
  

 



  

 

 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В052100 «Государственный аудит» 

 
1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая 

степень «бакалавр экономики и бизнес» по специальности 5В052100 «Государственный 

аудит». 

Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники 

программы бакалавра:  
научно-исследовательская;  

педагогическая;  

организационно-управленческая;  

нормотворческая;  

экспертно-аналитическая;  

правоприменительная в сфере государственного аудита и контроля.  

При разработке и реализации программ бакалавра образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.  

Бакалавры «Государственный аудит»  владеют  следующими ключевыми 

компетенциями в области: 

3. Компетенции выпускника  

3.1. Выпускник программы бакалавра должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

3.2. Выпускник программы бакалавра должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
Способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-1);  

Способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-2);  

Способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-3);  

Способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-4);  

Способностью применять современные методы и методики исследования в сфере 

государственного контроля и аудита (ОПК-5);  

Способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6);  

Способностью к инновационной деятельности; способность ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ОПК-7);  

Способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОПК-8);  



Способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию 

в сфере государственного контроля и аудита на основе комплексных научных методов 

(ОПК-9);  

Способностью к использованию в исследовательской практике математических 

методов, современного программного обеспечения (с учетом потребностей 

соответствующей области знаний) (ОПК-10);  

Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК - 11);  

Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК - 12).  

3.3. Выпускник программы бакалавра должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавра:  

Научно-исследовательская деятельность:  

Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавра, с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы бакалавра в сфере 

государственного контроля и аудита (ПК-1);  

Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

Владением знаниями о современных методологических принципах и методических 

приемах правового и экономического исследования в сфере государственного контроля и 

аудита (ПК-3);  

Способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);  

Способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);  

Педагогическая деятельность:  

Способностью к навыкам практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курсов правовых и экономических 

дисциплин, дисциплин государственного аудита в образовательных организациях 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

(ПК-6);  

Способностью анализировать и объяснять правовые, экономические, политические, 

социокультурные факторы развития государства и общества, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей, их влияние на развитие государственного 

аудита (ПК- 7);  

Способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8);  

Организационно-управленческая деятельность:  

Способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления 

финансово-контрольных мероприятий (ПК-9);  

Способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в процессе осуществления государственного финансового контроля и аудита (ПК-

10);  

Способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления в финансово-

контрольной сфере (ПК-11);  

Способностью к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций (ПК-12);  



Нормотворческая деятельность:  

Способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

государственного финансового контроля и аудита, а также сопровождать процесс принятия 

нормативных правовых актов в представительных (законодательных) органах власти и 

местного самоуправления (ПК-13);  

Способностью формировать финансовые заключения на проекты нормативных 

правовых актов в сфере государственного финансового контроля и аудита (ПК-14);  

Экспертно-аналитическая деятельность:  
Способностью к разработке правовых, экономических, социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций по направлению 

государственного аудита (ПК-15);  

Готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-16).  

Правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и 

контроля:  

Способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

в сфере государственного финансового контроля и аудита, умение юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-17);  

Способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности 

особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере (ПК-18);  

Способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства, 

безопасности личности, общественного порядка и общественной безопасности, пресекать 

противоправные действия в финансовой сфере, готовность осуществлять 

профилактическую работу по обеспечению законности и укреплению правопорядка, 

проводить пропаганду правовых знаний среди населения (ПК-19);  

Способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других 

государственных органов, в том числе с органами финансового контроля, финансово-

кредитными органами, а также органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с трудовыми коллективам, гражданами органами охраны общественного 

порядка, со средствами массовой информации (ПК-20).  
 

 

 

  



5В052100 «Мемлекеттік аудит» мамандығы түлектерінің білім беру 

бағдарламасының төлқұжаты 

 

1.1 Біліктілік пен лауазымдардың тізімі 

Осы білім беру бағдарламасының түлегі 5В052100 «Мемлекеттік аудит» мамандығы 

бойынша «Экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі. 

