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      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. 

программы 

средней 

школы 

Иностранный 

язык I 

 

 

The 

Knowledge of   

Foreign 

language in 

accordance 

with school 

curriculum 

Foreign 

language 

I 

 

 

 

2.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

K(O) T 1104 

K(R) Ya 

1104 

K(R) L 1104 

Қазақ (Орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

3 1 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. 

Мектеп 

бағдарламасы 

кӛлемінде 

қазақ тілін 

білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание 

казахского 

языка в 

объеме 

программы 

средней 

школы 

Казахский 

язык І 

 

 

The 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 
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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 бӛлімінде 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 

students with non-specific specifications in the 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

LAP. 

Knowledge of  

kazakh  

language in 

accordance 

with shool 

curriculum 

The Kazakh 

language I 

 

 

 

 

Мектеп 

бағдарламасы 

кӛлемінде 

орыс тілін 

білуі 

Орыс тілі І 

 

Знание 

русского 

языка в 

объеме 

программы 

средней 

школы 

Русский язык 

І 

 

The 

Knowledge of  

Russian  

language in 

accordance 

with shool 

curriculum 

The Russian 

language I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

3.  ЖБП МК 

ООД ОК 

AKT 1105 

IKT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар  (ағылшын тілде) 

3 1 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны 

 Информатика 

кафедрасы  

http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki


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

 

GCD CC ICT 1105 Информационно-

коммуникационные 

технологии  (на англ.языке) 

Information and communication 

technologies (In english) 

қолдана алу туралы тұтас кӛзқарасқа ие 

болуымен және заманауи ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, 

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. 

 

Кафедра 

информатики 

 

Computer science 

department  

4.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

ЭКN 2103 

OEP 2103 

BEL 2103 

Экологиялық құқық негіздері 

Основы экологического права 

Basics of environmental law 

 

3 1 Бұл пән экологиялық құқық түсінігі мен пәні, 

тарихы, қайнар кӛзі, табиғат объектілеріне 

меншік құқығы, табиғатты пайдалану құқығы, 

табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны 

қорғауды мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құқықтық нысандары туралы қарастырады. 

Данная дисциплина расматривает понятие, 

предмет, систему, историю и источники  

экологического права, право собственности на 

объекты природы, природопользования, 

организационно-правовые формы управления 

природопользованием и ООС, правовые 

основы экономического механизма ООСи ПП. 

This discipline examines the concept, subject, 

system, history and sources of environmental law, 

ownership of objects of nature, nature 

management, organizational and legal forms of 

environmental management and environmental 

protection, the legal basis of the economic 

mechanism of EP and LF 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
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5.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

KKST 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

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  

6.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Fil 1102 

Fil 1102 

Phil 1102 

Философия 

Философия 

Philosophy 

3 2 «Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ 

халқының философиялық ойының  

ерекшеліктері туралы білім алады, 

философияның негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және категорияларымен 

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. 

Қазақстанны

ң қазіргі 

заман тарихы 

 

Современная 

история 

Казахстана 

 

Modern 

history of 

Kazakhstan 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 

7.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

ShT 1103 

IYa 1103 

FL 1103 

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, ӛз пікірін жеткізіп, 

негіздемесін келтіру қабілетін ұсынады. Курс 

Мектеп 

бағдарламасы 

кӛлемінде 

шетел тілін 

білуі 

Шетел тілі I 

 

 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

http://hist.enu.kz/subpage/istorii-kazahstana-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/istorii-kazahstana-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/istorii-kazahstana-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/istorii-kazahstana-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/istorii-kazahstana-kaf
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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. 

Знание 

иностранного 

языка в 

объеме 

программы 

средней 

школы 

Иностранный 

язык I 

 

 

The 

Knowledge of   

Foreign 

language in 

accordance 

with school 

curriculum 

Foreign 

language 

I 

 

 

Department 

8.  ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

K(O) T 1104 

K(R) Ya 

1104 

K(R) L 1104 

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  

Мектеп 

бағдарламасы 

кӛлемінде 

қазақ тілін 

білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание 

казахского 

языка в 

объеме 

программы 

средней 

школы 

Казахский 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 
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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 бӛлімінде 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 

students with non-specific specifications in the 

язык І 

 

 

The 
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kazakh  

language in 
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русского 
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Russian  

language in 
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with shool 

curriculum 

The Russian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



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

 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

LAP. 

language I 

 

9.  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 

 

3 Мамандықтарына қатысты сӛздерді 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, 

ӛз кӛзқарастарын 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 

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 

Қазақ тілі І, ІІ 

 

Казахский 

язык І, ІІ 

 

Kazakh 

language I, II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі 

 

Русский язык 

 

The Russian 

language 

 

 

 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

10.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

KBShT 2201 

P-OIYa 2201 

P-OFL 2201 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентирован 

ный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

2 4 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, 

the ability to perceive messages of a professional 

Шетел тілі 

 

Иностранный 

язык 

 

Foreign 

language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 
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nature, purposefully exchange information, 

produce an unprepared statement on the problems 

of professional communication. 

