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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 есеп және аудит саласындағы бакалаврларды 

даярлауға  арналған 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров в 

области  учета и аудита    

 

The education program is designed to prepare bachelors in accounting and auditing 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

5B050800- «Есеп және аудит»   

 

5В050800 –«Учет и аудит» 

 

5B050800 – «Accounting and audit» 

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 «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы 28.02.2007, 

№214  (01.01.2017ж 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) 

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) 

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 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности »  от 28.02.2007, 

№214  (с изменениями на 01.01.2017) 

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) 

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) 

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. 

 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of 27.07.2007, No. 319-III (as 
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amended on 01/01/2018) 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Accounting and Financial Reporting" dated 

28.02.2007, No. 214 (as amended on 01/01/2017) 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Auditing" dated November 20, 1998, No. 

304 (as amended on 01/01/2018) 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On State Audit and Financial Control" of 12 

November 2015, No. 3-392-V (as amended on 11/01/2018) 

The state compulsory standard of higher education of 23.08.2012, No. 1080 (as 

amended on 01.09.2017), TUP of 05.07.2016; The National Qualifications 

Framework (approved by the protocol of March 16, 2016 by the Republican Tripartite 

Commission on Social Partnership and Regulation of Social and Labor Relations) 

Qualification directory of positions of managers, specialists and other employees. 

Approved. by the order of the Minister of Labor and Social Protection of Population 

of the Republic of Kazakhstan of May 21, 2012 No. 201-ӛ-m. Typical Qualification 

characteristics of the posts of pedagogical workers and persons equated to them. 

Approved. by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan on July 13, 2009, No. 338 (as amended on May 12, 2012); Normative 

methodical documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. 

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 

5В050800 –Есеп және аудит бағыты бойынша кәсіби құндылықтар мен әдепке 

ие экономика және бизнес бакалаврларының кәсіби дағдыларын қалыптастыру. 

 

Формирование профессиональных навыков бакалавров  экономики и бизнеса по 

направлению 5В050800 – «Учет и аудит», обладающих профессиональными 

ценностями и этикой  

 

Formation of professional skills of bachelors in economics and business in the 

direction 5В050800 - "Accounting and audit", possessing professional values and 

ethics 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

БББ есеп және аудит саласында іргелі білімі мен тәжірибесі бар, кәсіби 

дағдыларын белсенді ӛмір бойы дамыта отырып оларды тәжірибе жүзінде 

қолдануға қабілетті бакалаврларды даярлаудың мақсаты мен күтілетін 

нәтижелерін реттейді. Бағдарламаны игеру тәжірибелік ситуацияны, оның 

ықтимал ӛзгерістер мен салдарын ӛз бетімен талдауды талап ететін болжамды 

жағдайлардың әлеуметтік және әдептік аспектілерін ескере отырып кәсіби 

міндеттердің  кеңейтілген спектрін шешу мүмкіндігін береді.     

 
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты подготовки бакалавров, 

владеющих  фундаментальными знаниями и опытом в области учета и аудита, 

умеющие применять их на практике, развивая профессиональные навыки в 

течение всей активной жизнедеятельности. Освоение программы даст 

возможность решения профессиональных задач широкого спектра с учетом 

социальных и этических аспектов в предсказуемых условиях, требующих 

самостоятельного анализа практической ситуации, ее возможных изменений и 

последствий.  

 

The EP regulates the goals, expected results of the preparation of bachelors who have 

fundamental knowledge and experience in accounting and auditing, who can apply 

them in practice, developing their professional skills throughout their active life. 

Mastering the program will provide an opportunity to solve professional problems of 

a wide range, taking into account social and ethical aspects in predictable conditions 

that require an independent analysis of the practical situation, its possible changes and 

consequences. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

 Бакалавр  экономики и бизнеса по специальности 5В050800  - Учет и аудит 

 

5В050800 – Есеп және аудит мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалавры 
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Bachelor of Economics and Business in 5B050800 - Accounting and Auditing 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Бухгалтер, бухгалтер - ревизор, аудитор (ревизор),  мемлекеттік аудитордың 

ассистенті,   бас бухгалтер, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

базалық және  кәсіби  пәндер оқытушысы. 

 

Бухгалтер, бухгалтер - ревизор, аудитор (ревизор),  ассистент государственного 

аудитора,  главный бухгалтер, преподаватель базовых и профилирующих 

дисциплин в учебных заведениях послесреднего образования 

 

Accountant, accountant - auditor, auditor (auditor), assistant public auditor, chief 

accountant, teacher of basic and profiling disciplines in educational institutions of 

post-secondary education 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарына тәуелсіз ұйымдар мен 

фирмалардағы,  түрлі басқару деңгейіндегі мемлекеттік органдардағы   

бухгалтерлік есеп және аудит қызметтеріндегі экономикалық және қаржылық 

қызметі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу 

орындарында оқытушылық қызмет 

Экономическая и финансовая деятельность в службах бухгалтерского учета и 

аудита организаций и фирм независимо от их организационно-правовой формы, 

государственных органов управления различного уровня; преподавательская 

деятельность в учебных заведениях технического и профессионального, 

послесреднего образования 

 

Economic and financial activity in the accounting and audit services of organizations 

and firms, regardless of their organizational and legal form, government bodies of 

various levels; teaching activities in educational institutions of technical and 

professional, post-secondary education 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект 

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Экономиканың нақты және мемлекеттік секторларының кәсіпорындары, 

мемлекеттік басқару органдары 

 

Предприятия реального и государственного секторов экономики, органы 

государственного управления   

 

Enterprises of the real and public sectors of the economy, government 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

1. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу; 

2. Халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес қаржылық есептілікті құру 

және ұсыну; 

3.Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу; 

4. Халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес аудитті ұйымдастыру және 

жүргізу; 

5. Арнайы пәндер бойынша білім беру ақпаратын түрлі әдістермен жеткізу. 

 

1.  Организация и ведение бухгалтерского учета; 

2. Формирование и представление финансовой отчетности в соответствии с 

международными и национальными стандартами; 

3. Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

4. Организация и проведение аудита в соответствии с международными и 

отечественными стандартами.  

5. Передача учебной информации по специальным дисциплинам раличными 

методами. 

 

1. Organization and maintenance of accounting; 

2. Formation and presentation of financial statements in accordance with international 

and national standards; 

3. Conduction of economic analysis of the financial and economic activities of the 

organization; 

4. Organization and conduct of audit in accordance with international and domestic 

standards. 
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5. Transfer of educational information on special disciplines by various methods. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Есеп-талдамалық, ғылыми-зерттеушілік, ұйымдастыру-басқарушылық, білім 

беру (педагогикалық) қызмет. 

 

Учетно-аналитическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая деятельность,образовательная (педагогическая) деятельность.  

 

Accounting-analytical, research, organizational and managerial activities, educational 

(pedagogical) activity.      
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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) 

КҚ
А
  

Бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру, жүргізу, 

есептілікті құру және 

аудит ӛткізу қабілеттілігі 

 

 

ПК
А   

Способность 

организовать, вести 

бухгалтерский учет, 

формировать отчетность и 

проводить  аудит 

 

PCА 

Ability to organize, maintain 

accounting, report and audit 

 

 

 

 

 

АКҚ1 

- бухгалтер мамандығының тарихын, әлемдегі есеп жүйелері дамуының 

негізгі кезеңдерін, қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп жүйесін 

қалыптастыру мәселелерін біледі; 

- бухгалтерлік есептің ұлттық мектептерін,  бухгалтерлік ілімдерді 

ажырата біледі; 

- нақты және мемлекеттік секторлардағы қаржылық есептілік пен 

бухгалтерлік есеп әдісі элементтерін, негізгі ұғымдарын, қағидаларын 

біледі; 

- есептілік жасау үшін сәйкес бухгалтерлік есеп бӛлімшелері бойынша 

ақпараттарды дайындайды, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын 

қадағалайды, оларды бекітілген тәртіпке сәйкес рәсімдейді және 

мұрағатқа ӛткізеді; 

-бухгалтерлік ақпараттар базасын қалыптастыру, жүргізу және сақтау 

бойынша жұмыстарды жүргізеді, мәліметтерді ӛңдеуде қолданылатын 

анықтамалық және нормативтік ақпараттарға ӛзгерістер енгізеді.  

 

АПК1 

- знает историю профессии бухгалтера, основные этапы развития 

учетных систем в мире, проблемы становления современной системы 

бухгалтерского учета; 

-умеет различать национальные школы бухгалтерского учета,  

бухгалтерские учения; 

-знает принципы, основные понятия, элементы метода бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности реального и государственного секторов; 

-подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета для составления отчетности, следит за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив; 

- выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы 

данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке данных. 

