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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

Вузовский компонент по выбору 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БД КВ Компонент по выбору 5   

1 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

5 Пәннің мақсаты мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың теориялық 

негіздері мен негізін қалаушы принциптерін оқып үйрену, білім 

алушыларды мемлекеттік аудитордың кәсіби қызметімен, 

мемлекеттік аудиттің негізгі концепциялары мен ұғымдарымен 

таныстыру, мемлекеттік аудиторларды сертификаттау және 

біліктілігін арттыру тәртібі, мінез-құлықтың этикалық нормалары 

болып табылады 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ и 

основополагающих принципов организации государственного 

аудита, ознакомление обучающихся с профессиональной 

деятельностью государственного аудитора, основными концепциями 

и понятиями государственного аудита, порядком сертификации и 

повышения квалификации государственных аудиторов, этических 

норм поведения 

The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations and 

fundamental principles of the organization of state audit, familiarization of 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

экономиканы білу 

Знание основ экономики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of  the 

foundations of the economy in 

the amount of the secondary 

school program 



students with the professional activities of the state auditor, the basic 

concepts and concepts of state audit, the procedure for certification and 

training of state auditors, ethical standards of conduct. 

Экологиялық құқық негіздері 

Основы экологического права 

Basics of environmental law 

 

5 Бұл пән экологиялық құқық түсінігі мен пәні, тарихы, қайнар көзі, 

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 

 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БД КВ Компонент по выбору 8   

2 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Математика негіздері және оны 

экономикада қолдану 

Основы математики и ее 

приложения в экономике  

Fundamentals of mathematics and 

its applications in economics 

8 Пән математикалық аппараттарды меңгеру және қолданбалы 

есептерді шешу үшін қажет болады. Оқытылатын тақырыптар 

келесідей: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, функция, 

функцияның шегі, бір айнымалы функциялардың дифференциалдық 

және интегралдық есептеулері, математикалық статистика және 

ықтималдық теориясы элементтері. 

Данный курс предназначен для овладения математического аппарата 

и дальнейшего его применения при решении прикладных задач. 

Предмет охватывает следующие разделы математики: линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, функции, предел функции, 

дифференциальное и интегральное исчисление одной переменной 

функции, элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Disciplineprovides mathematical apparatus and its further application for 

solving applied problems. Topics include: linear algebra, analytic 

geometry, functions, the limit of a function, differential and integral 

calculus of one variable functions, elements of probability theory and 

mathematical statistics. 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

математиканы білу 

Знание основ математики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the foundations 

of the mathematics in the 

amount of the secondary 

school program 

Математикалық және 

эконометриялық әдістер мен 

модельдер 

Математические и 

8 Пәнін мақсаты студенттерге болашақ қызметіндегі маман ретінде 

экономикалық үрдістерді зерттеу мен болжау үшін математикалық 

әдістерді игеруге көмектесу болып табылады 

Целью курса является помочь студентам усвоить математические 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

математиканы білу 

Знание основ математики в 



эконометрические методы и 

модели 

Mathematical and econometric 

methods and models 

методы, дающие возможность изучать и прогнозировать процессы и 

явления из области будущей деятельности студентов  

The purpose of the course is to help students to acquire the mathematical 

methods giving the chance to study and predict processes and the 

phenomena of area of future activity  

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the foundations 

of the mathematics in the 

amount of the secondary 

school program 

3 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Экономикалық теория  

Экономическая теория  

Economic Theory  

5 Адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ресурстардың 

шектеулігі жағдайында таңдау мәселесін қарастырады 

Изучает проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов для 

максимального удовлетворения потребностей людей 

Studies a choice problem in the conditions of limitation of resources for 

the maximum satisfaction of people needs 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и 

бизнес 

Entrepreneurship and business 

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БД ВК Вузовский компонент 5   

4 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

5 Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік 

және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны 

ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді 

шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру 

мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін 

қалыптастырады.  

Дисциплина «Предпринимательство и бизнес» через теоретические, 

научные и практические знания позволит сформировать у студентов 

готовность к предпринимательской деятельности и к организации 

бизнеса. Дисциплина представляет собой систематизацию 

нормативно-правовых, экономических, организационно-

управленческих знаний по вопросам становления, ведения 

предпринимательства и бизнеса, которые станут основой для 

развития предпринимательского мышления для решения конкретных 

задач и деловых ситуаций. 