11.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

BEN 2204 

OBU 2204 

FA 2204 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Fundamentals of accounting  

3 4 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  

12.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

Geo 2305 

Geo 2305 

Geo 2305 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

 

3 4 Географиялық ғылымның бұл бағыты табиғи 

антропогенді геожүйелердің экологиялық 

жағдайын және кеңістіктік дифференциация 

заңдылықтарын зерттейді. Геоэкология 

стратегиясын, техногенез салдары, табиғи 

компоненттерге антропогенді әсер және 

табиғи ортадағы негізгі процестерді 

қарастырады. 

Этот раздел географической науки изучает 

экологическое состояние и закономерности 

пространственной дифференциации природно-

антропогенных геосистем (ландшафтов). 

Рассматривает стратегии геоэкологии, 

последствия техногенеза, антропогенные 

воздействия на природные компоненты и 

основные процессы в природной среде. 

This section of geographical science studies the 

ecological state and patterns of spatial 

differentiation of natural-anthropogenic 

geosystems (landscapes). It considers the 

strategies of geoecology, the consequences of 

technogenesis, anthropogenic impacts on natural 

components and basic processes in the natural 

environment. 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

13.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

EH 2207 

EH 2207 

EH 2207 

Экологиялық химия 

Экологическая химия 

Ecological chemistry 

 

3 4 Химияның бӛлімі-экологиялық химия 

экологиялық құбылыстар мен мәселелердің 

химиялық негіздерін және қоршаған орта 

объектілерінің құрамы мен химиялық 

қасиеттерінің қалыптасуын зерттейді. 

Сонымен қатар, қоршаған ортада жүретін 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
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табиғи химиялық процестерді, антропогенді 

ластануды қарастырады.    

Экологическая химия-раздел химии изучает 

химические основы экологических явлений и 

проблем, а также процессов формирования 

химических свойств и состава объектов 

окружающей среды.  

Также  изучает как естественные химические 

процессы, происходящие в окружающей 

среде, так и процесс еѐ антропогенного 

загрязнения.  

Ecological chemistry-the branch of chemistry 

studies the chemical foundations of 

environmental phenomena and problems, as well 

as the processes of formation of chemical 

properties and composition of environmental 

objects. 

Also it studies both natural chemical processes in 

the environment and the process of its 

anthropogenic pollution. 

 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

14.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

AN 2208 

OA 2208 

FA 2208 

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. 

Экономика 

лық теория 

Экономичес 

кая теория 

Economic 

theory  

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

15.  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 ӛмір 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-

 Дене шынықтыру 

және спорт 

 

Физическая 

культура и спорта 

 

 

Physical culture and 

sports 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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
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ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

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 

16.  БП МК 

БД ОК      

BD CC  

MA 2306 

GA 2306 

SA 2306 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

2 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  

17.  КП МК    

ПД ОК     

PD CC 

ЕМ 3302 

ЕМ 3302 

ЕМ 3302 

Экологиялық мониторинг 

Экологический мониторинг 

Environmental monitoring 

 

2 5 Пәннің түсінігі мен мәні, мониторинг 

деңгейлері, табиғи ортаны ластаушы табиғи 

және антропогенді кӛздер қарастырылады. 

Мониторингтің классификациясы оқытылады: 

санитарлық-эпидемиологиялыұ, жүйелік-

геоэкологиялық, мұздықтар жүйесінің, 

топырақтың, ормандардың, судың 

мониторингі. Сонымен қатар мониторингтің 

біріңғай мемлекеттік жүйесінің ережелері 

қарастырылады.   

Рассматривается понятие и значение предмета, 

уровни мониторинга, природные и 

антропогенные источники загрязняющие 

природную среду. Изучается классификация 

мониторинга: санитарно-эпидемиологический, 

системно-геоэкологический, мониторинг 

ледниковых систем, почвы, лесов, воды. А 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Биоэкология 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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также положение о единой государственной 

системе мониторинга ОС и ПР (ЕГИМ ОС и 

ПР). 

The concept and significance of the subject, 

monitoring levels, natural and anthropogenic 

sources polluting the environment are considered. 

The classification of monitoring is studied: 

sanitary-epidemiological, system-geoecological, 

monitoring of glacial systems, soil, forests, water. 

As well as the provision on a unified state system 

for monitoring the environment and  natural 

resources (Unified state information system for 

monitoring the environment and natural 

resources). 

 

Биоэкология 

Bioecology 

 

Экологиялық 

химия 

Экологическа

я химия 

Ecological 

chemistry 

 

18.  КП МК    

ПД ОК     

PD CC 

АТТ 3302 

TVA 3302 

ТТА 3302 

Аудиттің тақырыптық түрлері 

Тематические виды аудита 

Thematic types of audit 

2 6 Сәйкестік, тиімділік,  қаржылық есептілік 

аудитінің жүргізудің теориясы мен әдістемесі 

мағлұматын беру. 

Дает знание теории и методологии проведения 

аудита соответствия, аудита эффективности,  

аудита финансовой отчетности. в 

государственном секторе экономики. 