 

 

 

Бухгалтерлік есеп тарихы 

История бухгалтерского учета 

History of accounting 

Бизнестегі бухгалтер 

Бухгалтер в бизнесе 

Accountant in the Business  

 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Fundamentals of accounting 

 

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет в государственных учреждениях 

Accounting in state devisions 
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 АРС1 

- knows the history of the profession of the accountant, the main stages of 

development of accounting systems in the world, the problems of the 

formation of a modern accounting system;  

-must distinguish national schools of accounting, accounting exercises;  

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

reporting of the real and public sectors; 

- prepares data on relevant sections of accounting for reporting, monitors the 

integrity of accounting documents, formalizes them in accordance with the 

established procedure for transfer to the archive;  

- performs work on the formation, maintenance and storage of the database of 

accounting information, makes changes to the reference and regulatory 

information used in data processing. 

 

АКҚ2 

- халықаралық және ұлттық стандарттарды біледі; 

- есеп саясатын құра алады; 

- шет елдердегі бухгалтерлік есеп тұжырымдамасын, қағидаларын 

біледі; 

- кәсіпорындағы қаржылық есепті жүргізу, қаржылық есептілікті құру 

дағдыларын меңгерген. 

 

АПК2 

-знает международные и национальные стандарты финансовой 

отчетности;  

- умеет формировать учетную политику; 

-знает принципы, концепции бухгалтерского учета в зарубежных 

странах; 

-имеет навыки ведения финансового учета на предприятии, 

формирования финансовой отчетности 

АРС2 

- knows the international and national standards of financial reporting; 

- knows how to form an accounting policy; 

-know principles, accounting concepts in foreign countries; 

-has the skills of financial accounting at the enterprise, the formation of 

financial statements 

 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

 

Қаржылық есеп 2 

Финансовый учет 2 

Financial accounting 2 

 

Шет елдердегі есеп                                                     

Учет в зарубежных странах                                                

Accounting  in  foreign countries 

 

Сыртқы экономикалық қызмет есебі  

Учет внешнеэкономической деятельности 

Registration of foreign economic activity 

АКҚ3 

- басқарушылық және қаржылық есептің қағидаларын, 

айырмашылықтарын біледі; 

- шығындар есебі және ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялау әдістерін 

таңдай алады; 

Басқару есебі І 

Управленческий учет І 

Management accounting 1 
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 - ӛндірістік есеп жүргізу дағдыларын меңгерген;  

- ӛндірістік шығындардың ауытқу себептерін тауып, анықтай алады. 

 

АПК3 

- знает принципы, отличия управленческого и финансового учета; 

-умеет выбрать методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

-имеет навыки ведения производственного учета;   

- умеет определять и находить причины отклонений производственных 

затрат. 

 

АРС3 

- knows the principles, differences between management and financial 

accounting; 

-Means to choose methods of cost accounting and costing of products; 

-has the skills of conducting production accounting; 

- is able to determine and find the reasons for deviations in production costs. 

Басқару есебі 2 

Управленческий учет 2 

Management accounting 2 

АКҚ4 

- салық есебін жүргізу қағидалары мен тұжырымдамаларын біледі; 

- салықтық саясатты құруды біледі; 

- кәсіпорындағы салық есебін жүргізу мен салықтық есептілікті құрудың 

дағдыларын меңгерген. 

 

АПК4 

-знает принципы, концепции ведения налогового учета,  

- умеет формировать налоговую политику;
 

-имеет навыки ведения налогового учета на предприятии, формирования 

налоговой отчетности. 

 

АРС4 
-knowles of principles, concepts of conducting tax accounting, 

- is able to form a tax policy; 

-has the skills of tax accounting at the enterprise, the formation of tax 

reporting. 

Салық есебі                                         

Налоговый учет                                                    

Tax accounting 

 

АКҚ5 

- шағын және орта кәсіпркелік субъектілеріндегі есеп ұйымдастыруды 

реттейтін заңды-нормативтік актілерді біледі; 

- шаруашылық операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу және 

шағын, орта кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті құру 

дағдыларын меңгерген. 

Шағын  және орта кәсіпкерліктің субъектілеріндегі  есеп, 

есептілік және салық салу                                           

Учет, отчетность и налогообложение субъектов малого и 

среднего предпринимательства                                       

Accounting, reporting and taxation of small for and medium-sized 

businesses 
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 АПК5 

-знает   законодательно-нормативные акты, регулирующие организацию 

учета  в субъектах малого и среднего предпринимательства;  

-имеет навыки ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций и 

формирования финансовой отчетности на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства. 

 

АРС5 
-know the legislative and regulatory acts governing the organization of 

accounting in small and medium-sized businesses; 

-has the skills of accounting for business transactions and the formation of 

financial statements at small and medium-sized enterprises. 

 

АКҚ6 

- нақты экономикалық сектор салаларындағы бухгалтерлік есепті 

жүргізу ерекшеліктері мен қыр-сырын біледі; 

- шаруашылық операциялар мен оқиғалардың бухгалтерлік есебін 

жүргізуді, нақты экономикалық сектор салаларындағы қаржылық 

есептілікті құру дағдыларын меңгерген. 

 

АПК6 

- знает специфику и особенности ведения бухгалтерского учета в 

отраслях реального сектора экономики; 

-имеет навыки ведения бухгалтерского учета хозяйственных операции, 

событий и формирования финансовой отчетности в различных отраслях 

экономики. 

 

АРС6 
- knows the specifics and peculiarities of accounting in the sectors of the real 

sector of the economy; 

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

formation of financial statements in various sectors of the economy. 

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Accounting in agriculture 

Құрылыстағы бухгалтерлік есеп              

Бухгалтерский учет в строительстве             

Accounting in construction industry 

 

Туристік және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в туристском и гостиничном бизнесе 

Accounting in the tourism and hotel business  

 

Сауда және қоғамдық тамақтандырудағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании 

Accounting in trade and public catering 

 

Ӛндіруші ӛнеркәсіп салаларындағы бухгалтерлік есеп                                                  

Бухгалтерский учет в добывающих отраслях промышленности                                       

Accounting in the extractive industries 

 

Қайта ӛңдеу ӛнеркәсібі салаларындағы бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет в обрабатывающих отраслях 

промышленности 

Accounting in the minning industries  

 

Автокӛлік ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет в автотранспортных организациях 

Accounting in motor transport organizations 
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  Коммерциялық емес ұйымдардағы есеп                                                           

Учет в некоммерческих организациях                                               

Accounting in non-profit organizations 

 

 АКҚ7 

- аудиттің кәсіби стандарттарының маңызын, түрлерін және аудитордың 

әдеп қағидалары ережелерін біледі; 

- ақпараттың сенімділігін бекіту үшін кәсіби ойлау құралдарын 

меңгерген; 

- 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; 

- аудит, оның ішінде мемлекеттік аудитті жүргізуге арналған 

ақпараттарды жалпылауды, талдауды және жинақтауды меңгерген; 

- аудитке ілеспе  қызметтерді жүргізу және бейіні бойынша қызметтер 

кӛрсету дағдыларын меңгерген; 

- аудит, оның ішінде ішкі аудитті жүргізу, тексеріс нәтижелерін рәсімдеу 

және оның іске асуын қадағалай алады; 

- кәсіби әдепті сақтауға және күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті 

жаңа білім алуға ұмтылады; 

- арнайы әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысын меңгерген. 

 

АПК7 

-знает сущность, виды, профессиональные стандарты аудита и 

положения этических норм аудитора;  

- владеет инстументами профессионального суждения для установления 

достоверности информации;  

-умеет критически оценить варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать альтернативные предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев эффективности, рисков и 

возможных финансово-хозяйственных последствий; 

- умеет собирать, анализировать и обобщать  данные для проведения 

аудита, в том числе и государственного аудита; 

-имеет навыки проведения сопутствующих аудиту услуг и оказания 

услуг по профилю; 

-умеет проводить аудит, в том числе и внутренний, оформлять 

результаты проверок и  проследить за ее реализацией; 

 

 

Аудит 

Аудит 

Audit 

 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Audit 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

 

Мемлекеттік мекемелердегі практикалық аудит 

Практический аудит государственных учреждений 

Practical audit of the state organization   

 

Practical audit of the state organization 

Аудиттің ілеспе қызметтері                    

Сопутствующие аудиту услуги                  

Services audit-related 

 

Ішкі аудитті ұйымдастыру  негіздері 

Основы организации внутреннего аудита 

Basics of organization internal audit 
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 - умеет соблюдать профессиональную этику и стремится к 

приобретению новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности; 

- имеет навыки работы со специальной  литературой. 

 

АРС7 
-know the essence, types, professional standards of audit and the provisions of 

the ethical standards of the auditor;  

- owns the tools of professional judgment to establish the reliability of 

information;  

-Means to 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;  

- is able to collect, analyze and summarize data for audit, including state 

audit;  

- has the skills to conduct audit-related services and provide services on the 

profile;  

-might to conduct an audit, including internal, to register the results of 

inspections and monitor its implementation;  

- is able to observe professional ethics and strives to acquire new knowledge 

necessary for daily professional activity;  

- has the skills to work with specialized literature. 

 

АКҚ8 

- 1 С: Бухгалтерия автоматтандырылған бағдарламаның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін және онда жұмыс істеу қағидасын 

біледі; 

- 1 С: Бухгалтерия бағдарламасындағы есеп және есептеу жұмыстарын 

жүргізе алады; 

- 1 С: Бухгалтерия бағдарламасындағы есептік ақпараттарды енгізу, 

ӛңдеу және шығару дағдыларын меңгерген; 

-талдамалық мәліметтерді ӛңдеудің заманауи ақпараттық 

технологияларын пайдалана алады. 

