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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of 

Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы экологиялық  аудит саласындағы бакалаврларды 

даярлауға  арналған. 

Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров в 

области  экологического аудита.  

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

Экспериментальная образовательная программа «Экологический аудит» в 

рамках специальности  5В052100 –«Государственный аудит» 

5В052100 –«Мемлекеттік аудит» мамандығы шеңберіндегі «Экологиялық 

аудит» эксперименттік білім беру бағдарламасы 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

ҚР «Білім туралы» заңы 27.07.2007, №319-III (01.01.2018 жылға  

ӛзгертулерімен) 

ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңы 20.11.1998, №304 (01.01.2018 ж 

ӛзгертулерімен) 

ҚР «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» заңы 12.11.2015, №3-

392 (11.01.2018ж ӛзгертулерімен) 

ҚР Экологиялық кодексі 09.01.2007, N 212 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 23.08.2012, 

№1080 (01.09.2017 ж ӛзгертулерімен), ТОЖ 05.07.2016 ж 

Ұлттық біліктілік шеңбері (әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу бойынша Республикалық үш жақты комиссияның 

16.03.2016 ж хаттамасымен  бекітілген) 

"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына үлгілік біліктілік 

талаптары. ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігі Тӛрағасының 13.12.2016 ж № 85 бұйрығымен бекітілген 

Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының 

біліктілік анықтамалығы. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 21.05.2012 ж № 201-ӛ-м бұйрығымен бекітілген. 

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының 

үлгілік біліктілік сипаттамалары. ҚР Білім және ғылым министрінің 

13.07.2009ж N 338 бұйрығымен бекітілген (12.05.2017 ж ӛзгертулерімен). 

ҚР БжҒМ нормативті-әдістемелік құжаттары. 

 

Закон РК «Об образовании»  от 27.07.2007 ,№319-III  (с изменениями на 

01.01.2018) 

Закон РК «Об аудиторской деятельности »  от 20.11.1998, №304  (с 

изменениями на 01.01.2018) 

Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле »  от 12.11.2015, 

№3-392-V  (с изменениями на 11.01.2018) 

«Экологический кодекс Республики Казахстан» от 09.01.2007 года, N 212. 

Государственный  общеобязательный стандарт высшего образования от 

23.08.2012, №1080 (с изменениями  на 01.09.2017г.),  ТУП от 05.07.2016 г. 

Национальная рамка квалификаций (утверждена протоколом от 16 марта 2016 

года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений) 

Типовые квалификационные требования к административным государственным 

должностям корпуса "Б". Утв.приказом Председателя Агентства РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 13.12. 2016 г № 85 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Утв.приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ӛ-м.  

Типовые Квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц. Утв. приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан 13.07.2009 года № 338 (с изменениями  на 

12.05.2017г.)  

Нормативно методические документы МОН РК. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of 

EP 

Экологиялық аудитордың кәсіби құндылықтары мен әдебіне ие 5В052100 –

Мемлекеттік аудит бағыты бойынша экономика және бизнес бакалаврларының 

кәсіби дағдыларын қалыптастыру. 
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Формирование профессиональных навыков бакалавров экономики и бизнеса по 

направлению 5В052100 – Государственный аудит, обладающих 

профессиональными ценностями и этикой экологического аудитора. 

 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

БББ экологиялық аудит саласында іргелі білімі мен тәжірибесі бар, кәсіби 

дағдыларын ӛмір бойы дамыта отырып оларды практикада қолдануға қабілетті 

бакалаврларды дайындаудың мақсаты мен күтілетін нәтижелерін реттейді. 

Бағдарламаны меңгеру мемлекеттік экологиялық аудитор жұмысының этикалық 

принциптеріне сәйкес кәсіптік қызметті жүзеге асыруға, кәсіби қызметтің қоғам 

мен қоршаған ортаға әсері үшін жауаптылықты алуға мүмкіндік береді. 

 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты подготовки бакалавров, 

владеющих  фундаментальными знаниями и опытом в области экологического 

аудита, умеющих применять их на практике, развивая профессиональные 

навыки в течение  всей своей жизни.  Освоение программы даст возможность 

осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением этических 

принципов работы государственного экологического аудитора, брать 

ответственность за влияние профессиональной деятельности на общество и 

окружающую среду 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

5В052100 – Мемлекеттік аудит мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалавры 

 

Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В052100 – Государственный 

аудит 

 

Bachelor of Economics and Business, in specialty 5В052100 - State Audit 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

Экологиялық аудитор, мемлекеттік аудитордың ассистенті, мемлекеттік 

аудитор, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы базалық және  кәсіби  

пәндер оқытушысы 

 

Экологический аудитор, ассистент государственного аудитора, 

государственный аудитор, преподаватель базовых и профилирующих 

дисциплин в учебных заведениях послесреднего образования 

 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

Мемлекеттік  органдар мен экологиялық аудиторлық  ұйымдардағы 

экологиялық аудит  саласындағы аудиторлық, сараптамалық-талдамалық, 

бақылау қызметтері,  дара кәсiпкер ретіндегі экологиялық аудиторлық қызмет, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындарындағы 

оқытушылық қызмет.  

 

Аудиторская, экспертно-аналитическая, контрольная деятельность в сфере 

экологического аудита в государственных органах и экологических 

аудиторских организациях; экологическая аудиторская деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, преподавательская деятельность в учебных 

заведениях технического и профессионального, послесреднего образования 

 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

Экологиялық  аудиторлық  ұйымдар, сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау органдары, коммерциялық ұйымдардың ішкі аудит 

қызметтері, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындары 

 

Экологические аудиторские организации, органы внешнего и внутреннего 

государственного аудита и финансового контроля, службы внутреннего аудита 

коммерческих организаций, учебные заведения технического и 

профессионального, послесреднего образования. 
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Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

1. Организация и проведение экологического аудита в соответствии с 

международными и отечественными стандартами; 

2. Проведение анализа влияния экологически опасной деятельности на 

состояние окружающей природной среды и здоровья людей; 

3. Проведение эколого-экономического прогноза экологических следствий 

хозяйственной деятельности  

4. Оценка эффективности природоохранной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

5. Экологическое обоснование внедрения изобретений, ресурсосберегающих 

технологий и систем, приборов контроля, другого природоохранного 

оборудования и оснащение;  

6. Эколого-экономическая оценка риска изменения формы собственности, 

осуществления инвестиционных проектов и административных решений.  

7. Передача учебной информации по специальным дисциплинам раличными 

методами.  

 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

Экологиялық аудит саласындағы сараптамалық-талдамалық; ғылыми-зерттеу; 

ұйымдастыру-басқарушылық; білім беру.  

 

Экспертно-аналитическая; научно-исследовательская;  организационно-

управленческая; образовательная в области экологического аудита. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/Competency map / profile 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мӛлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) 

 /The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that 

form the results of training (units of 

competences) 

КҚА  

Ӛндірістің технологиялық 

процестерінің шығарындыларын 

бақылау және мониторинг жасау, 

ӛндірісте аз қалдықты және 

ресурсүнемдеуші технологияларды 

қолданудың тиімділігін қамтамасыз 

ету қабілеті. 

ПК
А  

 

способность осуществлять мониторинг 

и контроль входных и выходных 

потоков для технологических 

процессов на производствах, контроль 

и обеспечение эффективности 

использования малоотходных 

технологий в производстве, применять 

ресурсосберегающие технологии  
PC

А
  

ability to monitor and control input and 

output streams for production processes 

in production, control and ensure the 

efficiency of low-waste technologies in 

production, apply resource-saving 

technologies (APC2) 

 

АКҚ1 

- жергілікті деңгейде қоршаған ортаның сапасын анықтау, табиғи ортаға 

антропогенді әсердің дәрежесін анықтау, экологиялық ақпараттарды жергілікті, 

аймақтық, ғаламдық деңгейде интерпретациялауды, экологиялық ақпараттар 

блогын қолдануды біліу. 

 

АПК1 

-уметь определять качества природной среды на локальном уровне, определять 

степень антропогенного воздействия на природную среду, интерпретировать 

информационные данные на локальном, региональном, глобальном уровнях, 

использовать блоки экологической информации.  

 

АРС1 

- be able to determine the quality of the natural environment at a local level, determine 

the degree of anthropogenic impact on the natural environment, interpret information 

data at the local, regional, global levels, use blocks of environmental information. 

Экологиялық мониторинг 

Экологический мониторинг 

Environmental monitoring 

 

 БКҚ1 

- мемлекеттік аудит және мемлекеттік аудитордың кәсіби қызметін реттейтін 

заңды-нормативтік актілердің жүйесін біледі; 

- ҚР мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгерген, 

мемлекеттік аудиттің даму тарихын, қалыптасуы мен перспективаларын, органдар 

жүйесі мен олардың қызметін біледі;  

 

 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

 

КҚБ  

Мемлекеттік аудит саласындағы 

- тиісті техникалық зерттеу жүргізу, мәселелерді анықтау және шешу арқылы 

мемлекеттік қаржы ресурстарын тиімді басқару туралы түсінігі бар; 

Аудит негіздері 

Основы аудита 
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сараптамалық-талдамалық қызметті 

жүзеге асыруға, 

мемлекеттік басқарудың тиімділігін 

бағалауға; 

мемлекеттік аудитордың әдеп 

қағидаттарын  ұстануға қабілеттілік 

 

ПК
Б   

Способность осуществлять экспертно-

аналитическую деятельность в области  

государственного аудита,  

оценивать эффективность 

государственного управления; 

соблюдать этические принципы 

деятельности государственного 

аудитора  

 

PC
В 

Ability to carry out expert and analytical 

activities in the field of state audit, assess 

the effectiveness of public administration; 

to observe ethical principles of activity of 

the state auditor 

 

- мемлекеттік аудит стандарттарын, бюджеттің орындалуын бақылаудағы әлемдік 

тәжірибені, Қазақстандағы бюджеттің орындалуына мемлекеттік аудиттің 

ұйымдастырылуың бағалау әдістерін біледі және кӛрсетеді; 

- қаржылық есептілік аудиті, тиімділік және сәйкестендіру аудиттерінің 

мақсаттары мен жүргізу тәсілдері туралы түсінігі бар; 

- қаржылық есептіліктің стандарттарының сәйкесінше қолданылуын бағалай 

біледі; 

- ресми, бейресми, жазбаша және ауызша қарым-қатынаста ӛз кӛзқарасын 

ұсынуға, талқылауға және тиімді қорғауға қабілетті; 

- кәсіби скептицизмді танытады; 

- ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуді, бақылау шараларының нәтижелерін 

рәсімдеуді, олардың іске асырылуын  қамтамасыз ете біледі;  

- мемлекеттік мекемелер және квазимемлекеттік сектор ұйымдарында аудит және 

бақылау жүргізуде кәсіптік ойлау дағдыларын пайдаланады. 