The discipline «Entrepreneurship and business» through theoretical, 

scientific and practical knowledge will allow students to form readiness 

for entrepreneurship and for business organization. Discipline is the 

systematization of regulatory, economic, organizational and managerial 

knowledge on the formation, management of business and business, which 

will become the basis for the development of entrepreneurial thinking to 

solve specific problems and business situations 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

экономиканы білу 

Знание основ экономики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the foundations 

of the economy in the amount 

of the secondary school 

program 

 

5 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

5 Пән барлық заманауи қауіп-қатерлер мен жаһандану сын-қатерлерін 

ескере отырып, рухани құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған. . 

Пәннің барлық тақырыптары Мемлекет басшысының «Болашаққа 

 



көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту. Сонымен қатар, курс аясында 

студенттер Мемлекет басшысының «Тарих толқынында» атты 

кітабын, Президенттің «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» және «Қазақстан-2050 «Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауын 

оқиды. 

Дисциплина ориентирована на возрождение духовных ценностей с 

учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. . Все темы 

дисциплины сформулированы в контексте ключевых вопросов 

программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания. Кроме того, в рамках курса 

студенты изучают книгу Главы государства «В потоке истории», 

Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» и «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства». 

The discipline is focused on the revival of spiritual values, taking into 

account all modern risks and challenges of globalization. . All subjects of 

the discipline are formulated in the context of the key issues of the 

program article of the head of state «Looking to the future: modernization 

of public consciousness. In addition, the course students study the book of 

the head of state «In the flow of history», the President's Address «the 

Third modernization of Kazakhstan: global competitiveness» and 

«Strategy «Kazakhstan-2050»: a new political course of the established 

state». 

6 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by branches 

of application 

5 Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың 

кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық 

технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.  

Дисциплина рассматривает этапы внедрения и реализации 

Государственной программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных услуг, способы внедрения и 

использования цифровых технологий в различных 

профессиональных областях. 

Discipline considers the stages of implementation and implementation of 

the State Program of the Republic of Kazakhstan «Digital Kazakhstan», 

digital platforms for the provision of electronic services, ways of 

introducing and using digital technologies in various professional fields. 

 

7 ЖБП ТК 

ООД КВ 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

5 Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы қажетті жалпы 

идеяларды беру, Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі 

 



GCD EC Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

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 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. 

8 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Экология негіздері және 

тіршілік қауіпсіздігі  

Основы экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of ecology and life 

safety  

5 Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты 

қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай 

қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін 

шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары 

деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты. 

Решение большинства экологических проблем современной 

окружающей среды, основанное на осознании общественностью 

экологической информации путем развития экологической культуры 

личности с учетом основных ценностей человечества и 

формирования экологического подхода, зависит от сознательного 

поведения общества и высокой экологической осведомленности 

каждого человека. 

The solution of most environmental problems of the modern environment 

based on public awareness of environmental information through the 

development of an individual’s environmental culture, taking into account 

the basic values of humanity and the development of an environmental 

approach, depends on the conscious behavior of society and the high 

environmental awareness of each person. 

Пәнді толық меңгеру үшін 

орта мектеп биология, 

география, химиясын білу 

қажет. 

Для успешного освоения 

предмет необходимо знание 

биологии, географии, химии 

средней школы. 

For the successful completion 

of the discipline, it is 

necessary to know the 

biology, geography, chemistry 

of the secondary school. 

9 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Макроэкономика  

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 Пән мақсаты: ұлттық экономиканың бір тұтас жүйе ретінде 

қалыптасуында маңызды тетіктері мен негіздері туралы түсінікті 

студенттерге тереңдете түсіндіру; қолданбалы пәндерді меңгеру үшін 

методологиялық негіз жасау; болашақ мамандарды елдегі 

макроэкономикалық саясатты ескере отырып тиімді басқару 

шешімдерді қабылдауға үйрету. 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 



Цель дисциплины: углубить представления студентов о 

фундаментальных основах и важнейших механизмах 

функционирования национальной экономики в целом; создать 

методологическую основу для освоения дисциплин прикладного 

характера; научить будущих специалистов принимать эффективные 

управленческие решения с учетом осуществляемой в стране 

макроэкономической политики.  