 

АПК8 

- знает преимущества и недостатки автоматизированной программы 1 С: 

Бухгалтерия, принцип работы в ней;  

-умеет проводить учетно-вычислительные работы  в программе 1 С: 

Бухгалтерия;    

 

1С Бухгалтерия: Предприятие                                           

1С Бухгалтерия: Кәсіпорын                                                     

1C Accountancy: Enterprise  

 

1С Бухгалтерия: Мемлекеттік мекеме  

1С Бухгалтерия: Государственное учреждение 

1C Accountancy: Public institution 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар    

Информационно-коммуникационные 

технологии    

Information and communication technologies   

 

Салық есебіндегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в налоговом учете 

Information systems in tax accounting 
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 -имеет навыки ввода, обработки и вывода учетной информации в 

программе 1 С: Бухгалтерия; 

-умеет пользоваться современными информационными технологиями 

обработки аналитической информации. 

 

АРС8 
- 1C: The accountant knows the advantages and disadvantages of the 

automated program and the principles of its operation; 

- 1 C: can carry out calculations and calculations in the accounting program; 

- 1 C: LO-2: have skills of introduction, processing and publishing of 

accounting information in Accounting program; 

- use modern information technology for processing data. 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям применения 

Digital technologies 

КҚ
Б  

Есеп және аудит 

саласындағы ақпаратты 

талдау, синтездеу, сыни 

тұрғыдан зерделеу 

қабілеттілігі 

 

ПК
Б   

Способность 

анализировать, 

синтезировать, 

критический осмысливать  

информацию в области 

учета и аудита 

 

PC
Б
 

Ability to analyze, 

synthesize, critically 

comprehend information in 

the field of accounting and 

audit 

 

БКҚ1 

- статистикалық мәліметтерді жинау және ӛңдеу қағидалары  мен әдіс-

тәсілдерін біледі; 

-  сандық әдістерді қолдану арқылы зерттеу әдістемесін біледі; 

-экономикалық талдаудың  мақсаттары мен міндеттерін, әдіс-тәсілдерін, 

экономикалық есептеулер жүргізуге арналған ақпарат кӛздерін біледі; 

- қазіргі заманғы үрдістерді, экономиканың әртүрлі сегменттеріндегі 

негізгі оқиғаларды, бухгалтерлік есеп және аудиттегі соңғы ғылыми 

зерттеулерді қадағалайды; 

- экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы талдау және 

қорытынды жасай алады, отандық және шетелдік ақпараттардың 

негізінде қаржы-экономикалық кӛрсеткіштердің ӛзгеру тенденцияларын 

анықтай алады;  

- ұйым қызметінің кӛрсеткіштерін болжау үшін қажетті ақпаратты 

жинау, ӛңдеу және талдау дағдысын меңгерген; 

- меншік нысанына қарамастан, ұйымның қаржылық нәтижелеріне 

талдау жасау дағдыларын меңгерген. 

БПК1 

- знает принципы, приемы, методы сбора и обработки статистических 

данных;  

-знает методики исследования с использованием количественных 

методов; 

-знает цели, задачи, информационную базу, приемы и методы 

экономического анализа, источники информации для проведения 

экономических расчетов;  

-отслеживает современные тенденции, важнейшие события в 

различных сегментах экономики, новейшие научные исследования в 

области учета и аудита; 

Статистиканың жалпы теориясы 

Общая теория статистики 

General  theory of statistics 

 

Экономикалық талдау                                          

Экономический анализ                        

Economic analysis 

 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

 

Кәсіби  қазақ (орыс) тілі                 

Професcиональный казахский (русский) язык                                             

Professional Kazakh (Russian) language 
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 -умеет анализировать и делать выводы по экономическим процессам и 

явлениям, выявлять тенденции изменения финансово-экономических 

показателей на основе отечественной и зарубежной информации; 

-имеет навыки сбора, обработки и анализа  данных, необходимых для 

прогнозирования показателей функционирования организации; 

- имеет навыки проведения анализа финансовой деятельности 

организации независимо от форм собственности. 

 

БРС1 

- knows the principles, techniques, methods of collecting and processing 

statistical data;  

-know methods of research using quantitative methods;  

-know the goals, objectives, information base, techniques and methods of 

economic analysis, sources of information for economic calculations;  

- traces the current trends, major events in various segments of the economy, 

the latest scientific research in accounting and auditing -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;  

-has the skills to collect, process and analyze the data necessary to predict the 

performance of the organization;  

- has the skills to conduct analysis of the financial performance of the 

organization, regardless of the form of ownership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҚ
В   

Есеп-экономикалық 

бӛлімшелері (қызметтері) 

және ішкі аудит 

қызметтерінің қызмет  

етуін қамтамасыз ету 

қабілеттілігі 

ВКҚ1 

- нақты және қоғамдық сектор ұйымдарындағы қаржылық, салықтық 

және басқарушылық есептерді жүргізу мақсатымен топта жұмыс жасай 

алады; 

- ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізуге арналған 

топ қызметін ұйымдастыра алады; 

- кәсіби пікір қалыптастыру үшін қаржылық, салықтық және 

басқарушылық ақпаратты түсіндіре алады; 

- дұрыс басқару шешімдерін әзірлеу үшін сынды дұрыс қабылдау және 

кәсіби сынау қабілетін меңгерген; 

- шағын топтарда жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. 

 

ВПК1 

-   знает работу в группе с целью ведения финансового, налогового и 

управленческого учета в организациях реального и общественного 

сектора;  

  

 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

 

Қаржылық есеп 2 

Финансовый учет 2 

Financial accounting 2 

 

Басқару есебі І 

Управленческий учет І 

Management accounting 1 

Басқару есебі 2 

Управленческий учет 2 

Management accounting 2 
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ПК
В   

Способность обеспечить 

деятельность учетно-

экономических 

подразделений (служб) и 

служб внутреннего аудита 

 

PC
В  

Ability to provide accounting 

and economic units (services) 

and internal audit services 

- умеет организовать деятельность в группе, созданной для проведения 

анализа  финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- умеет интерпретировать финансовую, налоговую и управленческую 

информацию для вынесения профессионального суждения; 

- владеет способностью профессионально критиковать и правильно 

осознавать критику, чтобы разработать правильное управленческое 

решение; 

-имеет навыки работы в малых группах. 

 

ВРС1 

- knows the work in the group for the purpose of financial, tax and 

management accounting in the organizations of the real and public sector;  

- knows how to organize activities in a group created to analyze the financial 

and economic activities of the organization;  

- can interpret financial, tax and management information for making 

professional judgments;  

- has the ability to professionally criticize and properly understand criticism in 

order to develop the right management decision; -has the skills of working in 

small groups. 

Салық есебі                                         

Налоговый учет                                                    

Tax accounting 

 

Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

Басқарушылық талдау 

Управленческий анализ 

Managering analysis 

ВКҚ2 

- аудитті жүргізу үшін құрылған шағын топтың қызметін үйлестіруді 

біледі; 

- аудиторлық тексерулердің нақты жоспарлары мен бағдарламаларын 

әзірлейді, олардың орындалуын қамтамасыз ете алады; 

- аудиторлық қорытынды әзірлеу дағдыларын меңгерген; 

- ішкі аудитті топпен ұйымдастыру мен жүргізу ережелерін біледі; 

- әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдар мен 

ведомстволардың қаржылық есептілігінің ақпаратын талдау және 

түсіндіру қабілетін меңгерген. 

 

ВПК2 

–  знает порядок координирования деятельности малой группы, 

созданной для  проведения аудита; 

- умеет разрабатывать реальные планы и  программы аудиторских 

проверок, обеспечить их исполнение;  

- имеет навыки подготовки аудиторского заключения; 

- знает правила организации и ведения внутреннего аудита в команде; 

-умеет анализировать и интерпретировать информацию финансовой 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств. 

 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Audit 

 

Мемлекеттік мекемелердегі практикалық аудит 

Практический аудит государственных учреждений 

Practical audit of the state organization 

 

Ішкі аудитті ұйымдастыру  негіздері                    

Основы организации внутреннего аудита                         

Basics of organization internal audit 

 

Қаржылық есептілік аудитінің негіздері 

Основы аудита финансовой отчетности 

Basics of financial statement audit Practical audit of the state 

organization 

 

Аудиттің ілеспе қызметтері                    

Сопутствующие аудиту услуги                  

Services audit-related 
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 ВРС2 
- knows how to coordinate the activities of a small group set up to conduct an 

audit; 

- is able to develop real plans and programs of audit checks, to ensure their 

execution; 

- has the skills of preparing an audit report; 

- knows the rules for organizing and maintaining internal audit in the team; 

-Means to analyze and interpret information of financial statements of 

enterprises of various forms of ownership, organizations and departments. 