 

 

БПК1 

-знает систему законодательно-нормативных актов, регулирующих 

государственный аудит и профессиональную деятельность государственного 

аудитора; 

- владеет теоретическими основами организации государственного аудита, знает 

историю развития,  становление и перспективы государственного аудита, систему 

органов и их функции в РК;  

- имеет представление об организации эффективного управления 

государственными финансовыми ресурсами путем проведения соответствующего 

технического исследования, выявления и решения проблемы; 

-знает и демонстрирует стандарты  государственного аудита, мировой опыт 

аудита исполнения бюджета, методы оценки организации государственного 

аудита исполнения бюджета в Казахстане; 

- имеет представление о целях и подходах к аудиту финансовой отчетности, 

аудиту эффективности и аудиту соответствия; 

- умеет оценивать применение соответствующих стандартов финансовой 

отчетности; 

- способен представлять, обсуждать и эффективно отстаивать свою точку зрения 

при официальном, неофициальном, письменном и устном общении;  

- демонстрирует профессиональный скептицизм; 

 

 

Fundamentals of audit 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit    

Мемлекеттік қаржылық бақылау 

Государственный финансовый контроль 

State financial control 

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

аудиті 

Аудит субъектов квазигосударственного 

сектора 

Audit of subjects of the quasi-public sector 
Аудиттің тақырыптық түрлері 

Тематические виды аудита 

Thematic types of audit 

 

 

- умеет проводить внутренний государственный аудит, оформлять результаты 

контрольных мероприятий, обеспечивать их реализацию; 

-использует навыки профессионального суждения при аудите и контроле в  
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государственных учреждениях и организациях квазигосударственного сектора. 

 

ВРС1 

- knows the system of legislative and regulatory acts that regulate state audit and 

professional activities of the state auditor; 

- possesses the theoretical foundations of the organization of state audit, knows the 

history of development, formation and prospects of state audit, the system of bodies and 

their functions in the Republic of Kazakhstan; 

- has an idea of the organization of effective management of public financial resources 

by conducting an appropriate technical study, identifying and solving the problem; 

- knows and demonstrates the standards of state audit, the world experience in audit of 

budget execution, methods for evaluating the organization of state audit of budget 

execution in Kazakhstan; 

- has an understanding of the objectives and approaches to the audit of financial 

statements, performance audit and compliance audit; 

- is able to assess the application of relevant financial reporting standards; 

- is able to represent, discuss and effectively defend one's point of view in formal, 

informal, written and oral communication; 

- demonstrates professional skepticism; 

- can conduct internal state audit, formalize the results of control measures, ensure their 

implementation; 

- uses the skills of professional judgment in auditing and control in public institutions 

and organizations of the quasi-public sector 

 

БКҚ2 

- ұлттық және халықаралық есеп стандарттарын, салық заңнамасының ережелерін 

басшылыққа ала алады; 

- шаруашылық операциялар мен оқиғалардың бухгалтерлік және салықтық есебін 

жүргізу, қаржылық есептілікті құру дағдыларын меңгерген; 

- ӛндірістік есеп жүргізе алады, шығыстарды есепке алу және ӛнімдердің 

(жұмыстардың, қызметтердің) ӛзіндік құнын калькуляциялау әдістерін таңдай 

алады; 

- бухгалтерлік есеп, салықтық есеп пен аудиттегі ақпараттық жүйелерге ие. 

 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Basics of Accounting 

 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

 

Есептегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в учете 

Information systems in accounting 
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БПК2 

- умеет руководствоваться положениями налогового законодательства, 

национальных и международных стандартов учета;   

- имеет навыки ведения бухгалтерского и налогового учета хозяйственных 

операции и событий, формирования финансовой отчетности; 

- умеет вести  производственный учет, выбирать  методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

- владеет информационными системами в бухгалтерском, налоговом учете и 

аудите. 

 

ВРС2 

- ownsprinciples, basic concepts, elements of the method of accounting, financial 

reporting in public institutions and organizations of the quasi-public sector; 

- is able to be guided by the provisions of tax legislation, national and international 

accounting standards; 

- has the skills of accounting and tax accounting business transactions and events, the 

formation of financial statements; 

- is able to conduct production accounting, choose methods of cost accounting and 

calculation of production costs (works, services); 

- owns information systems in accounting, tax accounting and auditing. 

Басқару есебі 

Управленческий учет 

Management Accounting 

Қаржылық есеп 2 

Финансовый учет 2 

Financial Accounting  2 

 

КҚВ 

Мемлекеттік аудит саласында зерттеу 

жүргізуге, абстрактылық логикалық 

ойлау және сыни талдауға қабілеттілік  

 

ПК
В   

Способность к исследованию, 

абстрактному логическому мышлению 

и критическому анализу в области 

государственного аудита 

 

PC
V
  

ability to conduct research, abstract 

logical thinking and critical analysis in the 

field of state audit 

 

ВКҚ1 

- статистикалық мәліметтерді ӛңдеу және жинау әдістері, тәсілдері мен 

қағидаларын біледі; 

-  экономикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгерген; 

- ақпарат кӛздерін статистикалық және экономикалық есептеулер жүргізуге 

қолдана алады; 

- экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы талдау және қорытынды жасай 

алады, отандық және шетелдік ақпараттардың негізінде қаржы-экономикалық 

кӛрсеткіштердің ӛзгеру тенденцияларын анықтай алады.  

ВПК1 

- знает принципы, приемы, методы сбора и обработки статистических данных;  

- владеет приемами и методами экономического анализа,  

- умеет использовать источники информации для проведения статистических и 

экономических расчетов; 

-умеет анализировать и делать выводы по экономическим процессам и явлениям, 

выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей на основе 

отечественной и зарубежной информации 

Статистиканың жалпы теориясы 

Общая теория статистики 

General  theory of statistics 

 

Қаржылық және басқарушылық талдау 

Финансовый и управленческий анализ 

Financial and management analysis 
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VРС1 

- knows the principles, techniques, methods of collecting and processing statistical data; 

- possesses methods and methods of economic analysis, 

- can use information sources for statistical and economic calculations; 

- may analyze and draw conclusions on economic processes and phenomena, identify 

trends in changes in financial and economic indicators based on domestic and foreign 

information 

КҚГ 

Мемлекеттік аудитордың әдеп 

қағидаларына сәйкес аудиторлық 

топтың жұмысын  

ұйымдастыруға, үйлестіруге, 

орындаушылық жұмысты атқаруға  

қабілеттілік 

 

ПК
Г   

Способность организовать, 

координировать деятельность  

аудиторской группы, осуществлять 

исполнительскую работу в 

соответствии с этическими 

принципами государственного 

аудитора 

 

PC
G
  

Ability to organize, coordinate the activities 

of the audit team, carry out performance 

work in accordance with the ethical 

principles of the state auditor 

ГКҚ1 

- бақылау және сараптамалық-талдамалық шараларды жүргізу мақсатында топта 

жұмыс ұйымдастыруды біледі; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік аудиттің 

стандарттарына сәйкес мемлекеттік аудит жүргізу барысында объективті 

кӛзқарасты қолдана отырып және мүдделер қақтығысын болдырмай, топтың 

қызметін үйлестіре алады; 

- аудиторлық шаралардың бағдарламаларын дайындау, оларды белгіленген 

тәртіпте орындау және аудиторлық қорытынды әзірлеу дағдыларын меңгерген; 

- аудиторлық дәлелдерді жинау, талдау және жинақтау дағдыларын меңгерген; 

- мемлекеттік аудитордың қызметтерін жүзеге асыру барысында құбылыстарды 

сандық және сапалық талдау әдіснамасын пайдалана алады. 

 

ГПК1 

-знает организацию работы в группе с целью проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий;   

- умеет координировать деятельность группы в ходе проведения 

государственного аудит в соответствии с законодательством  Республики 

Казахстан, стандартами государственного аудита, применяя объективный подход 

и исключая конфликт интересов; 

- имеет навыки подготовки программ аудиторских мероприятий, исполнения их в 

установленной последовательности и подготовки аудиторского заключения; 

- владеет навыками сбора,  анализа и обобщения аудиторских доказательств;  

- умеет пользоваться методикой количественного и качественного анализа 

явлений в ходе реализации функций государственного аудитора. 

GРС1 

- knows the organization of work in the group with a view to conducting control and 

expert-analytical activities; 

- is able to coordinate the activities of the group during the state audit in accordance 

with the legislation. The Republic of Kazakhstan, the standards of state audit, applying 

an objective approach and excluding a conflict of interest; 

Мемлекеттік аудит                              

Государственный аудит                                         

Рublic audit  

Мемлекеттік қаржылық бақылау 

Государственный финансовый контроль 

State financial control  

 

Аудиттің тақырыптық түрлері 

Тематические виды аудита 

Thematic types of audit 

 

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

аудиті 

Аудит субъектов квазигосударственного 

сектора 

Audit of subjects of the quasi-public sector 

 

 - has the skills of preparing programs of audit activities, their execution in the 

prescribed sequence and the preparation of an audit report; 

 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1500000392#z65
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=U1600000167#z6
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- has the skills to collect, analyze and summarize audit evidence; 

- can use the methodology of quantitative and qualitative analysis of phenomena during 

the implementation of the functions of the state auditor. 

 

 

ГКҚ2 

- кәсіби стандарттар мен әдеп қағидалары ережелерін біледі; 

- басқару шешімдерінің нұсқаларын сыни түрде бағалай алады,  қаржы-

шаруашылық ықтимал салдарларын, тәуекелдерін және тиімділк критерийлерін  

ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша балама ұсыныстарды әзірлеу мен 

негіздеуге қабілетті; 

- отандық және халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік 

және квазимемлекеттік секторларында мемлекеттік аудитті және қаржылық 

бақылауды жүзеге асырудың арнайы дағдыларын меңгерген; 

- ақпараттың сенімділігін анықтау үшін кәсіптік ойлау қабілетіне ие. 