The purpose of the discipline: to deepen students ' understanding of the 

fundamental foundations and the most important mechanisms of the 

national economy as a whole; to create a methodological basis for the 

development of applied disciplines; to teach future professionals to make 

effective management decisions taking into account the country's 

macroeconomic policy. 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БД КВ Компонент по выбору 23   

11 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

5 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 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic Theory 

Тұрақты даму және қоршаған 

ортаны қорғау 

Устойчивое развитие и охрана 

окружающей среды 

Sustainable development and 

environmental protection 

 

5 Пән табиғат пен социумның қызметіне бағытталған халықаралық, 

мемлекеттік және жергілікті әкімшілік-шаруашылық, технологиялық,  

саяси, құқықтық және 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 көздері, атмосфералық ауаны, суды, жер қойнауын, 

өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, аграрлық және өндірістік 

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 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 



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 

air, water, land, mineral resources, flora and fauna, agrarian and industrial 

ecosystems, basis of engineering protection of the environment 

12 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қаржылық құқық 

Финансовое право 

Financial law 

5 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 

 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 

Азаматтық құқық  

Гражданское право 

Civil law 

5 Азаматтық қарым-қатынасты реттейтін ҚР азаматтық заңнаманы 

және басқа нормативтік актілер ережелерін оқытады 

Изучает положения гражданского законодательства и других 

нормативных актов РК, регулирующих гражданские правоотношения 

Studies the provisions of civil legislation and other normative acts of the 

Republic of Kazakhstan regulating civil legal relations 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 

13 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Бухгалтерлік есептің негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Basics of accounting 

8 Бухгалтерлік есептің принциптері, негізгі түсініктері, әдісінің 

элементтерін оқытады 

Изучает принципы, ключевые понятия, элементы метода 

бухгалтерского учета, учет активов, обязательств, капитала, доходов 

и расходов и финансовой отчетности 

Studying principles, key concepts, elements of the accounting method 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

Қаржылық есеп  

Финансовый учет  

Financial accounting 

8 Қаржылық есептің халықаралық стандарттарының іргелі 

тақырыптарын оқытады 

Изучает фундаментальные темы международных стандартов 

финансовой отчетности 

Studies the fundamental topics of international financial reporting 

standards 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

  



4 семестр /4 семестр / Semester 4 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БД ВК Вузовский компонент+ 

практика (ПД) 

5   

14 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

5 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 

Основы бухгалтерского 

учета 

Accounting 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БД КВ Компонент по выбору 15   

15 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

5 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 

Математика негіздері және 

оны экономикада қолдану 

Основы математики и ее 

приложения в экономике 

Fundamentals of mathematics 

and its applications in 

economics 

Мемлекеттік қаржы 

статистикасы 

Статистика государственных 

финансов 

State finance statistics 

5 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 государственных финансов, 

выявление 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 

Математика негіздері және 

оны экономикада қолдану 

Основы математики и ее 

приложения в экономике 

Fundamentals of mathematics 

and its applications in 

economics 

16 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Экологиялық ресурстану 

Экологическое ресурсоведение 

Ecological resource knowledge 

 

5 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.   

Экологическое ресурсоведение рассматривает весь спектр 

морфологических, ретроспективных и прогнозных вопросов и 

проблем, связанных с обеспечением биоты (живых организмов) и, в 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 



первую очередь, человеческого сообщества минерально-сырьевыми 

ресурсами литосферы и ресурсами геологического пространства с 

позиций использования его для нужд человечества в эпоху активного 

техногенеза, изучает уровни потребления и рационального 

использования с учётом 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. 

Экологиялық менеджмент және 

маркетинг 

Экологический менеджмент и 

маркетинг 

Environmental management and 

marketing 

5 Экологиялық менеджмент және маркетинг пәні экономиканың 

тұрақты дамуы мен қоршаған ортаның жағдайының жақсару 

мәселелерін комплексті шешуді қамтамасыз ету мақсатында табиғи 

және өндірістік жүйелердің өзара әсерінің экономикалық 

заңдылықтарын қарастырады. Стандарттармен, халықаралық 

ұсыныстармен және экологиялық менеджмент жүйесінің негізгі 

түсініктерімен, халықаралық стандарттарға сәйкес түрлі саладағы 

өндірістерде 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.  