5В052100 - «Мемлекеттік аудит» мамандықтарының салалары: 

- кәсіби қызмет 

- аналитикалық қызмет 

- кеңес беру қызметі 

- ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері республикалық және аумақтық деңгейдегі 

мемлекеттік органдар болып табылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 

Министрліктер экономикалық қызметтер мен ведомстволардың, банктер, биржалар, 

бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар, салық органдары, Есеп және 

аудит компаниялары, сақтандыру компаниялары, фирмалар, түрлі ұйымдық-құқықтық 

нысандардағы кәсіпкерлік субъектілері. 

 

1.2 Түйінді құзыреттіліктері 

Бакалаврлар «Мемлекеттік аудит» саласының келесі негізгі құзыреттеріне ие: 

Бакалавриат бағдарламасының түлегі мынадай жалпы мәдени құзыретке ие болуы 

керек: 

Ойлану, талдау, синтездеу мүмкіндігі (ОК-1); 

Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге дайындық, қабылдаған шешімдерге 

әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті көтеру (GC-2); 

Өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану, шығармашылық әлеуетті пайдалану (GC-3) үшін 

дайындық. 

3.2. Бакалавриат бағдарламасының түлегі мынадай жалпы кәсіби біліктілікке ие 

болуы керек: 

Гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдарда сараптамалық және 

аналитикалық жұмыстарды (ОПК-1) жүзеге асыруда білімді пайдалану мүмкіндігі; 

Информатика негіздері және жаратылыстану-математикалық білім элементтері 

(ОПК-2) саласындағы базалық білімнің когнитивті және кәсіби қызметінде қолдану 

мүмкіндігі; 

Тәжірибеде жаңа білім мен дағдыларды, соның ішінде қызмет саласына тікелей 

қатысы жоқ білімнің жаңа бағыттарында өздерінің ғылыми көзқарастарын кеңейту және 

тереңдету (ОПК-3) дербес сатып алу және пайдалану мүмкіндігі; 

Әлеуметтік мәні бар жобаларды (ОПК-4) әзірлеу және жүзеге асыру кезінде кәсіби 

қызметін бағалауда құқықтық және этикалық стандарттарды білуді білу; 

Мемлекеттік бақылау және аудит саласында (OPK-5) заманауи әдістер мен зерттеу 

әдістерін қолдану мүмкіндігі; 

Зерттеу және қолданбалы мәселелерді шешу кезінде (ОПК-6) пәнаралық өзара іс-

қимыл жасау мүмкіндігі және білімнің басқа салаларының өкілдерімен ынтымақтасу 

мүмкіндігі; 

Жаңашылдық мүмкіндігі; перспективалы ғылыми және қолданбалы тапсырмаларды 

(OPK-7) белгілеу және шешу мүмкіндігі; 

Өздерінің ғылыми-қолданбалы қызметіне сыни талдау жасай білу (OPK-8); 

Кешенді ғылыми әдістерге (ОПК-9) негізделген мемлекеттік бақылау және аудит 

саласында ақпараттарды талдау, синтездеу және сыни тұрғыдан тану қабілеті; 

Математикалық әдістерді, заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді (тиісті білім 

саласының қажеттіліктерін есепке ала отырып) зерттеу тәжірибесінде қолдану мүмкіндігі 

(OPK-10); 



Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және 

жазбаша түрдегі қарым-қатынасқа дайындық (МИК-11); 

Ұжымда кәсіби қызметінде басқаруға дайын болу, әлеуметтік, этникалық, 

конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдау (МИК - 12). 

