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

Compulsory Components for the major (university component) 

 ОҚТ 

ДВО 

AE 

Nauk 7401 

Nauk 7401 

SM 7401 

Наукометрия 

Наукометрия 

Science metrics 

1 1 «Наукометрия» курсының өзектілігі ғылымиіс-

әрекет нәтижелерін талдаудың наукометриялық 

әдістерін тиімді пайдалану және докторантурада 

білімалушыларды ң наукометриялық 

құзыреттілігін дамытудың қажеттілігінен 

туындайды. 

Актуальность курса «Наукометрия» 

обусловлена  необходимостью эффективного 
использования наукометрических методов 

анализа результатов научной деятельности;  

развития наукометрической компетентности 

обучающихся в докторантуре. 

The urgency of the course "Sientometrics" is 

caused by the necessity of effective use of 

scientometric methods for analyzing the results of 

scientific activity; development of scientometric 

competence of students in doctoral studies. 

 

 Әлеуметтікпедаг

огикажәнеөзін-

өзітанукафедрас

ы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики 

самопознания 
Dеartment of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge  

         

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективныекомпонентыповыбору / Elective Optional Components 

         

 КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

MBB 7301 

OGP7301 
ASP7301 

Мемлекеттік 

бағдарламаларды 
бағалау                                                                                                       

Оценка 

государственных 

программ 

Appraisal of state 

programs 

3 1 Мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу мен 

жүзеге асыруда туындайтын мәселелердің 
жүйелілігі мен объективтілігін, жобаларды және 

мемлекеттік бағдарламаларды бағалау 

саласында экономикалық ойлау мен білімдердің 

тұтас жүйесін құру 

Рассматривает вопросы формирования цельной 

системы экономического мышления и знаний в 

области  оценки проектов и государственных 

программ, системности и объективности 

проблем, возникающих в разработки и 

реализации  государственных программ 

Formation of integral system of economic thinking 

and knowledge in the field of assessment of 

Мемлекеттік 

аудит 
(тереңдетілген) 

Государственный 

аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

Есеп, аудит және 

талдау 
кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  
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projects and state programs, systemacity and 

objectivity of the problems arising in development 

and implementation of state programs 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

MAGNA 

7302 

AOPGB 

7302 

ASBPV 

7302 

Мемлекеттік 

аудитті жоспарлау 

негіздемесінің 
аудиті 

Аудит 

обоснованности 

планирования 

государственного 

бюджета  

Audit of state 

budget planning 

validity 

2 1 Үйренушілердің мемлекеттік бюджетті 

жоспарлаудың негізділігі аудитінің 

терминдерін, ұғымдарын, категорияларын, 

олардың классификацияларын, маңыздылығы 

мен әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі 

орнын игерудегі теориялық және тәжірибелік 

дайындығын қамтамасыз ету 
Данный курс нацелен на обеспечение 

теоретической и практической подготовки 

обучающихся в усвоении категорий, понятий, 

терминов аудита обоснованности планирования 

государственного бюджета, их классификации, 

значении и месте в социально-экономических 

процессах 

To provide theoretical and practical preparation of 

students in studying the categories, concepts, terms 

of audit of validity of the state budget planning, 

their classification, importance and the position in 
social and economic processes 

Мемлекеттік 

аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный 

аудит 

(продвинутый) 

State audit 
(аdvanced) 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

MMMSMT 

7303 

RMGSMMU 

7303 

RMPSMML 

7303 

Макро және микро 

деңгейде 

мемлекеттік 

сектордағы 

менеджмент 

тәуекелі 

Риск менеджмент 

в государственном 

секторе на макро и 

микро уровне 

Risk management 

in the public sector 
at the macro and 

micro level 

2 1 Қазақстан мен шет елдегі менеджмент 

тәуекелінің мақсаттары, стратегиялары, 

функциялары мен әдістері туралы білімдер 

жүйесін құру  

Курс направлен на формирование системы 

знаний о целях, стратегиях, функциях и методах 

риск менеджмента в Казахстане и за рубежом 

Formation of system of knowledge about the 

purposes, strategies, functions and methods of risk 

management in Kazakhstan and abroad 

 

 

Мемлекеттік 

аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный 

аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК MATPM Мемлекеттік 3 2 Мемлекеттік аудиттің теориялық және Мемлекеттік Есеп, аудит және 
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ПД КВ 

PD EC 

7304 

TPPGA 

7304 

TPPSA 

7304 

аудиттің 

теориялық және 

практикалық 

мәселелері 

Теоретические и 

практические 

проблемы  

государственного 

аудита 
Theoretical and 

practical problems 

of state audit 

тәжірибелік мәселелерін, мемлекеттік аудитті 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін зерттеу 