 

ГПК2 

-знает профессиональные стандарты и положения этических норм;  

-умеет критически оценить варианты управленческих решений, разработать и 

обосновать альтернативные предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев эффективности, рисков и возможных финансово-хозяйственных 

последствий; 

- владеет специфическими   навыками проведения  государственного аудита и 

финансового контроля в государственном и квазигосударственном секторах 

экономики в соответствии с отечественными и международными стандартами; 

-обладает умением профессионального суждения для установления 

достоверности информации.  

 

GРС2 

- knows professional standards and ethical standards; 

- can critically evaluate options for management decisions, develop and justify 

alternative proposals for their improvement, taking into account the effectiveness 

criteria, risks and possible financial and economic consequences; 

- has specific skills in conducting state audit and financial control in the state and quasi-

public sectors of the economy in accordance with domestic and international standards; 

- is able to the professional judgment to establish the reliability of information 

 

Мемлекеттік аудит                             

Государственный аудит                                         

Рublic audit  

Мемлекеттік қаржылық бақылау 

Государственный финансовый контроль 

State financial control  

 

Аудиттің тақырыптық түрлері 

Тематические виды аудита 

Thematic types of audit 

  

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

аудиті  

Аудит субъектов квазигосударственного 

сектора  

Audit of quasi-public sector entities   

 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

Қаржылық есеп 2 

Финансовый учет 2 

Financial accounting 2 

 

  

 

Басқару есебі  

Управленческий учет  
Management accounting  
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КҚД  

Қоғамға жаңа экологиялық 

құрылғыларды енгізе білу, қоршаған 

орта объектілерінің сапа жағдайын 

бағалай білу және антропогендік 

факторлардың адамзат ұрпағына 

тигізер әсерін зерттеу. Қоғамдық ортада 

экологиялық мәдениет қалыптастыру 

мақсатында тәрбиелік және білім бері 

дағдысын игеру, тіршілік ортасында 

адамның дамып, ӛсуінің 

заңдылықтарын талдай білу, қоршаған 

және әлеуметтік ортада биологиялық 

жүйенің бейімделу мүмкіндіктерінің 

ӛзгерісін зерттей білу. 

ШРК жүйесі негізінде санитарлы-

гигиеналық концепцияларды, 

атмосфераның және су экожүйелерінің 

ластануы нәтижесінде экожүйелердің 

экологиялық нормаларының негізгі 

концепцияларын игереді, интегралды 

ресурс, табиғи ресурстарды басқару, 

табиғи аймақтық туралы түсінік 

қалыптастырады, экологиялық 

мәселелерді математикалық тілде, 

математикалық әдістер және 

құрылғылармен шеше біледі. 

 

 

ДКҚ3 

- қоршаған ортаны  қорғауға байланысты нормативтік құжаттарды, экологиялық 

экологиялық іс-әрекеттердің түрін, қоршаған ортаны қорғаудың принциптері мен 

ережелерін, қоршаған орта сапасының нормативтерін, экологиялық сараптама 

жүргізу принциптерін, қоршаған ортаға жоспарланып отырған шаруашылықтың 

әсерін бағалауды жүргізу ерекшеліктерін,теріс экологиялық салдардың алдын 

алудың перспективті жолдарын, экологиялық сараптама саласындағы ҚР заңдары 

мен жобаларын, қоршаған орта сапасын бақылау құралдарын білу. табиғатты 

тиімді пайдаланудың принциптері мен түрін, табиғат ресурстарын пайдалану мен 

қайта қалпына келтіру мәселелерін, табиғатты пайдалануды басқарудың 

әкімшілік және экономикалық әдістерін білу; 

- тәжірибеде табиғат қорғау әдістері мен технологияларын қолданауды білу, 

табиғат ресурстарын кешенді пайдалану әдістері мен қоршаған ортаны қорғау 

әдістерін меңгеру. қалдықтардың қауіптілік класын білу және қалдық түрлерінің 

салыстырмалы ерекшеліктерін, әр түрлі деңгейдегі экожүйелерді қорғай отырып, 

қалдықтарды сақтау, тасымалдау жолдарын білу, ӛндірістік және тұтыну 

қалдықтарын залалсыздандыру, жою, ӛңдеудің негізгі әдістерін, қалдықтарды 

басқару әдістерін білу; 

- тәжірибеде табиғат қорғау әдістері мен технологияларын қолданауды білу, 

табиғат ресурстарын кешенді пайдалану әдістері мен қоршаған ортаны қорғау 

әдістерін меңгеру. қалдықтардың қауіптілік класын білу және қалдық түрлерінің 

салыстырмалы ерекшеліктерін, әр түрлі деңгейдегі экожүйелерді қорғай отырып, 

қалдықтарды сақтау, тасымалдау жолдарын білу, ӛндірістік және тұтыну 

қалдықтарын залалсыздандыру, жою, ӛңдеудің негізгі әдістерін, қалдықтарды 

басқару әдістерін білу; 

- қоршаған ортаны ластаушылардан және тозудан қорғауға бағытталған  

ӛндірісте, ауылшаруашылығында және тұрмыста қолданылып жүрген 

экобиотехнологиялық әдістер туралы мәліметтерді білу және халық 

шаруашылығының түрлі салаларының сұйық және қатты қалдықтарын жоятын 

микроағзалардың, микробалдырлардың, жоғары су ӛсімдіктерінің түрлі 

таксономиялық топтардың дақылдарын қалыптастыру мен идентификациялауды 

меңгеру. 

 

Экологиялық нормалау және сараптама 

Экологическое нормирование и экспертиза 

Environmental standardization and expertise 

 

Табиғатты тиімді пайдалану 

Рациональное природопользование 

Rational nature management 

 

Қалдықтарды басқару 

Управление отходами 

Waste management 

 

Экологиялық  биотехнология 

Экологическая биотехнология 

Environmental Biotechnology 
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ПКД  

Умение внедрять новые экологические 

установки и ценности в общественное 

сознание. Оценивать состояние 

качества объектов окружающей  среды 

и выделять возможную роль 

антропогенных воздействий на 

здоровье населения.  

Знать  навыки воспитательной работы 

с целью формирования экологической 

культуры среди населения, анализа 

закономерностей функционирования и 

развития человека в жизненной среде, 

изменения адаптивных  возможностей 

биологической системы в окружающей 

и социальной среде.  

Знать концепции санитарно-

гигиенического нормирования на 

основе систем ПДК, основные 

концепций экологического 

нормирования наземных экосистем, 

вследствие загрязнения атмосферы, и 

водных экосистем, вследствие 

загрязнения внутренних вод; 

основные методы и приборы контроля 

качества окружающей среды, 

структуру экологических факторов 

окружающей среды. 

 

PCD 

To be able to implement new 

environmental attitudes and values in the 

public consciousness. Assess the quality of 

the state of environmental objects and 

highlight the possible role of human 

impacts on the health of the population. 

Knowing the skills of educational work for 

the purpose of formation of ecological 

culture among the population, the analysis 

ДПК3 

- знать виды экологической деятельности, принципы и правила охраны 

окружающей среды, нормативы качества окружающей среды, нормативную 

документацию по охране окружающей среды, принципы проведения 

экологической экспертизы, особенности проведения оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, основные 

принципы и наиболее перспективные пути предотвращения негативных 

экологических последствий реализации проектов, законы РК в области 

экологической экспертизы, средства контроля качества окружающей среды. знать 

виды и принципы рационального природопользования, проблемы использования 

и воспроизводства природных ресурсов, административные и экономические 

методы управления природопользованием;  

- уметь применять природозащитные методы и технологии на практике, владеть 

методами комплексного использования природных ресурсов, методами защиты 

окружающей среды; 

- знать классы опасности отходов и отличительные свойства различных видов 

отходов, правила хранения и перевозки различных видов отходов для сохранения 

и защиты экосистем различного уровня, основные методы и технологии 

обезвреживания, переработки и утилизации отходов производства и потребления, 

методы организации и управления отходами производства и потребления; 

- владеть представлениями о существующих экобиотехнологических методах, 

применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту, направленных на 

охрану природной среды от загрязнения и истощения и практическими умениями 

и навыками по выявлению, выделению, идентификации, формированию и 

культивированию различных  таксономических групп микроорганизмов, 

микроводорослей и высших водных растений, используемых для утилизации 

твердых и жидких отходов различных отраслей народного хозяйства. 

 

DРС3 

- know the kinds of environmental activities, the principles and rules of protection of 

the environment, environmental quality standards, the Environmental Protection 

normative documentation environment, the principles of environmental impact 

assessment, especially impact assessment of planned economic activities on the 

environment, the basic principles and the most promising ways to prevent negative 

environmental consequences of project implementation, the laws of the Republic of 

Kazakhstan in the field of environmental impact assessment, environmental quality 

controls s; 

- BPK2 to know the types and principles of rational nature management, the problems 

of use and reproduction of natural resources, administrative and economic methods of 

environmental management; 
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of the functioning and development of the 

human living environment, changes in the 

adaptive capabilities of biological systems 

and the surrounding social environment. 

Will know conceptions of the sanitary-

hygenic setting of norms on the basis of the 

systems maximum possible concentration; 

basic conceptions of the ecological setting of 

norms of surface ecosystems and concept 

integral resource, management by natural 

resources, ресурсоведение and economies, 

and also to formulate the problems of 

ecology in quantitative language of 

mathematics and able use of accessible 

mathematical vehicle for an independent 

decision 

 

- BPC3 to know the hazard class of waste and the distinctive properties of various 

species waste, the rules for storage and transportation of various types of and protection 

of ecosystems at various levels, basic methods and technologies of neutralization, 

processing and utilization of production and consumption wastes, methods of 

organization and management of production and consumption wastes; 

- BPC4  to have an understanding of existing ecobiotechnological methods used in 

industry, agriculture and everyday life aimed at protecting the environment from 

pollution and depletion and practical skills in identifying, identifying, identifying, 

forming and cultivating various taxonomic groups 

microorganisms, microalgae and higher aquatic plants used for the utilization of solid 

and liquid wastes of various sectors of the national economy. 