3.3. Бакалавриат бағдарламасының түлегі бакалавриат бағдарламасына бағдарланған 

кәсіптік қызметтің түріне сәйкес кәсіби біліктілікке ие болуы керек: 

Ғылыми-зерттеу жұмысы: 

Бакалавриаттың мемлекеттік бақылау және аудит (ПК-1) саласындағы бакалавриат 

бағдарламасының іргелі және қолданбалы пәндерін білу арқылы бакалавриат 

бағдарламасының бағытына (бейініне) сәйкес ғылыми зерттеулерді дайындау және жүргізу 

мүмкіндігі; 

Қазіргі заманғы пәнаралық тәсілдер негізінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін 

талдау және қорытындылау мүмкіндігі (ПК-2); 

Мемлекеттік бақылау және аудит саласындағы құқықтық және экономикалық 

зерттеулердің заманауи әдістемелік принциптері мен әдіснамалық әдістері туралы білімді 

игеру (ПК-3); 

Тақырыптық желілік ресурстарды, дерекқорларды, ақпараттық іздеу жүйелерін (ПК-

4) пайдалану мүмкіндігі; 

Ғылыми жарияланымдарды (ПК-5) ғылыми семинарларды, конференцияларды 

дайындау және өңдеу; 

Педагогикалық қызметі: 

Негізгі жалпы орта, жалпы орта, орта кәсіптік және жоғары білім беру (ПК-6) оқу 

орындарындағы мемлекеттік аудиттің пәндерінде құқықтық және экономикалық пәндер 

бойынша педагогикалық қызметтің негіздерін білудің тәжірибелік қолданылуын 

практикада қолдану мүмкіндігі; 

Мемлекет пен қоғам дамуының құқықтық, экономикалық, саяси, әлеуметтік-мәдени 

факторларын, сондай-ақ адами фактор мен өркениеттің құрамдас бөлігінің рөлін, олардың 

қоғамдық аудитті дамытуға әсерін талдау және түсіндіру мүмкіндігі (ПК-7); 

Оқу үдерісіне заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

мүмкіндігі (ДК-8); 

Ұйымдастыру-басқарушылық қызметі: 

Ұйымдастыру және басқарушылық функцияларды жүзеге асырумен байланысты 

проблемаларды тұжырымдау және шешу, оларды қаржылық және бақылау шараларын 

орындау үшін пайдалану мүмкіндігі (ДК-9); 

Орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, мемлекеттік және қаржылық бақылау 

және аудит процесінде басқару шешімдерін қабылдау мүмкіндігі (ДК-10); 

Мемлекеттік және жергілікті басқару органдары қаржылық және басқару саласында 

(ПК-11) шешім қабылдау үшін аналитикалық ақпараттарды дайындау мүмкіндігі; 

Ұйымдастыру және басқару функцияларын іске асыруда дерекқорлар мен 

ақпараттық жүйелерді қолдану мүмкіндігі (ДК-12); 

Нормативтік қызмет: 

Мемлекеттік қаржылық бақылау және аудит саласындағы нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларын әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді өкілді 

(заңнамалық) органдарға және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына (ПК-13) қабылдау 

процесін сүйемелдеу; 

Мемлекеттік қаржылық бақылау және аудит саласындағы нормативтік құқықтық 

актілердің жобалары бойынша қаржылық есептілікті қалыптастыру мүмкіндігі (ДК-14); 

Сараптамалық-талдамалық қызмет: 

Мемлекеттік аудиттің бағыты бойынша ақпараттық-аналитикалық орталықтардың, 

мемлекеттік, мемлекеттік және мекемелер мен ұйымдардың қызметіндегі құқықтық, 

экономикалық, әлеуметтік және саяси аспектілерді дамыту мүмкіндігі (ПК-15); 



Опциондарды талдау әдістерін қолдануға дайындық, ымыралы шешімдерді іздестіру 

және іздеу (ДК-16). 

