
Изучает мировой опыт государственного 

аудита исполнения бюджета, методы оценки 

организации государственного аудита 

исполнения бюджета в Казахстане. 

Studies the world experience of state audit of 

budget execution, methods of assessing the 

Мемлекеттік 

мекемедегі 

бухгалтерлік 

есеп                                                  
Бухгалтерский 

учет в 

государст 

венных 

учреждениях                       

Fundamentals 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

 
Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 
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organization of state audit of budget execution in 

Kazakhstan. 

of accounting in 

state 

аnalysis  

50.  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KEAN 4307 

OAFO 4307 

BFSA 4307 

Қаржылық есептілік аудитінің 

негіздері  

Основы аудита финансовой 

отчетности 

Basics of financial statement audit 

2 7 Қаржылық есептілік аудитінің пәні мен 

әдістері, қаржылық есептілік аудитін жүргізу 

кезеңдері білімін қалыптастырады. 

 

Формирует знание предмета и методов аудита 

финансовой отчетности, этапов  проведения 

аудита финансовой отчетности. 

 
Forms knowledge of the subject and methods of 

audit of financial statements, stages of audit of 

financial statements. 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

SAN 4308 

OAS 4308 

BCA 4308 

Сәйкестік аудиті негіздері 

Основы аудита соответствия 

Basics of compliance audit 

2 7 Экономиканың мемлекеттік секторында 

сәйкестік аудитін жүргізудің теориясы мен 

әдістемесі мағлұматын беру. 

 

Дает знание теории и методологии проведения 

аудита соответствия в государственном 

секторе экономики. 

 

Gives knowledge of the theory and methodology 
of compliance audit in the public sector of the 

economy. 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

TAN 4309 

OAE 4309 

BEA 4309 

Тиімділік аудиті негіздері 

Основы аудита эффективности  

Basics of efficiency audit 

 

2 

 

7 

Тиімділік аудитін реттейтін заңнамалық және 

нормативтік құжаттарды зерттейді. 

 

Осваивает законодательные и нормативные 

документы, регулирующие аудит 

эффективности. 

 

Studies legislative and regulatory documents 

regulating efficiency audit. 

Аудит 

негіздері 

 

Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

51.   

 

 
 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

BKShGN 

4310 

OPDRB 
4310 

BPBRE 

4310 

Бюджет кірістері мен 

шығыстарын жоспарлау негіздері  

Основы планирования доходов и 
расходов бюджета 

Basics of planning the budget 

revenues and expenditures 

3 7 Бюджет кірісін жоспарлаудың негізгі 

қағидалары мен әдістері. Бюджеттік тетік: 

бюджеттік жоспарлау, бюджеттік реттеу, 
бюджеттік бақылау (бюджеттің орындалуын 

бақылау). Бюджет шығыстарының жүйесі. 

Бюджет шығыстарын жіктеу. Бюджеттің 

құрамы мен құрылымы. Бюджетті жоспарлау 

және қаржыландырудың қағидалары. 

Бюджеттік 

жүйе және 

бюджеттік 
процесс                                        

 

Бюджетная 

система и 

бюджетный 

Қаржы 

кафедрасы 

 
Кафедра 

финансов 

 

Department of 

finance  
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Основные принципы и методы планирования 

доходов бюджета. Бюджетный механизм: 

бюджетное планирование, бюджетное 

регулирование, бюджетный контроль 

(контроль за исполнением бюджета) Система 

расходов бюджета. Классификация расходов 

бюджета. Состав и структура бюджета. 

Принципы планирования и финансирования 

бюджета. 
 

Basic principles and methods of planning budget 

revenues. Budgetary mechanism: budgetary 

planning, budgetary regulation, budgetary control 

(control over the execution of the budget) System 

of budget expenditures. Classification of budget 

expenditures. Structure and structure of the 

budget. Principles of budget planning and 

financing. 

процесс                                                                     

 

The budget 

system and 

budget process 

MBATT 

4311 

AEIGB 
4311 

EASBE 

4311 

Мемлекеттік бюджет 

атқарылуының тиімділігін талдау   

Анализ эффективности 
исполнения государственного 

бюджета 

The efficiency analysis of the state 

budget execution 

3 7 Бюджеттің орындалуы тиімділігін бағалау. 