Изучает  стандарты, международные рекомендации и ключевые 

понятия системы экологического менеджмента, с практикой 

применения 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 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 

17 
БП ТК 

БД КВ 

Мемлекеттік мекемедегі 

бухгалтерлік есеп 

5 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізудің 

қағидаларын, ережелерін, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского 



ВD EC Бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях 

Fundamentals of accounting in 

state 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті құру тәртібін оқытады 

Изучает принципы, правила ведения бухгалтерского учета, порядок 

составления консолидированной финансовой отчетности 

администраторами бюджетных программ в государственных 

учреждениях 

Studies the principles, rules of accounting, the procedure for drawing up, 

consolidated financial statements by administrators of budget programs in 

state institutions 

учета 

Fundamentals of accounting 

Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в 

квазигосударственном секторе 

Accounting in the quasi-public 

sector 

5 Квазимемлекеттік секторда қаржылық есеп беру принциптерін, 

бухгалтерлік есеп қағидаларын, ақпараттарды зерделеу  

Изучает принципы, правила ведения бухгалтерского учета, порядок 

составления финансовой отчетности в квазигосударственном секторе 

Studying the principles, rules of accounting, the preparation of financial 

statements in the quasi-public sector  

 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского 

учета 

Fundamentals of accounting 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БД ВК Вузовский компонент 6   

18 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қаржылық есептілік аудитінің 

негіздері  

Основы аудита финансовой 

отчетности 

Basics of financial statement 

audit 

6 Курста Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және Мемлекеттік 

мекемелердің қаржылық есептілігінің растығын негізделген Растауды 

алу үшін қаржылық есептілік аудитінің негіздері қарастырылады 

В курсе рассматриваются основы аудита финансовой отчетности для 

получения обоснованного подтверждения достоверности финансовой 

отчетности администраторов бюджетных программ и 

государственных учреждений, за исключением Национального Банка 

Республики Казахстан 

The course discusses the basics of audit of financial statements to obtain 

reasonable confirmation of the financial statements of administrators of 

budget programs and public institutions, with the exception of the 

National Bank of the Republic of Kazakhstan 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

 ПД ВК Вузовский компонент 5   

19 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

5 Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін және квазимемлекеттік 

сектор субъектілерін басқару және пайдалану тиімділігін арттыру 

мақсатында мемлекеттік аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін ашады 

Раскрывает теоретические и методологические основы организации и 

проведения государственного аудита с целью повышения 

эффективности управления и использования бюджетных средств, 

активов государства и субъектов квазигосударственного сектора 

Reveals the theoretical and methodological foundations of the 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 



organization and conduct of the state audit in order to improve the 

efficiency of management and use of budgetary funds, state assets and 

quasi-public sector entities 

 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БД КВ Компонент по выбору 13   

20 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

5 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. 

Геоэкология 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. 

Экологиялық құқық 

негіздері 

Основы экологического 

права 

Basics of environmental law 

 

Әлеуметтік экология 

Социальная экология 

Social ecology 

 

5 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 өркениетінің 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 окружающей природной 

средой. В ходе изучения данной дисциплины студенты ознакомятся с 

оптимистическими и пессимистическими моделями развития 

биосферы и человеческой цивилизации, с социально-экологическими 

проблемами, связанных с антропогенным воздействием на 

окружающую среду, получают знания о закономерностях 

устойчивого функционирования биологических и геоэкологических 

систем различного ранга. 

Social ecology studies the structure, features and tendencies of the 

Экологиялық құқық 

негіздері 

Основы экологического 

права 

Basics of environmental law 

 

Тұрақты даму және 

қоршаған ортаны қорғау 

Устойчивое развитие и 

охрана окружающей среды 

Sustainable development and 

environmental protection 

 



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. 

21 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Audit 

8 Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты мен әдістері, клиенттің 

қызметі туралы мәліметтерді жинау әдістемесі, өңдеу және 

жалпыландыру білімін қалыптастырады 

Формирует знание цели и подходы 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 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

ЕО елдеріндегі мемлекеттік 

аудиттің жаңа модельдері  

Новые модели 

государственного аудита в 

странах ЕС 

New models of public audit in the 

EU 

8 Пәнді оқытудың мақсаты ЕО елдерінде мемлекеттік аудиттің жаңа 

модельдерінің ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік беретін 

мемлекеттік аудит саласындағы білімді кеңейту және тереңдету 

болып табылады. 

Целью изучения дисциплины являются расширение и углубление 

знаний в области государственного аудита, позволяющие учитывать 

особенности новых моделей государственного аудита в странах ЕС. 