Мемлекеттік аудит және бақылау саласындағы құқық қорғау органдары: 

Мемлекеттік қаржылық бақылау және аудит саласындағы заңдар мен өзге де 

нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру және қолдану мүмкіндігін, фактілер мен 

жағдайларды заңды түрде дұрыс білу қабілетін (ДК-17); 

Құқықтық шешімдер қабылдау және заңға қайшы әрекеттер жасау, олардың кәсіптік 

қызметінде қолдануға қабілеттілігі қаржылық салада қылмыстар мен құқық 

бұзушылықтарды алдын-алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеудің тактикасын және 

әдістерін белгілейді (ПК-18); 

Мемлекеттің, жеке қауіпсіздіктің, қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздіктің 

құқықтарын және заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету, қаржылық салада заңсыз 

әрекеттерге жол бермеу, заң үстемдігін қамтамасыз ету және заң үстемдігін нығайту 

бойынша алдын-алу жұмыстарын жүргізуге дайындық, халық арасында құқықтық білімді 

насихаттау (ПК-19) ; 

Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен, басқа да мемлекеттік органдар 

өкілдерімен, оның ішінде қаржы бақылау органдары, қаржы және несие органдары, сондай-

ақ жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық бірлестіктер, еңбек ұжымдары, азаматтар, 

бұқаралық ақпарат құралдарымен (ДК-20). 

  



1 Passport of the educational program of the graduate of the specialty 5B052100 "State 

Audit" 

 

1.1 List of qualifications and positions 

The graduate of this educational program is awarded an academic degree “Bachelor of 

Economics and Business” in the specialty 5B052100 “State Audit”. 

Types of professional activity for which graduates of the bachelor’s program are preparing: 

research; 

pedagogical; 

organizational and managerial; 

rulemaking; 

expert and analytical; 

law enforcement in the field of public audit and control. 

In developing and implementing bachelor programs, an educational organization focuses 

on a specific type (s) of professional activity for which (which) the master is preparing, based on 

the needs of the labor market, research and material and technical resources of the educational 

organization. 

Bachelors "State Audit" possess the following key competencies in the field of: 

3. Graduate competencies 

3.1. A graduate of a bachelor's program must have the following general cultural 

competencies (QA): 

Ability to abstract thinking, analysis, synthesis (OK-1); 

Willingness to act in non-standard situations, to bear social and ethical responsibility for 

the decisions made (GC-2); 

Readiness for self-development, self-realization, the use of creative potential (GC-3). 

3.2. A graduate of a bachelor's program must have the following general professional 

competencies (MIC): 

The ability to use knowledge in the humanities, social and economic sciences in the 

implementation of expert and analytical work (OPK-1); 

The ability to use in the cognitive and professional activities of basic knowledge in the 

field of the fundamentals of computer science and elements of natural science and mathematical 

knowledge (OPK-2); 

The ability to independently acquire and use in practice new knowledge and skills, 

including in new areas of knowledge that are not directly related to the field of activity, to expand 

and deepen their scientific worldview (OPK-3); 

The ability to use the knowledge of legal and ethical standards in assessing their 

professional activities in the development and implementation of socially significant projects 

(OPK-4); 

The ability to apply modern methods and research methods in the field of state control and 

auditing (OPK-5); 

Ability to interdisciplinary interaction and the ability to cooperate with representatives of 

other areas of knowledge in the course of solving research and applied problems (OPK-6); 

Ability to innovate; the ability to set and solve promising research and applied tasks (OPK-

7); 

The ability to critically analyze their own scientific and applied activities (OPK-8); 

The ability to analyze, synthesize and critically comprehend information in the field of 

state control and audit on the basis of complex scientific methods (OPK-9); 

The ability to use in research practice of mathematical methods, modern software (taking 

into account the needs of the relevant field of knowledge) (OPK-10); 

Readiness for communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign 

languages for solving the tasks of professional activity (DIC - 11); 



Willingness to lead the team in their professional activities, tolerantly perceiving social, 

ethnic, confessional and cultural differences (MIC - 12). 