 

 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) / General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения  (единицы ОПК) /The 

result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that 

form the results of training (units of 

competences) 

 

 

ЖКҚА 

Қазіргі заманғы экономикалық даму 

мәселелерін  макро-микродеңгейлерде 

талдауға, 

заңнамаларды кәсіби қызметте 

қолдануға қабілеттілік 

 

ОПК
А
  

Способность анализировать вопросы 

современного экономического 

развития на макро- микроуровнях, 

применять нормы законодательства в 

профессиональной деятельности 

 

АЖКҚ1 

- экономикалық дамудың ұғымдарын, категорияларын, заңдары мен заңдылығын 

біледі; 

- макро және микроэкономика қағидалары мен әдістерін, негізгі макро және 

микроэкономикалық үлгілерді біледі; 

- макро- және микро деңгейлердегі қаржының теориялық және тәжірибелік 

негіздерін меңгерген; 

- мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің теориялық және практикалық 

негіздерін біледі. 

 

АОПК1 

- знает понятия, категории, законы и закономерности экономического развития; 

-знает принципы и методы макро и микроэкономики, основные макро и 

микроэкономические модели;     

- владеет теоретическими и практическими основами финансов на макро - и 

микроуровне; 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory  

 

Микроэкономика   

Микроэкономика 

Microeconomics 

 

Макроэкономика                  

Макроэкономика                                   

Macroeconomics 

 

GPC
А
  -  знает теоретические и практические основы экономической безопасности 

государства.  
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The ability to analyze the issues of modern 

economic development at macro-micro 

levels, apply the norms of budgetary, civil 

and financial legislation in professional 

activity 

 

АGPC1 

- knows the concepts, categories, laws and patterns of economic development; 

- knows the principles and methods of macro and microeconomics, basic macro and 

microeconomic models; 

- has theoretical and practical bases of finance on macro- and micro-level; 

- he knows the theoretical and practical bases of economic security of the state. 

АЖКҚ2 

- күнделікті және кәсіби қарым-қатынас үшін, сауатты жазбаша және ауызша 

мамандық тілін меңгерген.  

 

АОПК2 

- владеет языком специальности для повседневного и  профессионального 

общения, грамотная письменная и устная речь. 

 

АGPC2 

- speaks the language of the specialty for everyday and professional communication, 

literate written and oral speech. 

 

Кәсіби қазақ (Орыс) тілі 

Профессиональный казахский (Русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) language  

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

АЖКҚ3 

- экологиялық құқық негіздерін біледі; 

- еңбек жағдайлары кезіндегі қиын жағдайларда шешімдер қабылдай алады 

АОПК3 

- знает основы экологического права; 

- способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой деятельности 

АGPC3 

- knows the basics of environmental law; 

- is able to make decisions in difficult situations of labor activity; 

 

Экологиялық құқық негіздері 

Основы экологического права 

Basics of environmental law 

 

Еңбек әрекетінің құқықтық негіздері 

Провавые основы трудовой деятельности 

Providuous bases of labor activity  

 

  

Б ЖКҚ1 

- Тәжірибе жасаудың жоспарын құру әдістерін білу, эмпирикалық мәліметтердің 

жиынтығы үшін вариациялық қатар құру, негізгі статистикалық мәліметтерді 

есептеп, оларды бағалау, тіршіліктің негізгі қағидаларын және клетка мен тұтас 

организмнің биологиялық заңдылықтар зерттеу әдістерін игеру, корреляциялық, 

дисперсиялық және регерссиялық талдау жасай біледі. 

 

 

Статистикалық және биоиндикациялық 

зерттеу әдістері 

Статистические и биоиндикационные 

методы исследований 

Statistical and bioindicative methods of 

research 

 

 

ЖКҚБ  

- тірі ағзалардың  ӛзара және қоршаған 

ортамен қарым-қатынасы 

БОПК1 

- владеть методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей. Знать основные 
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заңдылықтарының  негізін, тіршіліктің 

негізгі қағидаларын және клетка мен 

тұтас организмнің биологиялық 

заңдылықтар биоалуантүрлілік 

құрылымының негізгі 

заңдылықтарын, биоалуантүрлілікті 

бағалау әдістерін,  тәжірибе жасаудың 

жоспарын құру әдістерін біледі және 

ғаламдық және аймақтық 

экологиялық проблемеларды түсіну 

үшін токсикология негізі мен 

планетадағы геохимиялық 

процесстермен танысады  

 

ОПК
Б
  

Знание особенностей организаций 

живых систем, основы 

взаимоотношений живых организмов 

между собой и с окружающей средой 

для изучения основных 

закономерностей формирования 

биоразнообразия и его дифференцации 

в географическом пространстве и 

времени, основные законы 

формирования биоразнообразия, 

эволюции отдельных таксонов, 

методов оценки биоразнообразия. 

Понимание общих закономерностей 

взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; распределение живых 

организмов в пространстве и во 

времени и принципы рационального 

природопользования. 

 

PCAВ  

Will know the features of organizations of 

the living systems, bases of mutual relations 

of living organisms inter se and with an 

environment for the study of basic 

conformities to law of forming of biological 

variety and him differentiation in 

методические подходы в статистике и  биоиндикации,  основы статистических и 

биоиндикационных исследований с применением биоиндикаторов за загрязнением 

атмосферного воздуха, воды, почвы,  региональные аспекты биоиндикации; 

- владеть  методикой проведения статистических и биоиндикационных 

исследований, выбирать подходящий метод статистических и бионидикационных 

исследований и оценивать состояние экосистем, анализировать и уметь находить 

связи между процессами, происходящими в природных средах.   

 

ВGPC1 

- own methods for assessing the representativeness of the material, the volume of 

samples in the conduct of quantitative research, statistical methods of comparing the 

data obtained and determining the patterns. To know the main methodological 

approaches in ststistics and bioindication, the basics of statistical and bioindication 

studies using bioindicators for air, water, soil pollution, regional aspects of 

bioindication; 

- Master the methodology of statistical and bioindication research, choose the 

appropriate method of statistical and bio-research studies and assess the state of 

ecosystems, analyze and be able to find connections between processes occurring in 

natural environments. 

 

БЖКҚ2 

- Шаруашылық іс-әрекеттің қоршаған орта ресурстарымен байланысының 

сипаттамаларын, жекелеген ӛндірістердің қоршаған орта ресурстарымен 

байланысын, жекелеген және ӛндірістік кешендердің ластаушы заттарының 

классификациясын және олардың қоршаған ортаға әсерін, ӛндірістердің қоршаған 

ортаға теріс әсерін азайтуды біледі. Экологиялық факторлардың әсерін, 

техногенез мәселелерін, геожүйелерді игерудің геоэкологиялық принциптерін.  

ӛнеркәсіптер мен транспортта экологиялық таза ӛнімдерді пайдалануды және 

топырақ және оның генезисі, топырақ түзілу процесінің ерекшеліктері мен 

факторлары, топырақтың құрамы мен  қасиеттері, қазіргі топырақтың жіктелуі, 

топырақ экологиясы  геоэкологияның теориялық негізін, - жӛнінде білімді 

игерген. Биоалуантүрлілік құрылымының негізгі заңдылықтары мен оның 

географиялық кеңістікте және уақытта дифференцациясын, жекелеген 

таксондардың эволюциясын, биоалуантүрлілікті бағалау әдістерін зерттеу үшін 

тірі ағзалардың құрылымының, пайда болуының  ерекшеліктерін, олардың ӛзара 

және қоршаған ортамен қарым-қатынасының негізін біледі. 

 

БОПК2 

- знать характеристику взаимодействий хозяйственной деятельности с ресурсами 

окружающей среды, взаимодействие отдельных производств с ресурсами 

окружающей среды, классификацию загрязняющих веществ как отдельного так и 

Ӛнеркәсіптік экология 

Промышленная экология    

Industrial ecology 

 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

Экологиялық 

химия 

Экологическая химия  

Ecological chemistry 

 

Биоэкология 

Биоэкология  

Bioecology 
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geographical space and time, basic laws of 

forming of биоразнообразия, evolution of 

separate sippes, methods of estimation of 

biological variety to know biogeographical  

concepts and terms, and also general 

conformities to law of cooperation of living 

organisms and habitat; distribution of 

living organisms in space and in time and 

principles of rational to use nature. 

комплекса промышленных производств и их влияние на окружающую среду, 

оценку суммарных взаимодействий, пути и методы снижения уровня 

отрицательных взаимодействий существующих производств на окружающую 

среду;  

- знать структуру экологических факторов окружающей среды, экологические 

проблемы техногенеза, геоэкологические принципы хозяйственного освоения 

геосистем. Приобрести практические навыки по составлению природоохранных 

карт и карты типов местообитания (эдатопов); 

-знать процессы образования и переноса загрязнений в окружающей среде, 

взаимоотношения организма и среды, основные виды загрязнения окружающей 

среды и возможное превращение веществ в природной среде,  порядок 

проведения экологической экспертизы и структуру экологического паспорта 

предприятия; 

- владеть навыками работы со справочными материалами о предельно-

допустимых концентрациях веществ,  информацией  о химической активности 

основных функциональных  групп, навыками планирования работы и 

организации коллективного решения задач; 

-знать общие закономерности взаимодействия живых организмов и среды 

обитания, распределения живых организмов в пространстве и во времени, 

изменения и регуляции численности организмов, потока энергии через живые 

системы и круговорота веществ, функционирования экологических систем и 

сферы в целом, принципы рационального природопользования. 

 

ВGPC2 

 - to know the characteristics of interactions of economic activities with environmental 

resources, the interaction of individual industries with environmental resources, the 

classification of pollutants as a single and a complex of industrial production and their 

impact on the environment, the assessment of total interactions, ways and methods to 

reduce the level of negative interactions of existing industries with the environment 

Wednesday; 

-know the structure of environmental factors of the environment, ecological problems of 

technogenesis, geoecological principles of economic development of geosystems. 

Acquire practical skills in compiling environmental maps and habitat type maps. 

 

Экотоксикология  

Экотоксикология 

Ecotoxicology 

 

ЖКҚВ 

- табиғат пен техносфераның қазіргі 

заманғы динамикалық процестерін, 

биосфераның эволюциясын, жаһандық 

экологиялық мәселелерді және 

геологиялық және биологиялық 

үлгілерді іріктеу және талдау әдістерін 

ВЖКҚ1 

 – Адам ӛміріндегі топырақтың маңызын, биосферадағы ролі, биологиялық 

алуантүрлілікті сақтаудағы топырақтың маңызы, топырақ және оның генезисі, 

топырақ түзілу процесінің ерекшеліктері мен факторлары, топырақтың құрамы 

мен  қасиеттері, қазіргі топырақтың жіктелуі, топырақ экологиясы  жӛніндегі 

қазіргі ғылыми кӛзқарастарды біледі. Жер бедері мәселелері, маңызы,  жер 

бедерінің түрлері, пайдаланудың  жағдайы, эндогендік және экзогендік үрдістер, 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil Science 

 

Әлеуметтік экология 

Социальная экология 

Social ecology 
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білу; биологиялық әртүрлілікті 

сәйкестендіру және сипаттау 

дағдыларын меңгеру, оны сандық 

ақпаратты ӛңдеудің заманауи 

әдістерімен бағалау. 