Gives knowledge of the theory and methodology 

of compliance, efficiency audit, audit of financial 

statements. 

Мемлекеттік 

аудит 

Государствен

ный аудит 

State audit 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

19.  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  

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
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 ЖОО ұсынымы бойынша сайланбалы пәндер /Выборные дисциплины по рекомендации ВУЗа / Elective disciplines on recommendation of higher educational 

establishment 

20.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

MK 2112 

VS 2112 

IS 2112 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

 

3 1 Шетелдік және отандық тәжірибеде 

экологиялық аудиттің пайда болуы мен 

дамуының тарихын зерттейді. Мемлекеттік 

аудиттің қағидалары, міндеттері және түрлері. 

Знакомит с историей возникновения и 

развития экологического 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 

ecological audit. 

 Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

21.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

ET 2113                                        

ЕТ 2113                   

ET 2113 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory  

3 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 

entrepreneurship  

22.  ЖБП ТК 

ООД КВ    

GCD EK 

SZhT1106 

OTS 1106 

GTS 1106 

 

Статистиканың жалпы теориясы 

Общая теория статистики 

General theory of Statistics 

2 2 Статистикалық мәліметтердің жалпы 

принциптерін, тәсілдерін, жинау әдістерін, 

ӛңдеуді 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. 

 Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

23.  ЖБП ТК 

ООД КВ    

GCD EK 

TDKOK 

1107 

UROOS 

1107 

Тұрақты даму және қоршаған 

ортаны қорғау 

Устойчивое развитие и охрана 

окружающей среды 

2 2 Пән табиғат пен социумның қызметіне 

бағытталған халықаралық, мемлекеттік және 

жергілікті әкімшілік-шаруашылық, 

технологиялық,  саяси, құқықтық және 

 Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

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-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
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SDEP 1107 Sustainable development and 

environmental protection 

 

қоғамдық шаралар кешенін қарастырады. 

Қоршаған ортаны қорғауды зерттеу 

аспектілері мен мәселелері, оның экологиямен 

және басқа да ғылымдармен байланысы, 

қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми 

негіздері, қоршаған ортаның негізгі ластаушы 

кӛздері, атмосфералық ауаны, суды, жер 

қойнауын, ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесін, 

аграрлық және ӛндірістік кешендерді қорғауға 

байланысты негізгі мәселелерді, оларды шешу 

жолдарын, қоршаған ортаны қорғаудың 

инженерлік шараларын қарастырады. 

Дисциплина  рассматривает комплекс 

международных, государственных, 

региональных и локальных административно-

хозяйственных, технологических, 

политических, юридических и общественных 

мероприятий, направленных на обеспечение 

сосуществования природы и социума.  

Рассматривает проблемы и аспекты изучения 

охраны окружающей среды, ее взаимосвязь с 

экологией и другими науками, научные 

основы охраны окружающей среды, основные 

источники загрязнения окружающей среды, 

основные проблемы и пути их решения при 

охране атмосферного воздуха, воды, земель, 

недр, растительного и животного мира, 

аграрных и промышленных экосистем, 

основы инженерной защиты окружающей 

среды. 

Discipline considers a complex of international, 

state, regional and local administrative and 

economic, technological, political, legal and 

public events aimed at ensuring the coexistence of 

nature and society. 

It considers problems and aspects of studying 

environmental protection, its relationship with 

ecology and other sciences, the scientific basis of 

environmental protection, the main sources of 

environmental pollution, main problems and ways 

of their solution in the protection of atmospheric 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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air, water, land, mineral resources, flora and 

fauna, agrarian and industrial ecosystems, 

basis of engineering protection of the 

environment 

 

24.  ЖБП ТК 

ООД КВ    

GCD EK 

МАК 1108 

МАК 1108 

МАК 1108 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

3 3 Макроэкономиканық принциптері, әдістері, 

негізгі макроэкономикалық модельдер туралы 

кӛрініс 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  

25.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

EAKN 2209 

POTD 2209 

PBLA 2209 

Еңбек әрекетінің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы трудовой 

деятельности 

Providuous bases of labor activity 

2 3 Еңбек құқық нысаны және әдісі туралы кӛрініс 

береді. Еңбек құқық принциптерін зерттейді. 

Еңбек құқық субъектілерін, әлеуметтік 

әріптестік, ұжымдық шарттың, сондай-ақ 

еңбек даулар сұрақтарын қарайды. 

Дает представление о предмете и методе 

трудового права. Изучает принципы трудового 

права РК. Рассматривает субъекты трудового 

права, вопросы социального партнерства, 

коллективного договора, а также трудовые 

споры. 

Gives an idea about an object and method of 

labour right. Studies principles of labour right for 

РК. Examines labour legal subjects, questions of 

social partnership, collective agreement, and also 

labour disputes. 

 Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық кафедрасы   

Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституционного 

права  

 Department of the 

theory and history 

of state and law, 

constitutional law   

26.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

Miс 2214                      

Mik 2214                

Miс 2214 

 

  

 

 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

3 2 Микроэкономикалық әдістер, негізгі 

микроэкономикалық модельдер туралы кӛрініс 

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  
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27.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

BE 2215 

BE 2215 

BE 2215 

Биоэкология 

Биоэкология 

Bioecology 

 

3 3 Экологияның іргелі ғылыми пәні. Тірі ағзалар 

мен қоршаған ортаның ӛзара әсерлерінің 

негізгі заңдылықтарын, экологиялық 

жүйелердің және тұтас биосфераның 

қызметінің принциптерін қарастырады. 

Фундаментальная научная дисциплина 

экологии. Рассматривает фундаментальные 

знания об основных закономерностях 

взаимодействия живых организмов и 

природной среды, принципах 

функционирования экологических систем и 

биосферы в целом.  

Fundamental scientific discipline of ecology.It 

considers fundamental knowledge about the basic 

laws of interaction between living organisms and 

the natural environment, the principles of the 

functioning of ecological systems and the 

biosphere as a whole. 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

28.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

ER 2220 

ER 2220 

ER 2220 

Экологиялық ресурстану 

Экологическое ресурсоведение 

Ecological resource knowledge 

 

3 3 Экологиялық геологияның практикалық 

бағыты-экологиялық ресурстану биотаны 

қамтамасыз етумен байланысты 

морфологиялық, ретроспективті сұрақтар мен 

мәселелерді қарастырады, әсіресе ең алдымен 

адамзат қоғамын литосфераның минералды 

шикізатымен және белсенді техногенез 

дәуірінде адам қажеттілігі үшін геологиялық 

кеңістіктің ресурстарымен қамтамасыз ету 

сұрақтарын қарастырады. Экологиялық 

салдарларды ескере отырып, тұтыну және 

тиімді пайдалану  деңгейін зерттейді.  

Практическое направление экологической 

геологии -экологическое 

ресурсоведение рассматривает весь спектр 

морфологических, ретроспективных и 

прогнозных вопросов и проблем, связанных с 

обеспечением биоты (живых организмов) и, в 

первую очередь, человеческого сообщества 

минерально-сырьевыми ресурсами литосферы 

и ресурсами геологического пространства с 

позиций использования его для нужд 

человечества в эпоху активного техногенеза. 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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Изучает  уровни потребления и рационального 

использования с учѐтом экологических 

последствий.  

The practical direction of ecological geology-

ecological ecological resources studies the entire 

spectrum of morphological, retrospective and 

forecast issues and problems related to the 

provision of biota (living organisms) and, first of 

all, the human community with the mineral 

resources of the lithosphere and geological space 

resources from the standpoint of using it for the 

needs humanity in the era of active technogenesis. 

It studies the levels of consumption and rational 

use taking into account the environmental 

consequences. 

29.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

EMM 2221 

EMM 2221 

EMM 2221 

Экологиялық менеджмент және 

маркетинг 

Экологический менеджмент и 

маркетинг 

Environmental management and 

marketing 

3 3 Экологиялық менеджмент және маркетинг 

пәні экономиканың тұрақты дамуы мен 

қоршаған ортаның жағдайының жақсару 

мәселелерін комплексті шешуді қамтамасыз 

ету мақсатында табиғи және ӛндірістік 

жүйелердің ӛзара әсерінің экономикалық 

заңдылықтарын қарастырады. 

Стандарттармен, халықаралық ұсыныстармен 

және экологиялық менеджмент жүйесінің 

негізгі түсініктерімен, халықаралық 

стандарттарға сәйкес түрлі саладағы 

ӛндірістерде экологиялық менеджмент 

жүйесінің қолдану тәжірибелерімен 

таныстырады.  

Дисциплина «Экологический менеджмент и 

маркетинг»  изучает экономические 

закономерности взаимодействия природных и 

производственных систем в целях 

обеспечения комплексного решения проблем 

сбалансированного развития экономики и 

улучшения состояния окружающей среды.  

Ознакомливает со стандартами, 

международными рекомендациями и  

ключевыми понятиями системы 

экологического менеджмента, с практикой 

Биоэкология 

Bioecology 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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применения системы экологического 

менеджмента на предприятиях разного 

профиля в сочетании с международными 

стандартами. 

The discipline "Environmental Management and 

Marketing" studies the economic patterns of 

interaction between natural and production 

systems in order to provide a comprehensive 

solution to the problems of balanced development 

of the economy and improving the state of the 

environment. 

Familiarizes with standards, international 

recommendations and 

key concepts of the environmental management 

system, with the practice of applying the 

environmental management system at enterprises 

of different profiles in combination with 

international standards 

 

30.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

ZHEN 2222 

OSE 2222 

FSE 2222 

Жүйелік экология негіздері және 

ГАЖ 

Основы системной экологии и 

ГИС 

Fundamentals of system ecology 

and GIS 

 

3 3 «Жүйелік экология» -жүйелік талдаудың, 

математикалық логиканың және 

дифференциалдық теңдеулердің түрлі 

әдістерін, кӛп ӛлшемді статистиканы сонымен 

қатар,  жасушалы-ағзалықтан бастап тұтас 

экожүйелік және биосфералыққа дейінгі түрлі 

биологиялық жүйелерді талдаудың 

математикалық модельдерін қарастырады. 