 

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) 

 

 

 

ЖКҚ
А
  

Нақты экономика және 

мемлекеттік сектор 

салаларындағы макро 

және микро деңгейлерде 

экономикалық 

процестердің даму 

заңдылықтарын және 

оларды басқару негіздерін 

түсінуге қабілеттілігі 

 

ОПК
А
  

Cпособность понимать 

закономерности развития 

экономических процессов 

и основ их управления на 

макро и микроуровне в 

сфере реальной экономики 

и государственного 

сектора 
 

АЖКҚ1 

- экономикалық дамудың ұғымдарын, категорияларын, заңдары мен 

заңдылығын, негізгі макро және микроэкономикалық үлгілерді біледі; 

- қаржы жүйесін қалыптастырудың теориялық және тәжірибелік 

негіздерін, қаржылық басқарудың заманауи үлгілері мен әдістерін 

біледі; 

- Қазақстанның бюджет және салық жүйесінің қалыптасу қағидаларын 

құрылымын, бюджеттің атқарылу үрдісін біледі; 

- макро-микро деңгейлерде заманауи экономикалық даму мәселелерін 

талдай алады және әртүрлі тілдерде ұсынылған кәсіби кӛздерді 

пайдаланады. 

 

АОПК1 

-знает понятия, категорий, законы и закономерности экономического 

развития,  

основные макро и микроэкономические модели;     

-знает теоретические и практические основы формирования финансов, 

современные  модели и методы управления финансами; 

-знает принципы построения, структуру бюджетной и налоговой 

системы Казахстана, процесс исполнения бюджета; 

- умеет анализировать вопросы современного экономического развития 

на макро- микроуровнях и использовать профессиональные 

первоисточники, представленные на различных языках. 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

Қаржыға кіріспе  

Введение в финансы 

Introduction to Finance 

Бюджеттік жүйе және бюджеттік процесс                                       

Бюджетная система и бюджетный процесс                                                                    

The budget system and budget process  

Қаржылық менеджмент 

Финансовый менеджмент 

Financial management 

Салық және салық салу                                          

Налоги и налогообложение                                        

Tax and taxation  

 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 
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PCА  

The ability to understand the 

patterns of development of 

economic processes and the 

basics of their management at 

the macro and micro levels in 

the real economy and public 

АGPC1 

-know concepts, categories, laws and patterns of economic development; 

-basic macro and microeconomic models; 

- knows the theoretical and practical foundations of the formation of finance, 

modern models and methods of financial management; 

-know the principles of construction, the structure of the budget and tax 

system of Kazakhstan, the process of budget execution; 

- is able to analyze the issues of modern economic development on macro-

microlevels and use professional primary sources, presented in various 

languages. 

Кәсіби  қазақ (орыс) тілі                 

Професcиональный казахский (русский) язык                                             

Professional Kazakh (Russian) language 

АЖКҚ2 

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

ауызша мамандық тілін меңгерген.  

 

АОПК2 

-владеет языком специальности для  повседневного и  

профессионального общения, грамотной письменной и устной речью. 

 

АGPC2 
- owns the language of the specialty for everyday and professional 

communication, literate written and oral speech. 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

 

Кәсіби  қазақ (орыс) тілі                 

Професcиональный казахский (русский) язык                                             

Professional Kazakh (Russian) language 

 

АЖКҚ3 

- экономикалық пәндерді зерттеуде математикалық білімді қолдану үшін 

математикалық статистиканы және ықтималдық теориясының 

негіздерін,  ЭМӘ элементтерін біледі; 

- теория және тәуелділіктер мен заңдылықтарды бақылау негізінде 

нақты экономикалық құбылыстарды сандық талдаудың негізін түсінеді; 

- әлеуметтік-саяси және экономикалық үрдістер туралы ақпаратты 

жинау, жүйелеу және дербес талдау дағдыларын меңгерген. 

 

АОПК3 

-знает элементы ЭММ и основы теории вероятностей и математической 

статистики для применения математических знаний в изучении 

экономических дисциплин;  

-понимает  основы количественного анализа реальных экономических 

явлений на базе теории и наблюдениях зависимостей и законов;  

- имеет навыки сбора, систематизации и самостоятельного анализа 

информации о социально-политических и экономических процессах. 

 

 

Статистиканың жалпы теориясы 

Общая теория статистики 

General  theory of statistics 

 

Экономикадағы математика  

Математика в экономике 

Мathematics in economics  

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар   

Информационно-коммуникационные технологии   

Information and communication technologies 
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 АGPC3 
-know the elements of the EMM and the foundations of the theory of 

probability and mathematical statistics for the application of mathematical 

knowledge in the study of economic disciplines; 

- Understands the fundamentals of the quantitative analysis of real economic 

phenomena on the basis of the theory and observations of dependencies and 

laws; 

- Has the skills to collect, systematize and independently analyze information 

about socio-political and economic processes. 

 

АЖКҚ4 

- азаматтық және еңбек құқықтық қатыастарын реттейтін ҚР азаматтық, 

еңбек заңнамасы және ӛзге де нормативтік актілердің ережелерін біледі; 

- кәсіпкерлік қызметті реттудің құқықтық негізін түсінеді; 

- салықтық және кедендік құқықтың негіздерін, салықтық және кедендік 

қызметті құқықтық реттеудің ерекшеліктерін біледі; 

- қаржылық құқық әрекетінің жүйесін, қаржы-құқықтық саясат 

тұжырымдамаларының негізгі ережелерін түсінеді.  

АОПК4 

-знает положения гражданского, трудового законодательства и других 

нормативных актов РК, регулирующих гражданские и трудовые  

правоотношения; 

 -понимает основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности;  

- знает основы налогового и таможенного права, особенности правового 

регулирования налоговой и таможенной деятельности; 

-понимает систему действия финансового права, основные положения 

Концепции финансово- правовой политики. 

АGPC4 
-know the provisions of civil, labor legislation and other normative acts of the 

Republic of Kazakhstan, regulating civil and labor legal relations; 

- understands the legal regulation of business; 

- knows the basics of tax and customs law, peculiarities of legal regulation of 

tax and customs activity; 

- understands the system of financial law, the main provisions of the Concept 

of financial and legal policy. 

Азаматтық және еңбек құқығы                       

Гражданское и трудовое право                       

Civil and labor law 

 

Кәсіпкерлік құқық                          

Предпринимательское право                              

Business law 

 

Қаржылық құқық 

Финансовое право  

Financial law 

 

Салық  және кеден құқығы                             

Налоговое и таможенное право                  

Tax and customs law 

 

 

АЖКҚ5 

-кәсіпкерлік пен бизнестің негіздерін, ұлттық экономиканы дамытудың 

жай-күйін және перспективаларын біледі; 

-менеджменттің қағидаларын, қызметтері мен негіздерін біледі; 

 

Кәсіпкерлік және бизнес                          

Предпринимательство и бизнес                                 

Entrepreneurship and business  
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 - басқарушылық құрылымдары мен басқару процедураларын біледі; 

- маркетинг әдіснамасының негіздерін, маркетингтік әдістер нарығында 

субъектілердің ӛзара байланысын біледі. 

 

АОПК5 

-знает основы организации предпринимательства и бизнеса, состояние и 

перспективы развития национальной экономики;  

- знает принципы, функции и основы  менеджмента;  

- знает управленческие структуры  и процедуры управления; 

- знает основы методологии маркетинга, сущности взаимозависимости 

субъектов на рынке  маркетинговых методов. 

 

АGPC5 
-know the basics of the organization of business and business, the state and 

prospects for the development of the national economy; 

- knows the principles, functions and fundamentals of management; 

- knows the management structures and procedures; 

- knows the basics of marketing methodology, the essence of interdependence 

of subjects in the market of marketing methods. 

Кәсіпорын экономикасы                                  

Экономика предприятия                                

Enterprise Economy 

 

Менеджмент негіздері                                          

Основы менеджмента                                

Basics of management 

 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

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) 

  АӘҚ1 

- бизнес туралы философиялық, тарихи және құқықтық ойлаудың 

негіздерін біледі; 

- философиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік және құқықтық ойлаудың 

негізінде біртұтас дүниетаным қалыптастыра алады; 

- саясаттың теориясы мен тәжірибесін, басқару психологиясын және 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті түсінеді; 

- 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;  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture  
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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
  

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 

 

 

- понимает теорию и практику политики, психология управления и 

антикоррупционную культуру; 

-знает современные информационные технологии обработки 

аналитической информации. 

 

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; 

- understands the theory and practice of politics, management psychology and 

anti-corruption culture; 

-know modern information technology processing analytical information. 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics  

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар    

Информационно-коммуникационные 

технологии    

Information and communication technologies   

 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям применения 

Digital technologies by branches application 

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 

- мәдениеттану, типология, мәдениеттанулық ілімдерін түсінеді; 

- ҚР мәдени саясатын, халықаралық мәдени ынтымақтастығының 

маңыздылығын біледі; 

- сӛйлеу мәдениетін және жемқорлыққа қарсы мәдениетін меңгерген; 

- ӛзін-ӛзі тану және ӛзін-ӛзі жетілдіруге ұмтылады. 