The purpose of the discipline is to expand and deepen knowledge in the 

field of public audit, allowing to take into account the features of the new 

models of public audit in the EU. 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

 ПД КВ Компонент по выбору 6   

22 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің аудиті  

Аудит субъектов 

квазигосударственного сектора  

Audit of quasi-public sector 

entities 

6 Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде аудитті ұйымдастыру және 

жүргізудің 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 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Бюджеттің атқарылуы аудиті 

Аудит исполнения бюджета  

Audit of budget execution 

6 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 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 



of assessing the organization of state audit of budget execution in 

Kazakhstan 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 

 БД ВК Вузовский компонент+ 

практика  

15   

23 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Мемлекеттік аудит 

органдарының сараптамалық-

талдамалық жұмысы  

Экспертно-аналитическая 

работа органов 

государственного аудита 

Expert and analytical work of the 

state audit bodies  

5 Мемлекеттік аудит және қаржы бақылау органдарының 

сараптамалық-талдамалық қызметін, әсіресе, алдын-ала, ағымдағы 

және кейінгі бағалауды зерттеу  

Изучает экспертно-аналитическую деятельность органов 

государственного аудита и финансового контроля, особенности 

предварительной, текущей и последующей оценки 

Studies expert-analytical activities of state audit and financial control 

bodies, especially preliminary, current and subsequent assessment 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

24 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Мемлекеттік қаржылық 

бақылау 

Государственный финансовый 

контроль 

State financial control 

5 Мемлекеттік қаржылық ресурстарды тиімді басқаруды ұйымдастыру 

сұрақтарын, мемлекеттік қаражатты қолдану ашықтығын және 

қаржылық тәртіпті жақсартуды зерттейді 

Рассматриваются 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 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БД КВ Компонент по выбору 8   

25 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Өнеркәсіптік экология 

Промышленная экология    

Industrial ecology 

 

8 Пән адамның табиғатпен қарым-қатынасының жолдары, ғылыми-

техникалық прогрестің мәні, жағымды және жағымсыз жақтары, 

биосфераның басты компоненттеріне өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

әсері және салдары, өндірістерді 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. 

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 

Тұрақты даму және 

қоршаған ортаны қорғау 

Устойчивое развитие и 

охрана окружающей среды 

Sustainable development and 

environmental protection 

 

 

 



various industrial enterprises 

Экологический мониторинг 

Экологический мониторинг 

Environmental monitoring 

 

8 Пәннің түсінігі мен мәні, мониторинг деңгейлері, табиғи ортаны 

ластаушы табиғи және антропогенді көздер 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, 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). 

Тұрақты даму және 

қоршаған ортаны қорғау 

Устойчивое развитие и 

охрана окружающей среды 

Sustainable development and 

environmental protection 

 

 ПД КВ Компонент по выбору 7   

26 

КП ТК 

ПД КВ 

РD EС 

Ішкі мемлекеттік аудитті 

ұйымдастыру негіздері 

Основы организации 

внутреннего государственного 

аудита 

Basics of organization of internal 

state audit 

7 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 audit in the implementation of the organization's goals 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Зерттеу қызметінің негіздері 

Основы исследовательской 

деятельности 

Fundamentals of research 

7 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. 

 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



7 семестр / 7 семестр / Semester 7 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БД ВК Вузовский компонент  6   

27 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Сәйкестік аудиті негіздері  

Основы аудита соответствия 

Basics of compliance audit 

6 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 

 ПД ВК Вузовский компонент 5   

28 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Тиімділік аудиті негіздері 

Основы аудита эффективности  

Basics of efficiency audit 

5 Тиімділік аудитін реттейтін заңнамалық және нормативтік 

құжаттарды зерттейді 

Изучаются законодательные и нормативные документы, 

регулирующие аудит эффективности 

Studies legislative and regulatory documents regulating efficiency audit 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 ПД КВ Компонент по выбору 19   

29 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Экологиялық нормалау және 

сараптама 

Экологическое нормирование и 

экспертиза 

Environmental standardization 

and expertise 

 

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 

Почвоведение 

Soil Science 

 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

 

Экологический мониторинг 

Экологический мониторинг 

Environmental monitoring 

 

Жасыл экономика 

Зеленая экономика 

Green economy 

6 Пән табиғи және басқа ресурстарды сақтау саласындағы саясатты 

тұрақты дамыту үшін бағдарламалар, жобалар және оқыту 

курстарын әзірлеу. Онлайн – семинарлар өткізу, инновациялық 

әдістерді қолдану жоспарлануда. Онлайн-семинарлар қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы сарапшылар/мамандар арасындағы 

диалогқа, сондай-ақ "жасыл" өсу стратегиясын құруға бағытталған. 

Дисциплина  помогает разработать программы, проекты и 

обучающие курсы для устойчивого развития политики в области 

сбережения природных и иных ресурсов. Планируется проведение 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil Science 

 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

 

 



онлайн – семинаров, применение инновационных методов. Онлайн-

семинары нацелены на диалог между экспертами/специалистами в 

области охраны окружающей среды, а также построение стратегии 

«зеленого» роста.  