3.3. A graduate of a bachelor’s program must have professional competencies (PC) 

corresponding to the type (s) of professional activity to which (which) the bachelor’s program is 

oriented: 

Research activities: 

Ability to prepare and conduct research in accordance with the direction (profile) of the 

bachelor's program, using knowledge of the fundamental and applied disciplines of the bachelor's 

program in the field of state control and audit (PC-1); 

Ability to analyze and summarize the results of scientific research based on modern 

interdisciplinary approaches (PC-2); 

Possession of knowledge about modern methodological principles and methodological 

techniques of legal and economic research in the field of state control and audit (PC-3); 

The ability to use in research thematic network resources, databases, information retrieval 

systems (PC-4); 

Ability to prepare and conduct scientific seminars, conferences, preparation and editing of 

scientific publications (PC-5); 

Pedagogical activity: 

The ability to practice the practical use of knowledge of the fundamentals of pedagogical 

activity in teaching legal and economic disciplines, disciplines of state audit in educational 

institutions of basic general, secondary general, secondary vocational and higher education (PC-

6); 

The ability to analyze and explain the legal, economic, political, socio-cultural factors of 

state development
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1. Общие обязательные модули 

Коммуникативті 1 

Коммуникативный 

1 

Communicative 1 

Білімі және түсінігі: тілдерді ауызша және 

жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат 

алмасу; 

білімді қолдану және түсіну: коммуникативтік 

байланысу әдістерді қалыптастыру; 

пікір білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау,ақпараттарды өңдеу, оның пайдасын 

бағалау және белгіленген оқыту тапсырмаларын 

шешу үшін ұзақмерзімді мақсатты қолдану; 
коммуникативті қабілеттер: қоғаммен, топпен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас кәсібидағдылары, топта жұмыс істеу 

дағдылары, ынтымақтастық, толеранттылық; 

оқуға қабілеттілігі: өзін-өзі тәрбиелеу 

саласындағы дағдылары мен дағдыларының 

көрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті, 

оларды қолдануды дамыту және ұтымдылығы 

знание и понимание: языков, умение вести 

устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

применение знаний и понимания: 

посредством формирования коммуникативных 

приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация,анализ, обработка информации, 
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оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 
навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия сообществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать 

Knowledge and understanding: languages, ability 

to havespeaking and writing dialogue, monologue, 

business correspondence. 

application of knowledge and understanding: 
through the formation of communicative methods 

of communication; 

expression of discussions: search, selection, 

systematization,analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communicative abilities: skills of social and 

communicative interaction with society, collective, 

skills of work in group, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of personal 

abilities and skills in the field of self-education 
ability to acquire and retain knowledge, and to 

develop and use them rationally 

Дүниетанымдық 

Мировоззренческ

ий 
Worldview 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті 

түсіну және тәжірибелік игеру, ойлаудың 

кәсіпкерлік мәдениеті, экономикалық ақпаратты 

қабылдау және талдау, кәсіпкерлік мақсатты 

қалыптастыра білу және оны жүзеге асыру 

жолдарын таңдау компетенцияларды 

қалыптастырумен дамытуға бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-
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жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және перспективада тәжірибелік экономикалық 
мәселелерді шешу үшін мақсатты қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс 

істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

шешімдер ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми 

және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

саласында білім алу және жаңа білім алу, осы 

білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану 

қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и 

практического освоения экономической 

действительности, компетенций в области 
предпринимательской культуры мышления, 

способности к восприятию, обобщению и 

анализу экономической информации, 

постановки предпринимательской цели и 

выбору путей её достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

современных экономических проблем, находить 

их разрешение, умения грамотно разрабатывать 

бизнес-план и startup; 
выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание 
на профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding 

and practical development of economic reality, 

competencies in the field of entrepreneurial culture 
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of thinking, the ability to perceive, generalize and 

analyze economic information, setting an 

entrepreneurial goal and choosing ways to achieve 

it; 

application of knowledge and understanding: 

using the accumulated knowledge gained in the 

learning process, to navigate competently in the 

flow of modern economicproblems, to find their 

solution, the ability to competentlydevelop a 

business plan and startup; expression of 

judgments: search, selection, 

systematization,analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the long term to solve 

practicaleconomic problems; 

communication skills: to work in a team, to 
correctly defendyour point of view, to offer new 

solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire 

newknowledge in the field of natural Sciences and 

social Sciencesand Humanities, to apply this 

knowledge and understanding ata professional 

level. 