  

ОПКВ 

- знать о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, 

эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, а также 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; 

владением навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации. 

 

GPCV 

- to know about modern dynamic 

processes in nature and the technosphere, 

the evolution of the biosphere, global 

environmental problems, as well as 

methods of selection and analysis of 

geological and biological samples; 

mastering the skills of identification and 

description of biological diversity, its 

evaluation by modern methods of 

quantitative information processing. 

адамның жер бедеріне әсерін жан-жақты қарастыру. Морфоструктура және 

морфоскульптура негізгі типтерінің құрылым заңдылықтарын игерген. тірі 

ағзалардың  ӛзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасы заңдылықтарының  

негізін, тіршіліктің негізгі қағидаларын біледі. ШРК жүйесі негізінде санитарлы-

гигиеналық концепцияларды, атмосфераның және су экожүйелерінің ластануы 

нәтижесінде экожүйелердің экологиялық нормаларының негізгі концепцияларын, 

қоршаған орта құрылымы сапасын бақылау құрылғылары мен әдістерін, қоршаған 

орта негізгі факторларын біледі. Химиялық элементтердің биосферадағы 

географиялық таралу ерекшеліктері, биосфераның химиялық компоненттерімен 

тірі организмдердің байланысы, экотоксиканттардың биосфераға түсу 

ерекшеліктері, тасымалдануы және таралуы, табиғат пен қоғам арасындағы 

үйлесімділік байланыстарды,  әлеуметтік экологияның теориялық негіздерін, 

табиғат ресурстарының классификациясын, генезисін, ресурстарды қорғау мен 

қалпына келтіру жолдарын, шараларын  біледі.Табиғат қорғауды басқару 

саласындағы экологиялық менеджмент пен маркетингтің ролін, экономиканы 

экологияландыруды, жеке және заңды тұлғалардың шаруашылық әрекеттерін 

экологиялық және құқықтық реттеуді біледі. Экологиялық мәселелерді шешуде 

жүйелік талдаудың әдістемелік тәсілдерін, тіршіліктің ұйымдасу жүйесін, 

популяциялар мен экожүйелердің экологиялық модельдерін, ғаламдық 

иммитациялық модельдерді біледі.  

 

ВОПК1 

-  знать значение почвы в жизни человека, ее роли в биосфере, значение почвы в 

сохранении биологического разнообразия, закономерностях зонального 

распределения почв на земной поверхности и ее связи с природной зональностью, 

о почвообразовательном процессе, свойствах почвы и влиянии на них 

экологических факторов, о почвенном плодородии, его категориях, элементах, а 

также изменении при земледельческом использовании почв, о путях охраны и 

рационального использования почвенных ресурсов.  

-знать основные закономерности географического распределения химических 

элементов в биосфере, взаимосвязь и влияние живых организмов на эволюцию 

химических составляющих компонентов биосферы, пути поступления 

экотоксикантов в живые организмы, транспорт, распреление, их накопление и 

влияние на ОС и биоту, влияние ксенобиотиков на организменном, 

популяционном и экосистемном уровнях организации живого.  

– знать о пути гармонизации взаимоотношений между обществом и природой,  

основные принципы планирования профессионального мероприятия,  

теоретические основы социальной экологии,  способы предотвращения и снятия 

стресса и способы гармонизации взаимоотношений между обществом и 

природой. 

- знать классификацию природных ресурсов, иметь представление о 

 

Экологиялық ресурстану 

Экологическое ресурсоведение 

Ecological resource knowledge 

 

Экологиялық менеджмент және маркетинг 

Экологический менеджмент и маркетинг 

Environmental management and marketing  

 

Жүйелік экология негіздері және ГАЖ 

Основы системной экологии и ГИС 

Fundamentals of system ecology and GIS 
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формировании и генезисе ресурсов, закономерностях их распространения, роли 

ресурсов в природе и жизни человека, необходимости охраны ресурсов и 

рационального использования, характеристику кадастров, характеристику 

природно-ресурсного потенциала, взаимосвязь природных, материально-

технических и трудовых  ресурсов как базу развития регионов, 

ресурсообеспеченность стран мира, теоретические основы общего 

ресурсоведения и регионального природопользования, картографии. видов 

ресурсов; 

- социально-экологические последствия результатов эксплуатации природных 

ресурсов; 

-знать предмет, систему, место экологического менеджмента и маркетинга в 

управлении природоохранной деятельностью, экологизации экономики и 

производственной деятельности, оособенности правового регулирования 

экологических и природоресурсных отношений в рамках хозяйственной 

деятельности физических и юридических лиц, особенности механизма 

экоменеджмента  и маркетинга в реализации социально-экономических программ 

РК; -знать  методические подходы системного анализа в решении экологических 

проблем, системной организации мира, круговоротах вещества, потоках 

энергии и информации в экосистемах, о биологической регуляции 

окружающей среды, структуру экологических факторов окружающей среды,   

экологические модели популяций, экосистем, глобальные имитационные модели, 

экологические проблемы техногенеза. 

  

VGPC1 

 -  to know the importance of soil in human life, its role in the biosphere, the importance 

of soil in preserving biological diversity, the laws of zonal distribution of soils on the 

earth's surface and its connection with natural zonality, the soil-forming process, the 

properties of the soil and the influence of environmental factors, soil fertility, its 

categories, elements, as well as changes in the agricultural use of soils, ways of 

protecting and rational use of soil resources. 

- to know the basic laws of the geographical distribution of chemical elements in the 

biosphere, the interconnection and influence of living organisms on the evolution of the 

chemical constituents of the components of the biosphere, the ways ecotoxicants enter 

living organisms, transport, distribution, their accumulation and influence on OS and 

biota, the influence of xenobiotics on the organism, population and ecosystem levels of 

organization of the living. 

– to know about the ways of harmonization of relations between society and nature, the 

basic principles of planning a professional event, the theoretical foundations of social 

ecology, ways to prevent and relieve stress and ways to harmonize the relationship 

between society and nature. 

- know the classification of natural resources, have an idea of the formation and genesis 
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of resources, regularities of their distribution, the role of resources in nature and human 

life, the need to protect resources and rational use, the characteristics of cadastres, the 

characteristics of the natural resource potential, the relationship of natural, material and 

technical   and  labor  resources as  a  basis  for  development   regions,  the  resource 

abundance of the countries of the world, the theoretical foundations of general resource 

management and regional nature management, cartography. types of resources; 

- socio-ecological consequences of the results of exploitation of natural resources. 

-know the subject, the system, the place of environmental management and marketing 

in the management of environmental activities, the ecologization of the economy and 

production activities, the specific features of the legal regulation of environmental and 

natural resources relations within the framework of economic activities of individuals 

and legal entities, the special features of the mechanism of ecomimentation and 

marketing in the implementation of social and economic programs of the Republic of 

Kazakhstan. 

-to know the methodological approaches of system analysis in solving environmental 

problems, the systemic organization of the world, the circulation of matter, energy 

flows and information in ecosystems, the biological regulation of the environment, the 

structure of environmental factors, ecological models of populations, ecosystems, global 

imitation models, environmental problems of technogenesis 

 

Әмбебап құзыреттілік 

/ Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universal competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мӛлшері) / Результаты обучения (единицы УК) / The 

result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that 

form the results of training (units of 

competences) 

ӘҚА 

Түрлі мәдениет ӛкілдері мен әртүрлі 

интеллект деңгейіндегі  адамдармен 

тиімді байланыста философиялық 

дискуссияны саутты жүргізуге,  

заманауи ӛзекті проблемалар бойынша 

дәлелді түрде ӛзіндік кӛзқарасты 

қорғауға,   кәсіби қызметтің 

әлеуметтік-маңызды мақсаттарын 

анықтауға және тұжырымдауға 

қабілеттілік  

 

УК
А
  

АӘҚ1 

- бизнес туралы философиялық, тарихи және құқықтық ойлаудың негіздерін 

біледі; 

- философиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік және құқықтық ойлаудың негізінде 

біртұтас дүниетаным қалыптастыра алады; 

- талдамалық ақпаратты ӛңдеудің заманауи ақпараттық технологияларын біледі. 

 

АУК1 

- знает основы философского, исторического и правового мышления о бизнесе;   

- умеет формировать  целостное мировоззрение на основе философского, 

исторического, политического, социального и правового мышления;  

-знает современные информационные технологии обработки аналитической 

информации. 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар    

Информационно-коммуникационные 

технологии    

Information and communication technologies   
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Способность грамотно вести 

философскую дискуссию,   

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по актуальным 

проблемам современности,  определять 

и формулировать социально-значимые 

цели профессиональной деятельности,  

эффективно взаимодействуя с 

представителями разных культур и 

людьми разного интеллекта. Уметь 

выявлять и анализировать 

естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные  

пути их регулирования,  разбираться в 

современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное 

изменение традиционных форм 

хозяйствования и образа жизни людей 

с целью сохранения стабильности 

биосферы и развития социума без 

катастрофических  кризисов, 

использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия 

живых организмов и окружающей 

среды в практической деятельности 

для сохранения устойчивого развития 

 

 

UCА 

The ability to competently conduct a 

philosophical discussion, defend their own 

positions on topical contemporary 

problems, define and formulate socially 

significant goals of professional activity, 

effectively interacting with representatives 

of different cultures and people of 

different intellects. To be able to identify 

and analyze natural and anthropogenic 

ecological processes and possible ways of 

АUC1 

- knows the basics of philosophical, historical and legal thinking about business; 

- is able to form an integral worldview on the basis of philosophical, historical, political, 

social and legal thinking; 

- knows modern information technologies for processing analytical information. 

 

АӘҚ2 

- күнделікті және кәсіби қарым-қатынас үшін ауызекі сӛйлеу мен мамандық тілін 

меңгерген; 

- сауатты жазбаша және ауызша сӛйлеуді меңгерген. 