Изучение   теоретических и практических 

проблем государственного аудита, зарубежного 

опыта организации государственного аудита 

Studying theoretical and practical problems of the 

state audit, foreign experience of the organization 

of the state audit 

 

аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный 

аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

SAAT 
7304 

MPNA 

7304 

MPTA 

7304 Салықтық аудит 

әдістемесі және 

тәжірибесі 

Методология и 
практика 

налогового аудита 

Methodology and 

practice of tax audit 

3 2 Мемлекеттік органдар қызметі шеңберінде 

салық аудитін ұйымдастыру стандарттары мен 

құралдарын, негізгі әдістерін тиімді 

пайдаланудың тұрақты дағдысының, салық 

аудитінің жалпы принциптері, әдіснамасы мен 

тәжірибесі туралы білімдер жүйесін құру 

Курс напрвлен на формирование системы 

знаний об общих принципах, методологии и 

практики налогового аудита, устойчивого 
навыка эффективного использования основных 

методов, средств и стандартов организации 

налогового аудита в рамках деятельности 

государственных органов 

Formation of system of knowledge about the 

general principles, methodology and practice of tax 

audit, steady skill of effective use of the main 

methods, means and standards of the organization 

of tax audit within activity of public authorities 

Мемлекеттік 

аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный 

аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

IMAAKB 

7305 

MVGAKK 

7305 
MIAPHC 

7305 

Ішкі мемлекеттік 

аудит әдістемесі 

және камералды 

бақылау 
Методология 

внутреннего госу-

дарственного 

2 2 Ішкі мемлекеттік аудит пен камералдық 

бақылау әдіснамасы бойынша ғылыми-

негізделген теориялық білімдерді құру 

сұрақтарын қамтиды  
Охватывает вопросы формирования научно- 

обоснованных теоретических знаний по 

методологии внутреннего государственного 

Мемлекеттік 

аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный 
аудит 

(продвинутый) 

State audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 
аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
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аудита и каме-

ральный контроль 

The methodology 

of the internal audit 

and the public-

house control 

аудита и камеральный контроль 

Covers questions of formation of scientifically 

reasonable theoretical knowledge of methodology 

of internal state audit and cameral control 

 

 

(аdvanced) auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

MSBIATA 

7306 

AERGP 

7306 
AESCP 

7306 

Мемлекеттік және 

салалық бағдар-

ламаларды іске 

асыру тиіміді-
лігінің аудиті 

Аудит эффектив-

ности реализации 

государственных и 

отраслевых 

программ 

Audit of efficiency 

of state and sectoral 

programs 

2 2 Мемлекеттік кірістер мен шығыстарды 

ұйымдастыру және жоспарлау мәселелеріне 

кешенді-жүйелі тәсілді зерттейді 

 Изучает комплексный системный подход к 
проблемам организации и планирования 

государственных доходов и расходов 

Studies integrated system approach to the problems 

of organization and planning of state income and 

expenses 

 

 

Мемлекеттік 

аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный 
аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 
аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

BSKSZA 

7307 

SANTP 
7307 

MABTCP 

7307 

Бюджеттік, салық-

тық және кедендік 
саясаттың 

заманауи белгілері 

Современные ас-

пекты  бюджет-

ной, налоговой и 

таможенной 

политики 

Modern aspects of 

the budget, tax and 

customs policy 

2 2 Пән бюджеттік, салық және кедендік саясаттың 

негізгі концепциялары, тәсілдері мен заманауи 

аспектілері туралы ғылыми-негізделген 
ұсыныстарды қалыптастыру сұрақтарын 

қамтиды  

Дисциплина охватывает вопросы формирования 

научно- обоснованных представлений об 

основных концепциях, подходах и  

современных аспектах  бюджетной, налоговой и 

таможенной политики 

The discipline covers matters of formation of 

scientifically reasonable ideas of the main concepts, 

approaches and modern aspects of the budgetary, 

tax and customs policy 

Мемлекеттік 

аудит 

(тереңдетілген) 
Государственный 

аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 
Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 Пән аралық (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / Междисциплинарные(для других образовательных программ) 
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Кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  

               Considered and approved at the meeting of the department 

              Күні / дата / date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 

 

            Л.З. Бейсенова               ___________    _______________  
                 (Аты-жөні/ФИО/Name)          (подпись/қолы/signature)           (дата/күні/date) 

 

 