ГАЖ- ЭВМ де жасалған ақпараттарды ұсыну, 

жасау, сақтау, автоматты жинақтаудың 

жүйесі.  

Аталған пәнді оқу барысында студенттер 

геоақпараттық жүйелермен, заманауи 

геоақпаратық жүйелердің типтік 

құрылымымен және олардың 

мүмкіндіктерімен танысады, ГАЖ жұмыс 

жасау машықтарын игереді.    

«Системная экология» рассматривает 

различные методы системного анализа, 

математической логики и дифференциальных 

уравнений, многомерной статистики, а также 

методов вычислительной математики и 

Биоэкология 

Bioecology 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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моделирования к анализу биологических 

систем различного уровня – от клеточно-

организменного до экосистемного и биосферы 

в целом.  

ГИС –это системы автоматизированного 

сбора, хранения, преобразования и 

представления информавции, реализованные 

на ЭВМ. В ходе изучения данной дисциплины 

студенты ознакомятся с существующими 

геоинформационными системами, изучают 

типовые структуры современных 

геоинформационных систем (ГИС) и их 

функциональных возможностей; приобретают 

навыки работы с  ГИС. 

"System ecology" considers various methods of 

system analysis, mathematical logic and 

differential equations, multivariate statistics, as 

well as methods of computational mathematics 

and modeling to analyze biological systems of 

various levels - from the cell-organism to the 

ecosystem and the biosphere as a whole. 

GIS is a system of automated collection, storage, 

transformation and presentation of information, 

implemented on a computer. In the course of 

studying this discipline, students will get 

acquainted with the existing geoinformation 

systems, study the typical structures of modern 

geoinformation systems (GIS) and their 

functional capabilities; acquire skills in working 

with GIS. 

31.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

SBZA 2210 

SBMI 2210 

SBMR 2210 

Статистикалық және 

биоиндикациялық зерттеу 

әдістері 

Статистические и 

биоиндикационные методы 

исследований 

Statistical and bioindicative 

methods of research 

 

3 4 Статистикалық және биоиндикациялық 

зерттеу әдістері пәні экология және табиғатты 

пайдалануда ақпараттарды ӛңдеу мен 

статистикалық талдау кезінде заманауи 

технологиялырды қолдану туралы білім 

береді.  Статистикалық талдау нәтижелерін 

экологиялық интерпретациялаудың, табиғи 

және техногенді процестерді модельдеудің  

жалпы принциптерін және қоршаған ортаның 

ластану деңгейін бағалау мен тірі ағзаларға 

әсерін қарастырады. Дисциплина 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Departmen
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статистические и биоиндикационные методы 

исследований дает знания по  использованию 

современных технологии при обработке и 

статистическом анализе информации в 

экологии и природопользовании. 

Рассматривает общие принципы выполнения 

геоэкологической интерпретации результатов 

статистического анализа, моделирования и 

прогноза природных и техногенных 

процессов, различные методы биоиндикации и 

оценки уровня загрязнения окружающей 

среды и его влияния на живые организмы.  

The discipline of statistical and bioindicative 

methods of research gives knowledge on the use 

of modern technology in processing and statistical 

analysis of information in ecology and nature 

management. He considers the general principles 

of the implementation of geoecological 

interpretation of the results of statistical analysis, 

modeling and forecasting of natural and 

technogenic processes, various methods of 

bioindication and assessment of the level of 

environmental pollution and its impact on living 

organisms. 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Биоэкология 

Биоэкология 

Bioecology 

 

t of Management 

and Engineering in 

the field of 

environmental 

protection 

32.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

АЕ 2318 

SЕ 2318 

SЕ 2318 

 

Әлеуметтік экология 

Социальная экология 

Social ecology 

 

2 4 Әлеуметтік экология қоршаған ортамен үнемі 

қарым-қатынаста болатын адам қолымен 

жасалған заттық ортаның объектілерінің 

құрылымын, ерекшеліктерін және қызметін 

зерттейді. Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер биосфера мен адам ӛркениетінің 

оптимистік және пессимистік даму 

модельдерімен, қоршаған ортаға антропогенді 

әсерлермен байланысты экологиялық 

мәселелермен танысады, сонымен қатар, әр 

түрлі деңгейдегі биологиялық және 

геоэкологиялық жүйелердің тұрақты қызметін 

қарастырады. 

Социальная экология изучает структуру, 

особенности и тенденции функционирования 

объектов искусственно созданной человеком 

предметной среды, взаимодействующей с 

Экологиялық 

құқық 

негіздері 

Основы 

экологическо

го права 

Basics of 

environmental 

law 

 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Departmen

t of Management 

and Engineering in 

the field of 

environmental 

protection 
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окружающей природной средой. В ходе 

изучения данной дисциплины студенты 

ознакомятся с оптимистическими и 

пессимистическими моделями развития 

Биосферы и человеческой цивилзации, с 

социально-экологическими проблемами 

связанных с антропогенным воздействием на 

окружающую среды, получают знания о 

закономерностях устойчивого 

функционирования биологических и 

геоэкологических систем различного ранга. 