Бюджеттік қаражатты шығындау және 

мемлекеттік меншікті қолдану тиімділігін 
бағалау. Мемлекеттік қаржылық бақылау 

органдарының бақылау қызметі тиімділігін 

бағалау. Мемлекеттік органның бюджеттік 

қаражатын басқарудың тиімділігін бағалау 

әдістемесі. 

 

Оценка эффективности исполнения бюджета. 

Оценка эффективности расходования 

бюджетных средств и использования 

государственной собственности. Оценка 

эффективности контрольной деятельности 

органов государственного финансового 
контроля Методика оценки эффективности 

управления бюджетными средствами 

государственного органа. 

 

Assessment of the effectiveness of budget 

execution. Estimation of the effectiveness of 

spending budget funds and the use of state 

property. Evaluation of the effectiveness of 

Бюджеттік 

жүйе және 

бюджеттік 
процесс                                        

 

Бюджетная 

система и 

бюджетный 

процесс                                                                     

 

The budget 

system and 

budget process 

Қаржы 

кафедрасы 

 
Кафедра 

финансов 

 

Department of 

finance  
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control activities of public financial control 

bodies Methodology for assessing the 

effectiveness of management of budgetary funds 

of a government body. 

 

52.  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KRKZH 

4310 

KSRK 4310 

TSRK 4310 

ҚР қазнашылық жүйесі 

Казначейская система РК 

Treasury system of the Republic of 

Kazakhstan 

3 7 Қазақстан Республикасы қызмет саласы қаржы 

Министрлігінің қазынашылық Комитеті. 

Міндеттері, функциялары, құқықтары мен 

міндеттері. Комитеттің Мүлкі. Комитетті 

қайта ұйымдастыру және тарату. 
Сфера деятельности Комитета казначейства 

Министерства финансов Республики 

Казахстан. Задачи, функции, права и 

обязанности Комитета. Имущество Комитета. 

Реорганизация и ликвидация Комитета. 

Scope of activity of the Treasury Committee of 

the Ministry of Finance of the Republic of 

Kazakhstan. Tasks, functions, rights and duties of 

the Committee. Property Of The Committee. 

Reorganization and liquidation of the Committee. 

Бюджеттік 

жүйе және 

бюджеттік 

процесс   

                                     
Бюджетная 

система и 

бюджетный 

процесс  

                                                                   

The budget 

system and 

budget process 

Қаржы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

финансов 
 

Department of 

finance  

BKO 4311 

KIB 4311 
CEB 4311 

Бюджетті кассалық орындау  

Кассовое исполнение бюджета 
Cash execution of the budget 

3 7 Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың 

жиынтық жоспарын, түсімдердің және 
төлемдер бойынша қаржыландырудың 

жиынтық жоспарын жасау және жүргізу 

тәртібі. Бюджеттің атқарылуы. 

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 

қызмет көрсету тәртібі. Мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобалары бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді 

тіркеу және олардың мониторингі 

 

Порядок составления и ведения сводного 

плана финансирования по обязательствам, 
сводного плана поступлений 

и финансирования по платежам. Исполнение 

бюджета. Порядок обслуживания субъектов 

квазигосударственного сектора. Регистрация и 

мониторинг государственных обязательств по 

проектам государственно-частного 

партнерства. 

 

Бюджеттік 
жүйе және 

бюджеттік 

процесс  

                                      

Бюджетная 

система и 

бюджетный 

процесс 

                                                                     

The budget 

system and 

budget process 

Қаржы 

кафедрасы 
 

Кафедра 

финансов 

 

Department of 

finance  

http://ef.enu.kz/subpage/finansy-kaf-ef
http://ef.enu.kz/subpage/finansy-kaf-ef
http://ef.enu.kz/subpage/finansy-kaf-ef
http://ef.enu.kz/subpage/finansy-kaf-ef
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The procedure for compiling and maintaining the 

master plan of financing on obligations, master 

plan of receipts and funding for payments. Budget 

execution. The order of service of subjects of 

quasi-public sector. Registration and monitoring 

of state obligations under public-private 

partnership projects 
 Пән аралық (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / Междисциплинарные (для других образовательных программ) 

53.          

 
Кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры «Учет, ауджит и анализ»  Заведующий кафедрой Бейсенова Л.З. 

            Considered and approved at the meeting of the department 

            

            1 июня 2018года 
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