АУК3 

- понимает культурологию,  типологию,  культурологические учения;  

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

 

Тіл мәдениеті және іскери риторика  

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 
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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 

- знает  важность международного культурного сотрудничества, 

культурной политики РК; 

- владеет культурой речи и антикоррупционной культурой; 

- стремится к самопознанию и самосовершенствованию 

АUC3 
- understands culturology, typology, culturological teachings; 

- knows the importance of international cultural cooperation, cultural policy 

of the Republic of Kazakhstan; 

- has a culture of speech and anti-corruption culture; 

- strives for self-knowledge and self-improvemen. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture  

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

АӘҚ4 

- мемлекет пен құқық туралы түсінігі бар; 

- азаматтық және еңбек заңнамаларының негізін біледі; 

-кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздерін біледі. 

АУК4 

- имеет представление о государстве и праве; 

- владеет основами гражданского права и трудового права;  

- знает правовые основы предпринимательской деятельности. 

АUC4 
- has an idea of the state and law; 

- owns the basics of civil law and labor law; 

- He knows the legal basis of business. 

 

Азаматтық және еңбек құқығы                       

Гражданское и трудовое право                       

Civil and labor law 

 

Кәсіпкерлік құқық                          

Предпринимательское право                              

Business law 

АӘҚ5 

- Еуразияшылдық идеясы мен Қазақстандағы еуразиялық үлгісін біледі; 

- діндер тарихы туралы, діни құбылыстарды зерттеуге арналған қазіргі 

заманғы кӛзқарастар туралы түсінігі бар; 

- этностардың пайда болуы мен дамуын, этносаралық толеранттылық 

үлгісін біледі. 

АУК5 

-знает идей Евразийства, евразийскую модель Казахстана;  

-имеет представление об истории религий, современных подходах к 

изучению религиозных феноменов;  

-знает возникновение и развитие этносов,  модели межэтнической 

толерантности. 

- knows the ideas of Eurasianism, the Eurasian model of Kazakhstan; 

АUC5 
-has an idea about the history of religions, modern approaches to the study of 

religious phenomena; 

-knowledge and development of ethnoses, models of interethnic tolerance. 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

RukhaniZhangyru 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme  

Модуль кодымен 

атауы / название и 

rод модуля / module 

name and code 
 

Пәннің 

коды/Код 

дисциплин/ 

Course code 

Пән атауы / Название 

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
r
u

c
ti

o
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
с
ы

 /
 Ф

о
р

м
а

 к
о

н
т
р

о
л

я
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T
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l 
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р
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р
у
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е 

к
о
м

п
е
т
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ц
и

и
/ 

D
ev

e
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p
e
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o

m
p

e
te

n
c
e
s 

О
қ

и
т
ы

н
 к

а
ф

е
д

р
а

/Ч
и

т
а
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а

я
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а
ф

ед
р

а
/ 

D
e
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a
r
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h
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e 

Б
а
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л

ы
қ
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р

е
д
и

т
/В

се
г
о
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и
т
о

в
/ 

T
o
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l 

c
r
e
d
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s 

 

 

E
C

T
S

 

Л
е
к

ц
и

я
л

а
р

/Л
е
к

ц
и

я
 /

L
ec

tu
r
e
s 

С
е
м

и
н

а
р

/П
р

а
к

т
и

к
а
/ 

S
e
m

in
a
r
s 

З
а

р
т
за

н
а

л
ы

қ
 с

а
б
а

қ
т
а

р
 /

Л
а

б
о

р
а

т
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за
н

я
т
и

я
/ 

L
a

b
o

ra
to

r
y

 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 

 

K(O)T 

1101 

K(R)Ya 

1101               

K(R)L 

1101 

 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language                                                                                                            

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Рус/каз 3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы, Орыс 
филологиясы 

кафедрасы 

Кафедра практического 
казахского языка, 

кафедра русской 
филологии 

Department of practical 

Kazakh language, 
Department of  Russian 

Philology  

ShT1102          

IYa1102                                   

FL 1102 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Англ. 3 4  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Шетел тілдері 

кафедрасы  
Кафедра иностранных 

языков 

Department of Foreign 
Languages 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the general 

education  

AKT 1105 

IKT 1105 

ICT 1105 

 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC   

Англ. 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Информатика 

кафедрасы  
Кафедра информатики 

Computer science 

department  

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://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
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://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
http://fit.enu.kz/subpage/kafedra-informatiki
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communication 

technologies 

АССТ 32412 

Сандық және 

сапалық талдау 

негіздері 

Основы количест 

венного и качест 

венного анализа 

Fundamentals of 

quantitative and 

qualitative analysis 

EM 1203                                                     

МЕ 1203                   

ME 1203  

 

Экономикадағы 

математика                                                                                    

Математика в экономике  

Mathematicsin Economics 

БП МК 

БД ОК    А 

BD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Жоғары математика 

кафедрасы  
Кафедра высшей 

математики 

Higher mathematics 
department  

АССТ 22204 

Кәсіби экономика-

лық қызметтің тео 

риялық негіздері 

Теоретические 

основы професси 

ональной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profession 

nal economic 

activity 

ET 1204                                        

ЕТ 1204                   

ET 1204 

 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 

БП МК 

БД ОК    А 

BD CC 

Рус/каз 2 3 15 

 

15 

 

 60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Экономика және 

кәсіпкерләк кафедрасы 

Кафедра экономики и 
предпринима тельства 

Department of 

Economics and 
entrepreneurship  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

 

BET 1209 

IBU 1209 

HA 1209 

 

Бухгалтерлік есеп 

тарихы* 

История бухгалтерского 

учета* 

History of accounting* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, аудита и 

анализа 

Department of 

accounting, auditing and 
аnalysis  

 

HIST 21002 

Әлеуметтік-этика 

лық құзыреттілік 

тер модулі 

Модуль социально 

-этических компе 

тенций 

RZh 1106 

RZh 1106 

RZh 1106 

 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

RukhaniZhangyru 

ЖБП ТК 

ООД КВ   В 

GCD EK 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Еуразиялық зерттеулер 
кафедрасы 

Кафедра Евразийских 

исследований 
Department of Eurasian 

Studies  

http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://mmf.enu.kz/subpage/kafedra-vysshej-matematiki
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ucheta-i-audita-ef
http://hist.enu.kz/subpage/evrazijskih-issledovanij-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/evrazijskih-issledovanij-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/evrazijskih-issledovanij-kaf
http://hist.enu.kz/subpage/evrazijskih-issledovanij-kaf
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Module of the 

social and ethical 

competencies 

2 семестр /2 семестр /semester 2 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the 

general education 

K(O)T 

1101 

K(R)Ya 

1101               

K(R)L 

1101 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language                                                                                                            

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Рус/каз 3 4  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы, Орыс 

филологиясы 
кафедрасы 

Кафедра практического 

казахского языка, 
кафедра русской 

филологии 
Department of practical 

Kazakh language, 

Department of  Russian 
Philology  

ShT1102          

IYa1102                                   

FL 1102 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreign  language 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Англ. 3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Шетел тілдері 

кафедрасы Кафедра 

иностранных языков 
Department of Foreign 

Languages 

HIST 21002 

Әлеуметтік-этика 

лық құзыреттілік 

тер модулі 

Модуль социально 

-этических компе 

тенций 

Module of the 

social and ethical 

competencies 

KKST 

1103                  

SIK 1103                     

MHK 1103 

 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана  

Modern history of 

Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК   А 

GCD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 Мем 

емтихан 

Гос 

экзамен 

State exam 

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Қазақстан тарихы 
кафедрасы  

Кафедра истории 

Казахстана 
Department of History of 

Kazakhstan  

АССТ 22204 

Кәсіби экономика-

лық қызметтің 

теориялық 

негіздері 

Теоретические 

основы професси 

ональной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

Miс 1205                      

Mik 1205               

Miс1205 

 

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

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
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-russkoj-filologii
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://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://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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tions of profess 

sional economic 

activity 

MNGT 21003 

Экономикалық, 

ұйымдастырушы 

лық және басқару-

шылық құзырет-

тіліктер модулі 

Модуль экономи-

ческих и организа-

ционно-управлен-

ческих компетен-

ций 

Module of the 

economic, organi-

zationnal and 

management 

competencies 

KB 1107 

PB 1107 

EB 1107 

 

Кәсіпкерлік және бизнес*                         

Предпринимательство и 

бизнес*                                 

Entrepreneurship and 

business*  

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Экономика және 

кәсіпкерләк кафедрасы 
Кафедра экономики и 

предпринима тельства 

Department of 
Economics and 

entrepreneurship  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

BB 1210 

BB 1210 

AB 1210 

 

Бизнестегі бухгалтер* 

Бухгалтер в бизнесе* 

Accountant in the 

Business* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, аудита и 
анализа 

Department of 

accounting, auditing and 
аnalysis  

 

MNGT 21003 

Экономикалық, 

ұйымдастырушы 

лық және басқару-

шылық құзыретті-

ліктер модулі 

Модуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the eco 

nomic, organization 

nal and manage 

ment competencies 

BP 1108 

PU 1108 

MP 1108 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Әлеуметтік педагогика 