Social ecology studies the structure, features and 

tendencies of the functioning of objects 

artificially created by man's object environment, 

interacting with the surrounding natural 

environment. In the course of studying this 

discipline, students will become acquainted with 

optimistic and pessimistic models of the 

development of the Biosphere and human 

civilization, with socio-ecological problems 

associated with anthropogenic impact on the 

environment, gain knowledge about the 

regularities of the stable functioning of biological 

and geoecological systems of various rank. 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

33.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

ОЕ 2311 

PE 2311 

ІЕ 2311 

Ӛнеркәсіптік экология 

Промышленная экология    

Industrial ecology 

 

3 5 Пән адамның табиғатпен қарым-қатынасының 

жолдары, ғылыми-техникалық прогрестің 

мәні, жағымды және жағымсыз жақтары, 

биосфераның басты компоненттеріне 

ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың әсері және 

салдары, ӛндірістерді экологизациялаудың 

технологиялық процестерін қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные пути 

взаимодействия человека с природой, 

сущность научно-технического прогресса, 

положительные и отрицательные стороны 

научно-технического прогресса, влияние 

различных производственных предприятий на 

главные компоненты биосферы и их 

последствий, пути экологизации 

технологических процессов различных 

промышленных предприятий. 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Экологиялық 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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Discipline examines the main ways of human 

interaction with nature, the essence of scientific 

and technical progress, the positive and negative 

aspects of scientific and technological progress, 

the influence of various manufacturing enterprises 

on the main components of the biosphere and 

their consequences, the ways of greening the 

technological processes of various industrial 

enterprises 

химия 

Экологическа

я химия 

Ecological 

chemistry 

 

Экологически

й мониторинг 

Экологически

й мониторинг 

Environmental 

monitoring 

 

34.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

Т 2316 

P 2316 

SS 2316 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil Science 

 

3 5 Студенттерге бүкіл биосферадағы басты 

экологиялық қуыс ретінде топырақ жайлы, 

оның қызметі, қасиеттері және табиғаты, 

жердің тірі қабықшасы топырақтың түзілуі, 

эволюциясы туралы негізгі білімдерді 

қалыптастырады. Топырақ түзу процестерін, 

жер бетінде пайда болуын, топырақ түзілуіне 

экологиялық факторлардың әсері, топырақтың 

табиғаттағы және адам шаруашылығындағы 

маңызы, топырақ ресурстарын тиімді 

пайдалану жолдары қарастырылады.  

Одна из фундаментальных теоретических 

научных дисциплин, которая дает студентам 

представление о почве-главной экологической 

нише всей биосферы, ее природе и свойствах, 

взаимосвязи с окружающей средой. 

Дисциплина формирует основопологающие 

знания о живой оболочке Земли-почве, как о 

природном теле, ее свойствах, образовании, 

эволюции. Изучает почвообразовательные 

процессы, его появления на земной 

поверхности, влияния экологических факторов 

почвообразования, роли почвы в природе и 

хозяйственной деятельности человека, путях 

рационального использования почвенных 

ресурсов. 

One of the fundamental theoretical scientific 

disciplines that gives students an idea of the soil-

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

 

Биоэкология 

Биоэкология 

Bioecology 

 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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the main ecological niche of the entire biosphere, 

its nature and properties, the relationship with the 

environment. Discipline forms fundamental 

knowledge about the living shell of the Earth-soil, 

as a natural body, its properties, education, 

evolution. Studying soil-forming processes, its 

appearance on the earth's surface, the influence of 

environmental factors of soil formation, the role 

of soil in nature and human economic activity, the 

ways of rational use of soil resources. 

35.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

ВА 2323 

UU 2323 

МА 2323 

Басқару есебі 

Управленческий учет 

Management Accounting 

 

3 5 Ӛндірістік есепті, шығындар есебінің әдістерін 

және ӛнімнің (жұмыс, қызмет) ӛзіндік 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  

36.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

EAZh 2324 

ISU 2324 

ISA 2324 

Есептегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в 

учете 

Information systems in accounting 

 

3 5 Бухгалтерлік есепте ақпараттарды ӛңдеу 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 

Information and 

communication 

technologies 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

37.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

KK  2325                             

PP 2325                     

BL  2325   

Кәсіпкерлік құқық                         

Предпринимательское право                             

Business law 

2 5 Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу білімін 

береді. 

Дает знания правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Gives knowledge of legal regulation of business 

activities. 

 Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық кафедрасы   

Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституционного 
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права  

 Department of the 

theory and history 

of state and law, 

constitutional law   

38.  БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

EcoT 2317 

EcoT 2317 

EcoT 2317 

Экотоксикология  

Экотоксикология 

Ecotoxicology 

 

3 6 Дәстүрлі токсикология және экология 

ғылымдарының түйісінде пайда болған жаңа 

ғылыми пән-экотоксикология 

ксенобиотиктердің экожүйелермен қатар, тірі 

ағзалардың жекелеген түрлеріне әсерін 

зерттейді. Пән студенттерге токсикалық 

заттар, табиғи биожүйелерге түсу жолдары, 

тірі ағзаларға химиялық  заттардың 

токсикалық әсері, сонымен қатар токсикалық 

ластану жағдайында биологиялық жүйелердің 

қызметі мен тұрақтылығы туралы білімдер 

береді.   