The discipline will help to develop programmes, projects and training 

courses for sustainable development of policies for the conservation of 

natural and other resources. It is planned to conduct online seminars, the 

use of innovative methods. The online seminars are aimed at dialogue 

between experts/specialists in the field of environmental protection, as 

well as building a strategy of "green" growth. 

Экологический мониторинг 

Экологический мониторинг 

Environmental monitoring 

30 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Сәйкестікті бақылау  

Комплаенс-контроль  

Compliance control 

6 Ұйымның құқықтық тәуекелдерді басқару процесін, сондай-ақ 

практикалық дағдыларды білу: бизнес барысында заң бұзушылық 

тәуекелдерін анықтау; заң бұзушылық ықтималдылығын бағалаумен 

тәуекелдік матрицасын құру, сондай-ақ бақылау картасын 

қалыптастыру ережелерін сақтамау салдарының маңыздылығы, 

бақылау шараларын әзірлеу; бақыланатын субъектінің басқарылатын 

бақылау жүйесінің жетілуін бағалау 

Дает знание процесса управления правовыми рисками организации, а 

также практических навыков: идентификации рисков нарушения 

законодательства в ходе осуществления деятельности; составления 

матрицы рисков с оценкой вероятности нарушения законодательства, 

а также значимости последствий несоблюдения норм формирования 

карты контроля, разработка мер контроля; оценки зрелости системы 

коплаенс контроля контролируемого субъекта 

Gives knowledge of the organization’s legal risk management process, as 

well as practical skills: identifying the risks of violation of the law in the 

course of business; drawing up a risk matrix with an assessment of the 

likelihood of violation of the law, as well as the significance of the 

consequences of non-compliance with the rules for forming a control card, 

developing control measures; assessing the maturity of the system of 

controllability control of the controlled subject 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Мемлекеттік аудит 

стандарттары 

Стандарты государственного 

аудита  

Standards of state audit 

6 Пәннің мақсаты мемлекеттік аудитті жүргізудің тиімділігін, 

дәйектілігін және объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында 

мемлекеттік аудит стандарттарының негізгі талаптарын зерделеу 

болып табылады 

Целью дисциплины является изучение основополагающих 

требований стандартов государственного аудита в целях обеспечения 

эффективности, последовательности и объективности проведения 

государственного аудита 

The purpose of the discipline is to study the fundamental requirements of 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



the state audit standards in order to ensure the effectiveness, consistency 

and objectivity of the state audit 

31 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

6 Мемлекетті талдау және экономикалық және әлеуметтік жүйелердің 

дамуын реттейтін заңдарды бағалау үшін эконометриялық 

модельдерді құру және қолдану әдістемесі мен әдіснамасын зерттеу, 

олардың ішкі және сыртқы факторларының өзара байланыстары 

жағдайында 

Изучение методологии и методики построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 

факторами 

The study of the methodology and methodology for constructing and 

applying econometric models for analyzing the state and for assessing the 

laws governing the development of economic and social systems in the 

context of the interrelations between their internal and external factors 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

Mathematics in Economics 

Қазынашылық іс  

Казначейское дело 

Treasury business 

6 Осы курсты оқу пәні қазынашылық жүйенің мәні мен қажеттілігін, 

оның Қазақстанда қалыптасу тарихын, қызмет етудің құқықтық 

негіздерін және даму перспективаларын қоса алғанда, қазынашылық 

істі ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері болып 

табылады 

Предметом  изучения  настоящего  курса  являются  теоретические  и 

практические основы организации казначейского дела, включая 

сущность и необходимость казначейской системы, историю ее 

становления в Казахстане, правовые основы функционирования и 

перспективы развития 

The subject of this course is the theoretical and practical foundations of 

the organization of Treasury Affairs, including the essence and necessity 

of the Treasury system, the history of its formation in Kazakhstan, the 

legal basis of operation and development prospects 
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Салық есебіндегі және 

аудиттегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в 

налоговом учете и аудите  

Information systems in tax 

accounting and audit 

7 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. 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



1С Бухгалтерия: Мемлекеттік 

мекеме  

1С Бухгалтерия: 

Государственное учреждение 

1C Accountancy: Public 

institution 

7 1С:Бухгалтерия бағдарламасында мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік 

есепті жүргізудің әдістемесі мен әдістері туралы білім береді. 

Изучает методику 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. 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

 

 