және ӛзін-ӛзі тану 

кафедрасы 
Кафедра социальной 

педагогики и 

самопознания 
Department of Social 

pedagogy and self-

knowledge 
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HIST 21002 

Әлеуметтік-этика-

лық құзыреттілік-

тер модулі 

Модуль социаль-

но-этических 

компетенций 

Module of the 

social and ethical 

competencies 

STT 1108 

TPP 1108 

TPP 1108 

 

Саясат теориясы мен 

тәжірибесі 

Теория и практика 

политики 

Theory and Practice of 

politics 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз       емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Саясаттану кафедрасы 

Кафедра политологии 

Department of Political 
Science 

Mad 1108                         

Kul 1108                                 

CS 1108 

 

Мәдениеттану                                                                

Культурология                                                     

Cultural study 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз       емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Философия кафедрасы 

Кафедра философии 

Department of 
Philosophy 

MNGT 21003 

Экономикалық, 

ұйымдастырушы 

лық және басқару 

шылық құзыретті 

ліктер модулі 

Модуль экономи 

ческих и организа 

ционно-управлен 

ческих компетен 

ций 

Module of the eco 

nomic, organization 

nal and manage 

ment competencies 

O-oT 1108 

Sam 1108 

S-k 1108 

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз       емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Әлеуметтік педагогика 

және ӛзін-ӛзі тану 
кафедрасы 

Кафедра социальной 

педагогики и 
самопознания 

Department of Social 

pedagogy and self-
knowledge 

SZKM 

1108 

АK 1108 

АCC 1108 

 

Сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы  мәдениет 

Антикоррупционная  

культура 

Anti-corruption culture 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз       емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық құқық 

Теория и история 

государства и права, 
конституционное права 

Theory and history of 

state and law, 
constitutional law 

СTCBK 

1108 

СTOP 

1108 

DTBA 

1108 

 

Цифрлық 

технологияларды салалар 

бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by 

branches application 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз       емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Информатика 

кафедрасы 

Кафедра 
информатики 

Department of 
Computerscience 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

 Module of the 

general education 

TMIR 

1108 

KRDE 

1108 

SCBR 

1108 

 

Тіл мәдениеті және  

іскери риторика  

Культура речи и  

деловая риторика 

Speech culture and business

 rhetoric 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                      

GCD EK 

Рус/каз       емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Теориялық және 

қолданбалы 
лингвистика кафедрасы 

Кафедра теоретической 

и прикладной 
лингвистики 

Department of 

Theoretical and Applied 
Linguistics 

HIST 21002 Aleu 1108 Әлеуметтану ЖБП ТК                      Рус/каз       емтихан ӘҚА 
Әлеуметтану кафедрасы 

Кафедра социологии 
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Әлеуметтік-этика 

лық құзыреттілік 

тер модулі 

Модуль социаль 

но-этических ком 

петенций 

Module of the 

social and ethical 

competencies 

Soc 1108 

Soc 1108 

 

Социология 

Sociology 

ООД КВ   В                      

GCD EK 

экзамен 

еxam  

УК
А 

UCА 

 

Department of Sociology 

Pol 1108 

Pol 1108 

PolS 1108 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

ЖБП ТК                      

ООД КВ   В                       

GCD EK 

Рус/каз         емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Саясаттану кафедрасы 

Кафедра политологии 
Department of Political 

Science 

 

1 курсқа барлық кредит /Итого кредитов за 1 курс / 

Total credits for 1st year 

 37 58 225 330  1110    

3 семестр /3 семестр /semester 3  

HIST 21002 

Әлеуметтік-этика 

лық құзыреттілік 

тер модулі 

Модуль социаль 

но-этических ком 

петенций 

Module of the 

social and ethical 

competencies 

Fil 2104                

Fil 2104                    

Phil 2104 

 

Философия                                                 

Философия                                                           

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК  А 

GCD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Философия кафедрасы 

Кафедра философии 
Department of 

Philosophy 

 

АССТ 22204 

Кәсіби экономика 

лық қызметтің 

теориялық негіз 

дері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profess 

sional economic 

activity 

KBShT 

2202                 

POIYa 

2202   

POFL 2202 

 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі  

Профессионально-

ориентированный  

иностранный  язык                               

Professionally Oriented 

Foreign Language 

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Рус/каз 2 3  30  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы  

Кафедра иностранных 
языков 

Department of Foreign 

Languages 

Мак 2206 

Мак 2206 

Маc 2206 

 

Макроэкономика                 

Макроэкономика                                  

Macroeconomics 

БП МК 

БД ОК    А 

BD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Экономика және 

кәсіпкерлік кафедрасы 

Кафедра экономики и 
предпринимательства 

Department of 

Economics and 
entrepreneurship  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

BEN 2207                     

OBU 2207                         

BA 2207 

 

Бухгалтерлік есептің 

негіздері                               

Основы бухгалтерского 

учета                       

БП МК 

БД ОК    А 

BD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

Есеп, аудит және талдау 

кафедрасы 
Кафедра учета, аудита и 

анализа 

Department of 
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учет 

Accounting 

Basics of accounting  accounting, auditing and 

аnalysis  

АССТ 22204 

Кәсіби экономика 

лық қызметтің 

теориялық негіз 

дері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profess 

sional economic 

activity 

КК 2208                    

BF 2208                        

IF 2208 

 

Қаржыға кіріспе                                  

Введение в финансы                                  

Introduction to Finance     

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Қаржы кафедрасы 

Кафедра финансов 

Department of finance  

АССТ 32412 

Сандық және сапа 

лық талдау негіз 

дері 

Основы количест 

венного и качест 

венного анализа 

Fundamentals of 

quantitative and 

qualitative analysis 

SZHT 

2211                     

OTS 2211                   

GTS 2211 

 

Статистиканың жалпы 

теориясы*                                                              

Общая теория 

статистики*                                                 

General  theory of 

statistics* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
Кафедра учета,     

аудита и анализа 

Department of 
accounting, auditing and 

аnalysis  

АССТ 22204 

Кәсіби экономика 

лық қызметтің 

теориялық негіз 

дері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profess 

sional economic 

activity 

KE 2212 

EP 2212 

EE 2212 

 

 

Кәсіпорын экономикасы*                                  

Экономика предприятия*                                

Enterprise Economy* 

 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Экономика және 

кәсіпкерләк кафедрасы 

Кафедра экономики и 
предпринима тельства 

Department of 

Economics and 
entrepreneurship  
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4 семестр /4 семестр /semester 4 

АССТ 22204 

Кәсіби экономика 

лық қызметтің 

теориялық негіз 

дері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profess 

sional economic 

activity 

KK(O)T 

2201  

PK(R)Ya 

2201    

PK(R)L 

2201 

 

Кәсіби  қазақ (орыс) тілі                

Професcиональный 

казахский (русский) язык                                             

Professional Kazakh 

(Russian) language 

БП МК 

БД ОК     А 

BD CC 

Рус/каз 2 3  30  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы, Орыс 

филологиясы 
кафедрасы 

Кафедра практического 

казахского языка, 
кафедра русской 

филологии 

Department of practical 
Kazakh language, 

Department of  Russian 

Philology  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

KE 2301                       

FU 2301                     

FA 2301 

 

Қаржылық есеп 1                               

Финансовый учет 1                                           

Financial accounting 1 

КП МК    

ПД ОК    А    

PD CC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 

 
Кафедра учета,        

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

 

 

MMBE 

2213   

BUGU 

2213     

FAS 2213 

 

Мемлекеттік мекемедегі 

бухгалтерлік есеп*                                                  

Бухгалтерский учет в 

государственных 

учреждениях*                        

Fundamentals of 

accounting in state*  

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 4 6 30 30  120 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

 

 

ShOKSEE

SS 2214            

UONSMSP 

2214 

ARTSMBE 

2214 

 

Шағын  және орта 

кәсіпкерліктің 

субъектілеріндегі  есеп, 

есептілік  және салық 

салу*                                                           

Учет, отчетность и 

налогообложение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства*                                       

Accounting, reporting and 

taxation of small and 

middle business entities* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 
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АССТ 22006 

Бухгалтерлік прак 

тиканың заңнама 

лық  негіздері 

Законодательные 

основы бухгалтер 

ской практики 

Legislative basis of 

accounting 

practices 

 

AEK 2215                  

GTP 2215               

CLL 2215 

Азаматтық және еңбек 

құқығы                      

Гражданское и трудовое 

право                       

Civil and labor law 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ӘҚА 

УК
А 

UCА 

 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 
конституциялық құқық 

кафедрасы  

Кафедра теории и 
истории государства и 

права, конституцион 

ного права 
 Department of the theory 

and history of state and 

law, constitutional law   

KK 2216                             

PP 2216                   

BL 2216   

Кәсіпкерлік құқық                         

Предпринимательское 

право                             

Business law 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 4 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

 

АССТ 22007 

Мемлекеттік рет 

теудің құқықтық 

нормалары 

Правовые нормы 

государственного 

регулирования  

Legal norms of  

state regulation 

KK 2215 

FP 2215 

FL 2215 

  