 

 
АУК2 

 
- владеет разговорно - бытовой речью и языком специальности для  

повседневного и  профессионального общения; 

- владеет грамотной письменной и устной речью.  

 

АUC2 

- speaks conversational and everyday language and specialty language for everyday and 

professional communication; 

- he has a competent written and oral speech 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

АӘҚ3 

-Табиғатты қорғаудың және тиімді пайдаланудың негізгі принциптерін, 

антропогенді іс-әрекеттің әлеуметтік –экологиялық салдарын, тұрақты дамудың 

тұжырымдамасын, стратегиясын, мәселелерін және оларды шешудің ғаламдық, 

аймақтық, жергілікті деңгейлерін білу; 

- биосфераның даму заңдылықтары және оның тұрақтылығының сақталу 

шарттарын, сонымен қатар әр елдердегі, оның ішінде қазақстан Республикасында 

тұрақты даму идеясының жүзеге асуы туралы білімдер меңгеріледі;  

-  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі міндеттері мен  

принциптерін меңгеру; 

- экологиялық қауіпсіздік  саласындағы заңдылық және   нормативтік-құқықтық 

база және қоршаған ортаның ӛндірістік ластанудан қорғаудың техникалық 

құралдары мәселелері бойыншақұзіретті болу; 

 

АУК3 

- знать основные принципы охраны природы и рационального  

природопользования, социально-экологические последствия антропогенной 

деятельности, концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и 

практические подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 

Тұрақты даму және қоршаған ортаны 

қорғау 

Устойчивое развитие и охрана 

окружающей среды 

Sustainable development and environmental 

protection 
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their regulation, to understand modern 

concepts and strategies of sustainable 

development of mankind aimed at 

regularly changing traditional forms of 

management and people's way of life in 

order to preserve the stability of the 

biosphere and the development of the 

society without catastrophic crises; 

obtained knowledge about the patterns of 

interaction between living organisms and 

the environment in practical activities for 

the preservation of sound development  

уровнях;  

- владеть знаниями о закономерностях развития биосферы и условий сохранения 

еѐ устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных 

странах, в том числе и в Республике Казахстан;  

 -  усвоить основные задачи и принципы обеспечения экологической 

безопасности;  

- быть компетентным в вопросах законодательной и нормативно-правовой базы в 

области экологической безопасности,  в вопросах применения промышленных 

способов и технических средств защиты окружающей среды от воздействия 

промышленного загрязнения. 

 

АUC3 

- to know the basic principles of nature protection and rational nature management, the 

socio-ecological consequences of anthropogenic activities, the concept, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the 

global, regional and local levels; 

- to have knowledge of the laws governing the development of the biosphere and the 

conditions for maintaining its sustainability, as well as the realization of the ideas of 

sustainable development in different countries, including in the Republic of Kazakhstan. 

To master the main tasks and principles of ensuring environmental safety; 

- be competent in the issues of legislative and regulatory framework in the field of 

environmental safety, in the application of industrial methods and technical means of 

protecting the environment from the effects of industrial pollution. 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 
Модуль кодымен 

атауы /  

Название и rод 

модуля /  

Module name and 

code  

Пәннің 

коды/ 

Код 

дисциплин/ 

Course code 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / 

Course name 

Пәннің 

циклі / 

Цикл, 

компонент 

и группа/ 

Cycle 

component 

and groups   

A, B, C 

О
қ

ы
т
у

 т
іл

і 
/ 

Я
зы

к
 о

б
у

ч
е
н

и
я

/ 

L
a

n
g

u
a

g
e 

o
f 

in
st

ru
ct

io
n

 

Кредит 

кӛлемі/ 

Объем 

кредитов 

/volume 

credits 

Сабақ түрі бойынша сағат 

кӛлемі/ Объем часов по 

видам занятий /The volume 

of hours by types of 

occupations 

Б
а

қ
ы

л
а

у
 ф

о
р

м
а

сы
 /

 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 /

 

T
y

p
e 

o
f 

co
n

tr
o

l 

Қ
а

л
ы

п
т
а

са
т
ы

н
 қ

ұ
зы

р
ет

т
іл

ік
т
ер

/ 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
/ 

D
ev

el
o

p
ed

 c
o

m
p

et
en

ce
s 

О
қ

и
т
ы

н
 к

а
ф

ед
р

а
/ 

Ч
и

т
а

ем
а

я
 к

а
ф

ед
р

а
/ 

 

D
ep

a
rt

m
en

t 
in

 c
h

a
rg

e
 

Б
а

р
л

ы
қ

 к
р

ед
и

т
/В

се
г
о

 

к
р

ед
и

т
о

в
/ 

T
o

ta
l 

cr
ed

it
s 

 E
C

T
S

 

Л
е
к

ц
и

я
л

а
р

/Л
ек

ц
и

я
 

/L
ec

tu
re

s 

С
ем

и
н

а
р

/П
р

а
к

т
и

к
а

/ 

S
em

in
a

rs
 

З
ер

т
х

а
н

а
л

ы
қ

 
са

б
а

қ
т
а

р
 

/Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
/ 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

k
la

ss
es

 

С
Ӛ

Ж
/ 

С
Р

С
/ 

S
IW

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the 

general education 

ShT1103          

IYa1103                                   

FL 1103 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Англ. 3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

Шетел тілдері 
кафедрасы  

Кафедра 

иностранных 

языков 

Department of 

Foreign Languages 

K(O)T 1104 

K(R)Ya 

1104               

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) 

язык  

Kazakh  (Russian) 

language  

                                                                                                           

ЖБП МК 

ООД ОК  А 

GCD CC 

Каз/рус 3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы, 

Орыс филологиясы 
кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского языка, 

кафедра русской 

филологии 

Department of 

practical Kazakh 

language, 

Department of  
Russian Philology  

AKT 1105 

IKT 1105 

ICT 1105 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

ЖБП МК 

ООД ОК  А 

GCD CC   

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

Информатика 
кафедрасы  

Кафедра 

http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
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Информационно-

коммуникационные 

технологии         

Information and 

communication 

technologies 

 информатики 

Computer science 
department  

АССТ 22006 

Мемлекеттік 

аудиттің 

заңнамалық 

негіздері 

Законодательные 

основы 

экологического 

аудита 

Legal basis of state 

audit 

ЭКN 2103 

OEP 2103 

BEL 2103 

Экологиялық құқық 

негіздері 

Основы экологического 

права 

Basics of environmental 

law 

 

БП МК 

БД ОК      А 

BD CC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚА 

ОПК
А 

GPC
А

 

 

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  

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и 

внутренний 

государственный 

аудит  

External and internal 

state audit 

MK 2112 

VS 2112 

IS 2112 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в 

специальность 

Introduction to the 

specialty 

 

БП ТК  

БД КВ      В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

АССТ 22407 

Экологиялық 

аудитордың кәсіби 

қызметінің 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной деятель 

ности экологичес 

кого аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

ET 2113                                        

ЕТ 2113                   

ET 2113 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 

 

БП ТК  

БД КВ      В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚА 

ОПК
А 

GPC
А

 

 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра экономики 

и предпринима 

тельства 

Department of 
Economics and 

entrepreneurship  

http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
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
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of the environmental 

auditor 

  2  семестр /2  семестр /semester 2 

 

HIST 21002 

Әлеуметтік-

этикалық құзыретті 

ліктер модулі 

Модуль социально-

этических 

компетенций 

Module of the social 

and ethical 

competencies 

KKST 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

the Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC  

Каз/рус 3 5 30 15  90 Мем 

емтихан 

Гос 

экзамен 

State 

exam 

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

Қазақстан тарихы 
кафедрасы  

Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 
History of Kazakhstan  

Fil 1102 

Fil 1102 

Phil 1102 

Философия 

Философия 

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК А 

GCD CC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра философии 

Department of 

Philosophy 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the 

general education 

ShT1103          

IYa1103                                   

FL 1103 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Англ. 3 4  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

Шетел тілдері 
кафедрасы  

Кафедра 

иностранных 

языков 

Department of 

Foreign Languages 

K(O)T 1104 

K(R)Ya 

1104               

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) 

язык  

Kazakh  (Russian) 

language                                                                                                            

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Каз/рус 3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы, 

Орыс филологиясы 
кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского языка, 

кафедра русской 

филологии 

Department of 

practical Kazakh 

language, 

Department of  
Russian Philology  

ACCT  22407 

Экологиялық 

SZhT1106 

OTS 1106 

Статистиканың жалпы 

теориясы 

ЖБП ТК 

ООД КВ   В 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

ӘҚА 

УК
А
 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

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://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-inostrannyh-yazykov
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
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аудитордың кәсіби 

қызметінің 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

профессиональной  

деятельности 

экологического 

аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

GTS 1106 

 

Общая теория 

статистики 

General theory of 

Statistics 

GCD EK еxam  UC
А
 

 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

АССТ 22004 

Жаратылыстанудың 

экологиялық 

негіздері 

Экологические 

основы 

естествознания  

Ecological basis of 

natural science  

TDKOK 

1107 

UROOS 

1107 

SDEP 1107 

Тұрақты даму және 

қоршаған ортаны 

қорғау 

Устойчивое развитие и 

охрана окружающей 

среды 

Sustainable development 

and environmental 

protection 

 

ЖБП ТК 

ООД КВ   В 

GCD EK 

Каз/рус 2 3 15 

 

15 

 

 60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

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  

ACCT  22407 

Экологиялық 

аудитордың кәсіби 

қызметінің 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной  деятельнос 

ти экологического 

аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

МIК 1108 

МIК 1108 

МIК 1108 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

ЖБП ТК 

ООД КВ   В 

GCD EK 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А
 

UC
А
 

 

 

 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра экономики 

и предпринима 

тельства 

Department of 
Economics and 

entrepreneurship  

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


 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

1 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 1 курс / 

Total credits for 1st year 

  37 58 240 315  1110    

3 семестр /3  семестр /semester 3 

ACCT  22407 

Экологиялық 

аудитордың кәсіби 

қызметінің 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной  деятель 

ности экологичес 

кого аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

КК (O)T 

2201 

РК(R))Ya 

2201 

PK(R)L 

2201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) language 

 

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Каз/рус 2 3  30  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚА 

ОПК
А 

GPC
А

 

 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы, Орыс 
филология 
кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского языка, 