Новая научная дисциплина, рожденная на 

стыке традиционной токсикологии и 

экологии- экотоксикология изучает влияние 

ксенобиотиков как на экосистемы, так и на 

отдельные виды живых организмов. 

Дисциплина дает студентам знания о 

токсических веществах, об источниках 

поступления токсикантов в природные 

биосистемы, токсические эффекты действия 

химических веществ на живые организмы, а 

также устойчивость и функционирование 

биосистем надорганизменного уровня в 

условиях их токсического загрязнения.  

A new scientific discipline, born at the junction of 

traditional toxicology and ecology, ecotoxicology 

studies the influence of xenobiotics on both 

ecosystems and individual species of living 

organisms. Discipline gives students knowledge 

of toxic substances, sources of toxicants entering 

natural biosystems, toxic effects of chemicals on 

living organisms, and the stability and functioning 

of biosystems at the level of the organism at the 

level of their toxic pollution. 

Экологиялық 

химия 

Экологическа

я химия 

Ecological 

chemistry 

 

Топырақтану 

Почвоведени

е 

Soil Science 

 

Экологически

й мониторинг 

Экологически

й мониторинг 

Environmental 

monitoring 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

39.  БП ТК КВТ 2319 Қаржылық және басқарушылық 3 6 Қаржылық талдау әдістемесі туралы білімді Қаржылық Есеп, аудит және 
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БД КВ 

PD EC 

FUA 2319 

FMA 2319 

талдау 

Финансовый и управленческий 

анализ 

Financial and management analysis 

қалыптастырады, қаржылық талдаудың 

әдістері мен тәсілдерін зерттейді. 

Формирует знания о методологии 

финансового анализа, изучает методы и 

приемы финансового анализа. 

Forms knowledge about the methodology of 

financial analysis, studies methods and techniques 

of financial analysis. 

есеп I 

 

Финансовый 

учет I 

 

Financial 

accounting 1 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

40.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ENS 3304 

ENE 3304 

ESE 3304 

Экологиялық нормалау және 

сараптама 

Экологическое нормирование и 

экспертиза 

Environmental standardization and 

expertise 

 

4 6 Бұл пән студенттерді экологиялық қызмет 

түрлерімен, нормалар мен ережелер 

жүйесімен, жобалау, қоршаған ортаны қорғау, 

табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, 

экологиялық қауіпсіздік бойынша нормативтік 

құжаттармен, сонымен қатар экологиялық 

сараптама, нормалау және ҚОӘБ 

қызметтерімен таныстырады. 

Данная дисциплина ознакомит студентов с 

видами экологической деятельности, системой 

норм и правил, нормативной документацией 

по проектированию, охране окружающей 

среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, экологической 

безопасности, а также с экологической 

экспертизой, нормированием и ОВОС. 

This discipline will familiarize students with the 

types of environmental activities, the system of 

norms and rules, regulatory documentation on 

design, environmental protection, rational use of 

natural resources, environmental safety, as well as 

environmental expertise, regulation and EIA. 

Топырақтану 

Почвоведени

е 

Soil Science 

 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

 

Экологически

й мониторинг 

Экологически

й мониторинг 

Environmental 

monitoring 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

41.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KE 3305 

FU 3305 

FA 3305 

 

  

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

  

3 6 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  

42.  КП ТК 

ПД КВ 

KSSA 3406 

ASKS 3406 

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің аудиті 

3 7 Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде 

аудитті ұйымдастыру және жүргізудің 

Аудит 

негіздері 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 
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PD EC ASQS 3406 Аудит субъектов 

квазигосударственного сектора 

Audit of subjects of the quasi-

public sector 

 

теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу 

Изучает теоретические и методологические 

основы организации и проведения аудита 

субъектов квазигосударственного сектора. 

Studies the theoretical and methodological 

foundations of organization and conduct of the 

audit of subjects of the quasi-public sector. 

 

Основы 

аудита 

 

Fundamentals 

of audit 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

43.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KE 3407 

FU 3407 

FA 3407 

Қаржылық есеп 2 

Финансовый учет 2 

Financial Accounting  2 

4 7 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  

44.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

MEK 3408 

EBG 3408 

ESS 3408 

Мемлекеттің экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая безопасность 

государства 

Economic security of the state 

3 7 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. 

 Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра 

экономики и 

предпринима 

тельства 

Department of 

Economics and 

entrepreneurship  

45.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TTP 3409 

RP 3409 

RNM 3409 

Табиғатты тиімді пайдалану 

Рациональное 

природопользование 

Rational nature management 

 

3 7 Табиғатты тиімді пайдалану пәні студенттерге 

ресурстық, салалық және аймақтық табиғат 

пайдалану туралы, ресурстық табиғат 

пайдаланудың негіздері, Жердің табиғи-

ресурстық және эколого-экономикалық 

мүмкіндіктері, ӛнеркәсіптік сектордағы, 

табиғатты тиімді пайдалану принциптері, 

табиғи ресурстар мониторингінің мемлекеттік 

жүйесі туралы теориялық білім береді. 