Қаржылық құқық 

Финансовое право  

Financial law 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Мемлекет және құқық 
теориясы мен тарихы, 

конституциялық құқық 

кафедрасы  
Кафедра теории и 

истории государства и 

права, конституцион 
ного права 

 Department of the theory 

and history of state and 
law, constitutional law   

SKK 2216                    

NTP 2216               

TCL 2216  

Салық  және кеден 

құқығы                            

Налоговое и таможенное 

право                  

Tax and customs law 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

 

2 курсқа барлық кредит /Итого кредитов за 2 курс / 

Total credits for 2st year 

 37 57 315 240  1110    

5 семестр /5 семестр /semester 5 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

BE 3302                       

UU 3302                    

MA 3302 

  

Басқару есеп 1                                        

Управленческий учет 1                                   

Managerial accounting 1 

КП МК    

ПД ОК     А   

PD CC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

KE 3303                       

FU 3303                    

FA 3303 

  

Қаржылық есеп 2*                             

Финансовый учет 2*                                             

Financial accounting 2* 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз

/англ 

3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

OOSBE 

3217     

BUDOP 

3217     

Ӛндіруші ӛнеркәсіп 

салаларындағы 

бухгалтерлік есеп*                                                 

Бухгалтерский учет в 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam  

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,     

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

 

Accounting 

 

AEI 3217  добывающих отраслях 

промышленности*                                     

Accounting in the 

extractive industries* 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

 

KOOSBE 

3218   

BUOOP 

3218      

AMI 3218     

Қайта ӛңдеу ӛнеркәсібі 

салаларындағы 

бухгалтерлік есеп* 

Бухгалтерский учет в 

обрабатывающих 

отраслях* 

промышленности 

Accounting in the minning 

industries* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,       
аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    
and аnalysis  

 

 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

 

 

KBE 3219                     

BUS 3219                

ACI 3219 

  

Құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп               

Бухгалтерский учет в 

строительстве            

Accounting in construction 

industry 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  
талдау кафедрасы 

 

Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    
and аnalysis  

SHEE 

3304                  

UZS 3304                      

AFC 3304 

Шет елдердегі есеп                                                    

Учет в зарубежных 

странах                                                

Accounting  in  foreign 

countries 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 
 

ACCT 32309 

Саудадағы есеп 

Учет в торговле 

In the trade account  

 

SKTBE                

3219 

BUTOP               

3219 

ATPC  

3219 

 

Сауда және қоғамдық 

тамақтандырудағы 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в 

торговле и общественном 

питании 

Accounting in trade and 

public catering 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 
Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 

 
Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

SEKE 

3304 

UVD 3304 

RFEA 

3304 

Сыртқы экономикалық 

қызмет есебі  

Учет 

внешнеэкономической 

деятельности                               

Registration of foreign 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

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

 

economic activity 
 

АССТ 22204 

Кәсіби экономика 

лық қызметтің 

теориялық негіз 

дері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profess 

sional economic 

activity 

BZhBP 

3220          

BSBP 3220           

BSBP 3220 

 

 

Бюджеттік жүйе және 

бюджеттік процесс                                       

Бюджетная система и 

бюджетный процесс                                                                    

The budget system and 

budget process 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Қаржы кафедрасы 
Кафедра финансов 

Department of finance  

 
 

SSS 3221 

NN 3221 

NS 3221 

 

Салық және салық салу                                         

Налоги и 

налогообложение                                       

Tax and taxation 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

 

ACCT  22205 

Кәсіби экономика 

лық қызметтің 

теориялық негіз 

дері: менеджмент 

және маркетинг 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности: менедж 

мент и маркетинг 

Theoretical Founda 

tions of profess 

sional economic 

activity: manage 

ment and marketing 

MH 3220                     

OM 3220                      

BM 3220 

 

Менеджмент негіздері                                          

Основы менеджмента                                

Basics of management 

 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Менеджмент кафедрасы  

Кафедра менеджмента  
Department of 

Management  

Mar 3221                           

Mar 3221                                     

Mar 3221 

 

Маркетинг                                                           

Маркетинг                                      

Marketing 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 2 3     емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 

Туризм кафедрасы   

Кафедра туризма  

Department of tourism   

 

6 семестр /6 семестр /semester 6 

АССТ 42213 

Ұйымдар және 

мемлекеттік меке 

мелер аудиті 

Аудит организа 

Aud 3305         

Aud 3305          

Aud 3305 

 

Аудит*                                                        

Аудит*                                                                     

Audit* 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 4 6 30 30  120 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

 

 
Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 

Кафедра учета,     
аудита и анализа 
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Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

ций и государст 

венных учрежде 

ний 

Auditing organiza 

tions and govern 

ment agencies 

Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

АССТ 42213 

Ұйымдар және 

мемлекеттік меке 

мелер аудиті 

Аудит организа 

ций и государст 

венных учрежде 

ний 

Auditing organiza 

tions and govern 

ment agencies 

MA 3306         

GA 3306          

PA 3306 

 

Мемлекеттік аудит*                            

Государственный аудит*                                        

Рublic audit* 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  
талдау кафедрасы 

 

Кафедра учета,       
аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

АССТ 32412 

Сандық және сапа 

лық талдау негіз 

дері 

Основы количест 

венного и качест 

венного анализа 

Fundamentals of 

quantitative and 

qualitative analysis 

ET 3222           

EA 3222                 

EA 3222 

 

Экономикалық талдау*                                         

Экономический анализ*                       

Economic analysis* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
Б 

ПК
Б 

PC
Б 

 

 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет 

Accounting 

 

 

BE 3307                       

UU 3307                   

MA 3307 

 

Басқару есеп 2                                        

Управленческий учет 2                                   

Managerial accounting 2 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 4 6 30 30  120 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 

 
Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

TKUBBE  

3223              

BUTGB 

3223          

ATHB  

3223 

 

Туристік және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік 

есеп 

Бухгалтерский учет в 

туристском и 

гостиничном бизнесе 

Accounting in the tourism 

and hotel business 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

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

 

 

ACCT 32310 

Салық есебі және 

кӛліктегі есеп 

Налоговый учет и 

учет в транспорте                                                                        

Tax accounting  and 

accounting in 

transport  

 

SE 3307                            

NU 3307                     

TA 3307 

 

Салық есебі                                    

Налоговый учет                                                                       

Tax accounting 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 4 6     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

AUBE 

3223               

BUAO 

3223                               

AMTO 

3223   

 

Автокӛлік 

ұйымдарындағы 

бухгалтерлік есеп                                

Бухгалтерский учет в 

автотранспортных 

организациях                                   

Accounting in motor 

transport organizations 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

3 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 3 курс / 

Total credits for 3st year 

 36 57 300 240  1080    

7 семестр /7 семестр /semester 7 

АССТ 42213 

Ұйымдар және 

мемлекеттік меке 

мелер аудиті 

Аудит организа 

ций и государст 

венных учрежде 

ний 

Auditing organiza 

tions and govern 

ment agencies 

РAud 4308                

РAud 4308           

РAud 4308 

 

Практикалық аудит*                                                                   

Практический аудит*                                             

Practical Audit* 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Рус/каз 4 6 30 30  120 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 

 
Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

АССТ 22204 

Кәсіби экономи 

калық қызметтің 

теориялық негіз 

дері 

Теоретические 

основы профессио 

нальной экономи 

ческой деятель 

ности 

Theoretical Founda 

tions of profess 

KMen 

4224 

FinMen 

4224   

Fman 4224 

 

Қаржылық менеджменті*                           

Финансовый 

менеджмент*                   

Financial management* 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

ЖКҚ
А 

ОПК
А 

PCА 
Менеджмент кафедрасы  

 
Кафедра менеджмента  

 
Department of 

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

 

sional economic 

activity 
 

АССТ 32412 

Сандық және сапа 

лық талдау негіз 

дері 

Основы количест 

венного и качест 

венного анализа 

Fundamentals of 

quantitative and 

qualitative analysis 

KT 4309 

FA 4309 

FA 4309  

Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 3 4 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
В 

ПК
В 

PC
В

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 

 
Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

BT 4310                     

UA  4310                 

MA 4310  

Басқарушылық талдау                 

Управленческий анализ                                             

Managering analysis 

КП ТК 

ПД КВ     В 

PD EC 

Рус/каз 3 

 

5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
В 

ПК
В 

PC
В
 

 

АССТ 42213 

Ұйымдар және 

мемлекеттік меке 

мелер аудиті 

Аудит организа 

ций и государст 

венных учрежде 

ний 

Auditing organiza 

tions and govern 

ment agencies 

IAUN 

4309                         

ОOBA 

4309                    

BOIA 4309 

 

Ішкі аудитті 

ұйымдастыру  негіздері                    

Основы организации 

внутреннего аудита                        

Basics of organization 

internal audit 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Рус/каз 2 3     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,       
аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    
and аnalysis  

MMPA 

4310 

PAGU 

4310 

PASO 

4310 

 

Мемлекеттік 

мекемелердегі 

практикалық аудит 

Практический аудит 

государственных 

учреждений 

Practical audit of the state 

organization 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Рус/каз 2 3     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