кафедра русской 

филологии 

Department of 

practical Kazakh 

language, Department 
of  Russian Philology  

ACCT  22006 

Мемлекеттік 

аудиттің 

заңнамалық 

негіздері 

Законодательные 

основы 

экологического 

аудита 

Legal basis of state 

audit 

EAKN 2209 

POTD 2209 

PBLA 2209 

Еңбек әрекетінің 

құқықтық негіздері 

Правовые основы 

трудовой деятельности 

Providuous bases of 

labor activity 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚА 

ОПК
А 

GPC
А
 

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   

ACCT  22407 

Экологиялық 

аудитордың кәсіби 

қызметінің 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

профессиональной  

деятельности 

экологического 

MAK2214                      

MAK 2214                

MAK2214 

 

Мaкроэкономика  

Мaкроэкономика 

Macroeconomics 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚА 

ОПК
А 

GPC
А

 

 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра экономики 

и предпринима 

тельства 

Department of 
Economics and 

entrepreneurship  

http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
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аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

АССТ 22004 

Жаратылыстанудың 

экологиялық 

негіздері 

Экологические 

основы 

естествознания  

Ecological basis of 

natural science 

BE 2215 

BE 2215 

BE 2215 

Биоэкология 

Биоэкология 

Bioecology 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

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  

ER 2220 

ER 2220 

ER 2220 

Экологиялық 

ресурстану 

Экологическое 

ресурсоведение 

Ecological resource 

knowledge 

 

БП ТК 

БД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚB 

ОПК
B 

GPC
V

 

 

ACCT  22407 

Экологиялық 

аудитордың кәсіби 

қызметінің 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

профессиональной  

деятельности 

экологического 

аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

EMM 2221 

EMM 2221 

EMM 2221 

Экологиялық 

менеджмент және 

маркетинг 

Экологический 

менеджмент и 

маркетинг 

Environmental 

management and 

marketing 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚB 

ОПК
B 

GPC
V

 

 

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  

АССТ 22004 

Жаратылыстанудың 

экологиялық 

негіздері 

Экологические 

основы 

естествознания  

ZHEN 2222 

OSE 2222 

FSE 2222 

Жүйелік экология 

негіздері және ГАЖ 

Основы системной 

экологии и ГИС 

Fundamentals of system 

ecology and GIS 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚB 

ОПК
B 

GPC
V

 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 

кафедрасы 

Кафедра управления 

и инжиниринга в 

сфере охраны 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

Ecological basis of 

natural science 

окружающей среды 

Department of 

Management and 

Engineering in the 

field of 

environmental 

protection  

4  семестр /4  семестр /semester 4 

ACCT  22407  

Экологиялық ауди 

тордың кәсіби қыз 

метінің теориялық 

негіздері 

Теоретические  

основы профессио 

нальной деятельнос 

ти экологического 

аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

KBShT 

2201 

POIYa 2201 

POFL 2201 

Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally oriented 

foreign language 

 

БП МК 

БД ОК      А 

BD CC 

Англ. 2 3  30  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚА 

ОПК
А 

GPC
А

 

 

Шетел тілдері 
кафедрасы  

Кафедра 

иностранных 

языков 

Department of 
Foreign Languages 

ACCT 32309 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет 

Accounting 

BEN 2204 

OBU 2204 

BA 2204 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Основы бухгалтерского 

учета 

Basics of Accounting 

  

БП МК 

БД ОК      А 

BD CC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  
АССТ 22004 

Жаратылыстанудың 

экологиялық 

негіздері 

Экологические 

основы 

естествознания  

Ecological basis of 

natural science 

Geo 2305 

Geo 2305 

Geo 2305 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

 

БП МК 

БД ОК      А 

BD CC 

Каз/рус 3 3 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

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 

EH 2207 

EH 2207 

EH 2207 

Экологиялық химия 

Экологическая химия 

Ecological chemistry 

 

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В
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environmental 

protection 

ACCT  22407  

Экологиялық ауди 

тордың кәсіби қыз 

метінің теориялық 

негіздері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной деятель 

ности экологичес 

кого аудитора 

Theoretical basis of 

professional activity 

of the environmental 

auditor 

AN 2208 

OA 2208 

FA 2208 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

ACCT 22208 

Зерттеудің экология 

лық әдістері    

Экологические 

методы 

исследования   

Environmental 

research methods   

SBZA 2210 

SBMI 2210 

SBMR 2210 

Статистикалық және 

биоиндикациялық 

зерттеу әдістері 

Статистические и 

биоиндикационные 

методы исследований 

Statistical and 

bioindicative methods of 

research 

 

БП ТК 

БД КВ      В 

PD EC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

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 

АССТ 22005 

Қолданбалы 

экология 

Прикладная  

экология 

Applied ecology  

АЕ 2318 

SЕ 2318 

SЕ 2318 

 

Әлеуметтік экология 

Социальная экология 

Social ecology 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 2 5 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚB 

ОПК
B 

GPC
V

 

 

2 курсқа барлық кредит/ Итого кредитов за 2 курс / 

Total credits for 2nd year 

  38 57 315 255  1140    

5 семестр /5 семестр /semester 5 

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и 

внутренний 

государственный 

MA 2306 

GA 2306 

SA 2306 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit    

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 
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Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

аудит  

External and internal 

state audit 

and аnalysis  

АССТ 22005 

Қолданбалы 

экология 

Прикладная  

экология 

Applied ecology 

ОЕ 2311 

PE 2311 

ІЕ 2311 

Ӛнеркәсіптік экология 

Промышленная 

экология    

Industrial ecology 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

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  

Т 2316 

P 2316 

SS 2316 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil Science 

 

БП ТК 

БД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚB 

ОПК
B 

GPC
V

 

 

ACCT 32309 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет 

Accounting  

ВА 2323 

UU 2323 

МА 2323 

Басқарушылық аудит 

Управленческий учет 

Management Accounting 

 

БП ТК 

БД КВ      В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  
EAZh 2324 

ISU 2324 

ISA 2324 

Есептегі ақпараттық 

жүйелер 

Информационные 

системы в учете 

Information systems in 

accounting 

 

БП ТК 

БД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

ACCT  22006 

Мемлекеттік 

аудиттің 

заңнамалық 

негіздері 

Законодательные 

основы 

экологического 

аудита 

Legal basis of state 

audit 

KK  2325                             

PP 2325                     

BL  2325   

Кәсіпкерлік құқық                         

Предпринимательское 

право                             

Business law 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Мемлекет және 
құқық теориясы мен 

тарихы, 
конституциялық 

құқық кафедрасы   
Кафедра теории и 

истории государства 

и права, 

конституционного 

права  

 Department of the 
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theory and history of 
state and law, 

constitutional law   
ACCT 22208 

Зерттеудің 

экологиялық 

әдістері  

Экологические 

методы 

исследования  

Environmental 

research methods 

ЕМ 3302 

ЕМ 3302 

ЕМ 3302 

Экологиялық 

мониторинг 

Экологический 

мониторинг 

Environmental 

monitoring 

 

КП МК 

ПД ОК    А 

PD CC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚА 

ПК
А 

PC
А 

 

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  

6 семестр /6 семестр /semester 6  

ACCT 22208 

Зерттеудің 

экологиялық 

әдістері  

Экологические 

методы 

исследования  

Environmental 

research methods 

EcoT 2317 

EcoT 2317 

EcoT 2317 

Экотоксикология  

Экотоксикология 

Ecotoxicology 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

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  

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и 

внутренний 

государственный 

аудит  

External and internal 

state audit 

КВТ 2319 

FUA 2319 

FMA 2319 

Қаржылық және 

басқарушылық талдау 

Финансовый и 

управленческий анализ 

Financial and 

management analysis 

БП ТК 

БД КВ     В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚБ 

ОПК
Б 

GPC
В

 

 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

АТТ 3302 

TVA 3302 

ТТА 3302 

Аудиттің тақырыптық 

түрлері 

Тематические виды 

КП МК 

ПД ОК    А 

PD CC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
B 
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аудита 

Thematic types of audit 

 

MKB 3303 

GFA 3303 

SFC 3303 

 

 

Мемлекеттік қаржылық 

бақылау 

Государственный 

финансовый контроль 

State financial control 

КП МК 

ПД ОК    А 

PD CC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
B 

 

ACCT 22208 

Зерттеудің 

экологиялық 

әдістері  

Экологические 

методы 

исследования  

Environmental 

research methods 

ENS 3304 

ENE 3304 

ESE 3304 

Экологиялық нормалау 

және сараптама 

Экологическое 

нормирование и 

экспертиза 

Environmental 

standardization and 

expertise 

 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 4 6 30 30  120 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚД 

ПК
Д 

PC
D 

 

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  

ACCT 32309 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет 

Accounting 

KE 3305 

FU 3305 

FA 3305 

 

  

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

  

КП ТК 

ПД КВ    В    

PD EC 

Каз/рус/

англ 

3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
Б 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

3 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 3 курс / 

Total credits for 3rd year 

  35 54 315 210  1050    

7 семестр /7 семестр /semester 7 

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и 

внутренний 

государственный 

аудит  

External and internal 

state audit 

KSSA 3406 

ASKS 3406 

ASQS 3406 

Квазимемлекеттік 

сектор субъектілерінің 

аудиті 

Аудит субъектов 

квазигосударственного 

сектора 

Audit of subjects of the 

quasi-public sector 

 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
Б 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

ACCT 32309 KE 3407 Қаржылық есеп 2 КП ТК Каз/рус/ 4 6 30 30  120 емтихан КҚБ Есеп, аудит және 
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Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет 

Accounting  

FU 3407 

FA 3407 

Финансовый учет 2 

Financial Accounting  2 

ПД КВ    В 

PD EC 

англ экзамен 

еxam 

ПК
Б 

PC
Б

 

 

 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  
АССТ 22004 

Жаратылыстанудың 

экологиялық 

негіздері 

Экологические 

основы 

естествознания  

Ecological basis of 

natural science 

MEK 3408 

EBG 3408 

ESS 3408 

Мемлекеттің 

экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность 

государства 

Economic security of the 

state 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 4 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚД 

ПК
Д 

PC
D 

 

Экономика және 

кәсіпкерләк 

кафедрасы 

Кафедра экономики 

и предпринима 

тельства 

Department of 
Economics and 

entrepreneurship  
TTP 3409 

RP 3409 

RNM 3409 

Табиғатты тиімді 

пайдалану 

Рациональное 

природопользование 

Rational nature 

management 

 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚД 

ПК
Д 

PC
D 

 