Сонымен қатар, табиғат ресурстарын ӛңдеу 

және екінші ретті пайдалану саласында 

практикалық машықтарын қалыптастырады. 

Дисциплина рациональное 

природопользование дает  студентам 

теоретические знания о ресурсном, отраслевом 

Тұрақты даму 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Устойчивое 

развитие и 

охрана 

окружающей 

среды 

Sustainable 

development 

and 

environmental 

protection 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 
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и территориальном природопользовании, об 

основах ресурсного природопользования, 

природно-ресурсного и эколого-

экономического потенциала Земли и о 

принципах   рационального 

природопользования в промышленном 

секторе, государственной системе 

мониторинга природных  

ресурсов,  формирует практические навыки 

работы в сфере технологии переработки  

природных ресурсов и их вторичном 

использовании.  

The discipline of rational nature management 

gives students theoretical knowledge of resource, 

sectoral and territorial nature management, the 

basics of resource use of nature, the natural 

resource and ecological and economic potential of 

the Earth and the principles of rational nature 

management in the industrial sector, the state 

system for monitoring natural 

resources, forms practical skills in the field of 

processing technology 

natural resources and their secondary use. 

 

Ӛнеркәсіптік 

экология 

Промышленн

ая экология 

Industrial 

ecology 

 

Экологиялық 

ресурстану 

Экологическо

е 

ресурсоведен

ие 

Ecological 

resource 

knowledge 

 

protection  

46.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KB 3410 

UO 3410 

WM 3410 

Қалдықтарды басқару 

Управление отходами 

Waste management 

 

3 7 Аталған пәнді оқу барысында студенттер 

қалдықтардың классификациясы, 

қалдықтарды сақтау мен орналастыру, 

қалдықтарды жою мен қайта ӛңдеу, ақаба 

суларды, табиғи суларды, түпті тұнбаларды 

тазарту, қауіпті қалдықтарды тасымалдау 

талаптары, қалдықтарды сертификаттау, 

сонымен қатар ӛндірістік ақаба сулар мен 

атмосфера шығарындыларын тазарту әдістері 

туралы білім алады.  

В ходе изучение данной дисциплины студенты 

получают знания  о классификаций отходов, 

хранению и размещению отходов, утилизации 

и переработке отходов, очистки осадков 

сточных, природных вод и донных  

илов, паспортизаций отходов, требования к 

транспортированию опасных  отходов, 

сертификации отходов, а также 

Ӛнеркәсіптік 

экология 

Промышленн

ая экология 

Industrial 

ecology 

 

Экологиялық 

ресурстану 

Экологическо

е 

ресурсоведен

ие 

Ecological 

resource 

knowledge 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра 

управления и 

инжиниринга в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  
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методах очистки промышленных сточных вод 

и выбросов в атмосферу. 

In the course of studying this discipline, students 

gain knowledge about waste classifications, 

storage and disposal of waste, utilization and 

recycling of waste, purification of sewage, natural 

water and bottom sediments 

sludge, waste certification, requirements for 

transportation of hazardous waste, waste 

certification, and 

methods of purification of industrial wastewater 

and emissions into the atmosphere. 

47.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

EB 3411 

EB 3411 

EB 3411 

Экологиялық  биотехнология 

Экологическая биотехнология 

Environmental Biotechnology 

 

3 7 «Экологиялық биотехнология» адамды 

қоршаған табиғи ортаны қорғауға қатысты 

қолданылатын биотехнологиялық әдістердің 

мақсаттары мен міндеттерін қарастыруға 

бағытталған. Заттар мен элементтердің, 

энергия мен ақпараттың табиғи айналымына 

қатыстыра отырып, биологиялық объектілерді, 

микроб дақылдарын, қауымдастықтарын, 

олардың метоболиттерін және препараттарын 

жасау сұрақтарын қарастырады.  

«Экологическая биотехнология» направлена 

на рассмотрение целей и задач 

биотехнологических методов применительно к 

охране окружающей человека природной 

среды. Рассмотривает разработки и вопросы 

создания биологических объектов, микробных 

культур, сообществ, их метаболитов и 

препаратов, путем включения их в 

естественные круговороты веществ, 

элементов, энергии и информации. А также 

биотехнологические методы охраны 

окружающей среды и очистки различных 

загрязнений окружающей среды. 

"Ecological biotechnology" is aimed at 

consideration of the goals and objectives of 

biotechnological methods in relation to the 

protection of the environment of the natural 

environment. It considers the development and 

issues of creating biological objects, microbial 
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cultures, communities, their metabolites and 

preparations, by including them in the natural 

cycles of substances, elements, energy and 

information. And also biotechnological methods 

of environmental protection and cleaning of 

various environmental pollution. 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

48.          

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

49.          

 
Кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  

            Considered and approved at the meeting of the department 
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