AIK 4311                    

SAU 4311                

PA 4311 

 

Аудиттің ілеспе 

қызметтері                                                                                 

Сопутствующие аудиту 

услуги                                                    

Services audit-related 

КП ТК 

ПД КВ    В 

PD EC 

Рус/каз 2 3     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

 

ACCT 32311 

1С Бухгалтерия   

1С Бухгалтерия   

1C Accountancy  

 

 

1SB 4225                         

1SB 4225           

1SА 4225 

 

1С Бухгалтерия: 

Кәсіпорын                                                     

1С Бухгалтерия: 

Предприятие                                           

1C Accountancy: 

Enterprise 

БП ТК  

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

 
 

Есеп, аудит және  
талдау кафедрасы 

 

Кафедра учета,       
аудита и анализа 

 
AShBE Ауыл БП ТК Рус/каз 3 5 30 15  90 емтихан КҚ

А
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4226   

BUSH 

4226       

AA 4226   

шаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп                                                     

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве                                    

Accounting in agriculture 

БД КВ    В 

РD ЕC 

экзамен 

еxam 

ПК
А 

PCА 

 

Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет  

Accounting 

 

 

1SB MM 

4225 

1SB GU 

4225 

1SB PI 

4225 

1С Бухгалтерия: 

Мемлекеттік мекеме  

1С Бухгалтерия: 

Государственное 

учреждение 

1C Accountancy:  

Public institution 

БП ТК 

БД КВ     В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 
Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

KEUE 

4226   

UNO 4226  

An-pO 

4226   

 

Коммерциялық емес 

ұйымдардағы есеп                                                           

Учет в некоммерческих 

организациях                                               

Accounting in non-profit 

organizations 

БП ТК 

БД КВ      В 

РD ЕC 

Рус/каз 3 5     емтихан 

экзамен 

еxam 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

 

8 семестр /8 семестр /semester 8  

ACCT 42015 

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 

 

Рус/каз 1 4     Мемлекет 

тік  

емтихан 

Государ 

ственный 

экзамен 

State ехаm 

 

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 

DZhK 

NZDR 

WDDW 

Рус/каз 2 8     ДЖБ 

қорғау 

Защита 

ДП 

Defense 

of the 

diploma 

project  

 

4 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 4 курс / 

Total credits for 4st year 

 22 42 135 150  570    

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

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

PhCS 14214 DSh Дене шынықтыру  ОҚТ  2   30   диф.сынақд  Денешынықтыру 

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


 
 

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

 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физичес 

кой подготовки 

Module of physical 

training 

1401(1) 

FK 

1401(1) 

PhT 

1401(1)) 

Физическая культура   

Physical Education 

ДВО 

АЕ 

иф.зачет 

mixed-

grading-

sistem test 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 
культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 
sports 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

PhCS 14214 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физичес 

кой 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.сынақд

иф.зачет 

mixed-

grading-

sistem test 

 Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of 
Physical culture and 

sports 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет  

Accounting 

OP 1402 

UR 1402 

EI 1402 

 

Оқу практикасы  

Учебная практика   

Educational Internship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 4 2     есеп 

отчет 

report  

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета, аудита 
и анализа 

Department of 

accounting, auditing and 

аnalysis  

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

PhCS 14214 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физичес 

кой подготовки 

Module of physical 

training  

DSh 

2401(3) 

FK 

2401(3) 

PhT 

2401(3) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура   

Physical Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2   30   диф.сынақд

иф.зачет 

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 14214 

Дене шынықтыру 

модулі 

Модуль физичес 

кой подготовки 

Module of physical 

training  

DSh 

2401(4) 

FK 

2401(4) 

PhT 

2401(4) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура  

Physical Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2   30   диф.сынақд

иф.зачет 

mixed-

grading-

sistem test 

 Денешынықтыру 

және спорт 
кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 
Department of 

Physical culture and 

sports 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет  

OP 2402 

PP 2402 

IE 2402 

 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Рус/каз 1 3     есеп 

отчет 

report 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 
Кафедра учета, аудита 

и анализа 

Department of 
accounting, auditing and 
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Accounting аnalysis  

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

ACCT 32308 

Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский 

учет  

Accounting 

OP 3403 

PP 3403 

IE 3403 

 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial l Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Рус/каз 1 3     есеп 

отчет 

report 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және 

талдау кафедрасы 

Кафедра учета,    
аудита и анализа 

Department of 

accounting, auditing and 
аnalysis  

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

АССТ 42213 

Ұйымдар және 

мемлекеттік меке 

мелер аудиті 

Аудит организа 

ций и государст 

венных учрежде 

ний 

Auditing organiza 

tions and govern 

ment agencies 

OP 4404 

PP 4404 

IE 4404 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Рус/каз 2 5     есеп 

отчет 

report 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Есеп, аудит және  

талдау кафедрасы 
 

Кафедра учета,       

аудита и анализа 

 
Department of 

accounting, auditing    

and аnalysis  

АССТ 42213 

Ұйымдар және 

мемлекеттік меке 

мелер аудиті 

Аудит организа 

ций и государст 

венных учрежде 

ний 

Auditing organiza 

tions and govern 

ment agencies 

OP 4405 

PP 4405 

PDE 4405 

Диплом алдындағы 

практика   

Преддипломная практика  

Pre – Degree Externship 

 

 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

Рус/каз 4 10     есеп 

отчет 

report 

КҚ
А
 

ПК
А 

PCА 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

Рус/каз 129 202 990 945  3870    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

Рус/каз 152 240        

*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 

К
у

р
с 

/К
у

р
с 

/C
o

u
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С
ем

ес
тр

 /
С

ем
ес
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 /

S
em
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r 

М
ең
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р

іл
е
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м

о
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у
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ь
д

ер
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ан
ы

 

/К
о

л
и
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тв
о

 о
св
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в
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м
ы

х
 м

о
д

у
л
ей

 

/A
m

o
u

n
to

fm
o

d
u

le
st

o
b

es
tu

d
ie

d
 

Оқылатын пәндер 

саны 

/Количество 

изучаемых 

дисциплин 

/Amountofsubjects 

ҚР бойынша кредиттер саны /Количество кредитов РК / 

Amountof RK credits 

Б
ар

л
ы

қ
са

ға
т 

са
н

ы
 

/В
се

го
 в

 ч
ас

ах
/T

o
ta

la
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E
C

T
S

 

Саны/Количество/Amount 
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Д
и
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/К
у

р
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в
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о
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/C
o

u
rs
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ap

er
 

1 

1 5 5 2 19     19 855 30 7/-  1  - 

2 5 4 3 18 4    22 870 30 6/1  1  - 

2 

3 4 5 2 19     19 855 30 7/-  1  - 

4 3 2 4 18  1   19 885 30 6/-  1  - 

3 

5 2 1 7 19     19 855 30 8/-    - 

6 3 - 5 17  1   18 840 30 5/-    - 

4 

7 4  6 19     19 855 30 6/-    - 

8        2 4 3 9 765 30 -/1     

Барлығы/ 

Total: 
9* 17 29 129 4 4 4 3 152 6780 240 45/2 4 - 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организацияобразовательногопроцесса / 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 кәсіби қызметін келесі бағыттарда жүргізе алады: әр түрлі деңгейде басқарудың мемлекеттік органдарының, құқықтық 

нысаны мен ұйымдастыру  түріне тәуелсіз ұйымдар мен фирмалардың, ғылыми зерттеу мекемелерінің  экономикалық және қаржылық қызметтері; техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындарындағы оқытушылық қызметі жатады. 
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Профессиональный профиль выпускников: Будущий выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в следующих направлениях: экономическая и 

финансовая деятельность государственных органов управления различного уровня, организаций и фирм независимо от их организационно-правовой формы,  научно-

исследовательских учреждений; преподавательская деятельность в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования. Выпусники ОП 

имеют право продолжить обучение по программе подготовки магистров. 

Occupational profile/s of graduates: The objects of professional activity of graduates are: economic and financial activity of state authorities on different levels, organizations and 

companies, regardless of their legal form of organization, research institutions; teaching activities in educational institutions of technical and professional, post-secondary education. 

Рost-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. 

Methods and techniques for program delivery: 

 

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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2018 жылдың 30 қазандағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім типтік ережесіне 

(Қосымша 1 ) сәйкес 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап тӛмендегі бағалау шкаласын енгізу 

кӛзделсін. 

С 1 января 2019 г применять следующую  шкалу оценивания в соответствии с Типовыми 

правилами деятельности организаций высшего и послевузовского образования от 30 октября 

2018 г (Приложение 1)  

From January 1, 2019, there must be applied the following assessment scale in accordance with the 

Standard Rules for the Activities of Higher and Postgraduate Education Organizations dated 

October 30, 2018 (Appendix 1) 

 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды 

дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-Rating Letter System for Assessing Educational Achievements of Students with Their 

Transfer into the Traditional Grading Scale and ECTS 

 

 Әріптік жүйе 

бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной системе 

/  Evaluation by 

letter grading 

system 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in 

numbers 

Баллдар (%-

түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

традиционной системе/ 

Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Ӛте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

 

 

 

 