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  

АССТ 22005 

Қолданбалы 

экология 

Прикладная  

экология 

Applied ecology 

KB 3410 

UO 3410 

WM 3410 

Қалдықтарды басқару 

Управление отходами 

Waste management 

 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚД 

ПК
Д 

PC
D 

 

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 

EB 3411 

EB 3411 

EB 3411 

Экологиялық  

биотехнология 

Экологическая 

биотехнология 

Environmental 

Biotechnology 

 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Каз/рус 3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚД 

ПК
Д 

PC
D 
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environmental 

protection  

8 семестр /8 семестр /semester 8 

ACCT 42012 

Модуль бойынша 

қорытынды 

аттестация  

Модуль итоговая 

аттестация 

The module final 

assessment 

MBМЕ 

4406 

GES 4406 

SES 4406 

 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности  

State examination in the 

specialty 

МЕ 

ГЭ 

SE 

 

Каз/рус 1 4     Мемле 

кеттік  

емтихан 

государс

твенный 

экзамен 

stateехаm 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

DZhK 4407 

NZDR 4407 

WDDW 

4407 

Дипломдық жұмысты 

қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы  

Writing and defense of 

diploma work 

ДЖ  

ЗДР 

DDW 

Каз/рус 2 8     жұмысты 

қорғау 

 

 

4 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 4 курс / 

Total credits for 4nd year 

 21 42 120 165  570    

Оқытудың қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения / Additional types of training  

1 семестр /1 семестр / Semester 1  

PhCS 14211 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физической 

подготовки 

Module of physical 

training  

DSh 

1401(1) 

FK 

1401(1) 

PhT 

1401(1)) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2   30   диф.сын

ақдиф.за

чет 

mixed-

grading-

sistem 

test 

 Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

PhCS 14211 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физической 

подготовки 

Module of physical 

training  

DSh 

1401(2) 

FK 

1401(2) 

PhT 

1401(2) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2   30   диф.сын

ақдиф.за

чет 

mixed-

grading-

sistem 

test 

 Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

OP 1402 

UR 1402 

Оқу практикасы  

Учебная практика  

ОҚТ 

ДВО 

 2 1     есеп 

отчет 

КҚБ 

ПК
Б 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 
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мемлекеттік аудит 

Внешний и внут 

ренний  государст 

венный аудит  

External and internal 

state audit 

EI 1402 

 

Educational Internship АЕ report  PC
Б 

 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

PhCS 14211 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физичес 

кой подготовки 

Module of physical 

training  

DSh 

1401(3) 

FK 

1401(3) 

PhT 

1401(3) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2   30   диф.сын

ақдиф.за

чет 

mixed-

grading-

sistem 

test 

 Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

PhCS 14211 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физичес 

кой подготовки 

Module of physical 

training  

DSh 

1401(4) 

FK 

1401(4) 

PhT 

1401(4) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2   30   диф.сын

ақдиф.за

чет 

mixed-

grading-

sistem 

test 

 Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и внут 

ренний  государст 

венный аудит  

External and internal 

state audit 

OP 2402 

PP 2402 

IE 2402 

 

Ӛндірістік практика 

Производственная 

практика 

Professional Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Каз/рус 1 3     есеп 

отчет 

report 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
Б 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и внут 

ренний государст 

венный аудит  

OP 3403 

PP 3403 

IE 3403 

 

Ӛндірістік практика 

Производственная 

практика 

Professional Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Каз/рус 2 5     есеп 

отчет 

report 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
Б 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 
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External and internal 

state audit 
and аnalysis  

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

ACCT 42410 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит 

Внешний и внут 

ренний государст 

венный аудит  

External and internal 

state audit 

OP 4404 

PP 4404 

IE 4404 

Ӛндірістік практика 

Производственная 

практика 

Professional Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Каз/рус 6 18     есеп 

отчет 

report 

КҚБ 

ПК
Б 

PC
Б 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing 

and аnalysis  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Всего теоретического обучения 

Total for theoretical training 

Каз/рус 129 207 990 945  3870    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

Каз/рус 145 240        

 *Дене шынықтыру – дене шынықтыру бойынша сабақтың жалпы көлемі студенттің апталық орташа жүктемесіне кірмейді /  

Физическая культура - общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента./  

Physical training - the total amount of physical training classes is not included in the average weekly workload of the student. 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бӛлінісінде игерілген кредиттердің кӛлемін кӛрсететін жиынтық кестесі 

/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 

1 4 4 2 18     18 810 30 6 1 

 2 4 4 3 19 4    23 915 30 7 1 

 

2 

3 3 1 6 19     19 855 30 7 1 

 4 5 5 2 19  1   20 930 30 7 1 

 

3 

5 5 2 5 18     18 810 29 7 

  6 3 2 4 17  2   19 915 31 6 

  

4 

7 4 - 6 19     19 855 30 6 

  8 

 

 

 
  2 4 3 9 765 30 1 

  Барлығы/ 

Total: 9 18 28 129 4 5 4 3 145 6855 240 46 4 

  

* Денешынықтыру модульдар саны мен сағатында есепке алынбаған 

* Физическая культура в количестве модулей и часах не учтена. 

*The physical culture in number of modules and isn't considered hours. 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса 

/The organization of educational process 

 

  

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бағдарлама бойынша білім алуға Ғылыми кеңес шешімі негізінде университет проректорымен бекітілген  Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде білім алуға қабылдау Ережелеріне сәйкес, конкурс негізінде азаматтардың ӛтініші бойынша қабылданады. 

Особые вступительные требования: Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые утверждаются проректором университета на основании решения Ученого совета, по заявлениям 

граждан на конкурсной основе. 

Specific admission requirements:Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Eurasian National University Gumilyov, 

approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council on the applications of citizens on a competitive basis. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Жоғары білімді жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар азаматтар  

ала алады.  Білім беру бағдарламасы оқыту негізінде айқындық және сәйкестікті қамтамасыз ететіндей құрастырылған.  

Особые условия для признания предшествующего обучения: Высшее образование приобретается гражданами, имеющими общее среднее или техническое и 

профессиональное, или послесреднее образование. ОП разработана на основе результатов обучения, что обеспечивает прозрачность и сопоставимость. Система ECTS 

применяется для обучения в течение всей жизни. 

Specific arrangements for recognition of prior learning:Higher education is acquired by citizens who have secondary general or technical and vocational or post-secondary 

education. OP is based on learning outcomes, which ensures transparency and comparability. The ECTS system is used for learning throughout life. 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Бакалавр дәрежесін алу үшін студент бағдарламаның тӛмендегідей татаптарына сәйкес болуы қажет: 

- Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін игеру 

- Жалпы кӛлемі 129 кредиттен тӛмен емес оқытылған барлық оқу пәндері бойынша бағаларының жақсы болуы 

- Оқу практикасын және компанияларда кәсіби практикаларын ӛту 

- Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды сәтті тапсыру 

- Дипломдық жұмысты дайындау және қорғау немесе Білім беру бағдарламасындағы кәсіби пәндер бойынша екі қосымша емтихан тапсыру (кафедра шешімі негізінде). 

Требования и правила присвоению степени: Для получения степени бакалавра студент должен отвечать следующим требованиям программы: 

- Освоить результаты обучения по ОП 

- Иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом не менее 129 кредитов. 

- Пройти учебную практику и профессиональные практики в компании 

- Успешно сдать государственный экзамен по специальности 

- Подготовить и защитить дипломную работу или сдать два дополнительных экзамена по профилирующим дисциплинам ОП (на основании решения кафедры). 

Qualification requirements and regulations:To obtain a bachelor's degree the student must meet the following program requirements: 

- To master the learning outcomes for SP 

- Have a positive grades in all academic disciplines studied with a total capacity of at least 129 credits 

- Complete training practices and professional practices in the company 

- Successfully pass a state examination in the specialty 

- To prepare and defend a thesis or take two additional examinations on majors OP (based on the decision of the department). 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: Бітіруші түлек мемлекеттік органдар мен ұйымдардағы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау  саласындағы сараптамалық 

талдамалық  қызметті; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындарындағы оқытушылық қызметті атқара алады. Білім беру бағдарламасын бітіруші 

магистрлерді дайындау бағдарламасы бойынша  білім ала алады. 
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Профессиональный профиль выпускников: Будущий выпускник должен уметь осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в сфере государственного 

аудита и финансового контроля в государственных органах и организациях, а также  преподавательскую  деятельность в учебных заведениях технического и 

профессионального, послесреднего образования. Выпусники ОП имеют право продолжить обучение по программе подготовки магистров. 

Occupational profile/s of graduates: Future graduates should be able to carry out the expert - analytical work in the field of public audit and financial control in state bodies and 

organizations, as well as teaching in the educational institutions of technical and vocational, post-secondary education graduates  have the right to continue their studies under the 

program of preparation of masters. 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ оқу процесін 

ұйымдастырудың ішкі құжаттарына сәйкес анықталған.   

Способы и методы реализации образовательной программы: Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней документацией 

организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

Methods and techniques for programme delivery:Ways and methods of implementation of the SP are defined in accordance with the internal documentation of the educational 

process ENU. LN Gumilyov. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Оқыту нәтижелерін бағалау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  бұйрығымен бекітілген ұлттық 

бағалау шкаласына сәйкес жүргізіледі. 

Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом 

МОН РК 

Assessment criteria of Learning Outcomes: Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES 
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ҚР бойынша баға/ Оценки по РК/ The RK grades ECTS бойынша баға/ Оценки по ECTS/ 
Evaluation of ECTS 

Әріптік жүйе бойынша  

баға /Оценка по 

буквенной системе/ 
Evaluation by letter system 

 

Баллдардың цифрлік 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент 

баллов/ Digital equivalent 

of points 

% түрінде/ 

%-ное 

содержание/% 

content 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/ 

Оценка по традиционной 

системе/ Evaluation 

according to the traditional 

system 

Әріптік жүйе 

бойынша баға/ 

Оценка по 

буквенной системе/ 
Evaluation by letter 

system 

Definition 

A 4.0 95-100 Ӛте жақсы/Отлично/ 
Excellent 

А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Жақсы/Хорошо/Good В Very good 

B 3.0 80-84 Жақсы/Хорошо/Good С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 
Satisfactorily 

C 2.0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 
Satisfactorily 

D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 
Satisfactorily 

E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 
Unsatisfactory 

FX, F Fail 

 

 