Ақпаратты-

коммуникациялық  

Информационно-

коммуникационный 

Information and 

communication 

білімі мен түсінігі: ақпараттық ортадағы бір 

орын; іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, ақпаратты 

өңдеу, оның пайдалылығын бағалау; 

білім мен түсінушілікті қолдану: 
коммуникативтік коммуникациялық әдістерді 
қалыптастыру арқылы; шешімдерді білдіру: 

іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, ақпаратты өңдеу, 

оның пайдалылығын бағалау және болашақта 

білім беру міндеттерін шешу үшін мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік дағдылар: әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары 

мен дағдыларын қоғаммен, топпен, топтық 

жұмыс дағдыларымен, ынтымақтастықпен, 

толеранттылықпен; 

білімге қабілеттілік: өзін-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 
игеру және ұстап тұру қабілеті, сондай-ақ 

оларды тиімді түрде дамыту және пайдалану 

знание и понимание: своего места в 
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инфосреде; поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее 

полезности; 

применение знаний и понимания: 
посредством формирования коммуникативных 

приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 
способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать 

knowledge and understanding: of one's place in 

the information environment; search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness; 

application of knowledge and understanding: 
through the formation of communicative 

communication techniques; 
expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social 

and communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own 

skills in the field of self-education, the ability to 

acquire and maintain knowledge, as well as develop 

and use them rationally 

2. Обязательные модули по специальности   



Экономикалық 

білім негіздері 

Основы 

экономических 

знаний 

Foundations of 

economic knowledge 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 
 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 
ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 
выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 
knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 
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the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 
accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Қаржылық 

ресурстар 

Финансовые 
ресурсы 

Financial resources 

білімі мен түсінігі: экономиканың білімінің 

дәйекті кезеңдері, экономикалық процестердің 

маңызы және оларды формализациялау; 

білім мен түсінікті қолдану: 
теориялық және тәжірибелік 

экономикадағы, кәсіби кеңістіктегі зерттеулер; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 
жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас,  

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание:   последовательных 

этапов познания экономики,  сущность 

экономических процессов и их формализации; 

применение знаний и понимания: в 

теоретических и экспериментальных 

исследованиях в экономике, в 

профессиональном пространстве;  применение 
инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований;  

выражение суждений: выполнять задачи в 
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соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 
поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе:  готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding: successive stages 

of knowledge of the economy, the essence of 

economic processes and their formalization; 

application of knowledge and understanding: in 

theoretical and experimental 
research in economics, in the professional space; 

the use of innovation to find information and the 

ability to present the results of their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 
learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Бухгалтерлік есеп 

теориясы 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

Theory of accounting 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 
және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 
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жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 
мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 
оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 
(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 
team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 



Аудитті 

ұйымдастыру 

Организация аудита 

Organization of audit 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 
 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 
ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 
выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 
knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 
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the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 
accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Кәсіпорындағы 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет 
на предприятиях 

Accounting at the 

enterprises 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 
 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 
және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 
выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 
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оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 
команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 
expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Мемлекеттік қаржы 

Государственные 

финансы 

State finances 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 
қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 
жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

 

9 

 

15 

 
5 

 

GRE -
3214 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеу  
Государственное 

регулирование экономики  

Public regulation of economy 

БД В КВ 3 Э 
 

 
 
 
 
 
 
 
КК3 

КК4 
КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 

6 
GFK -

3313 

Мемлекеттік қаржылық 

бақылау  

Государтвенный 

финансовый контроль  

State financial control 

ПД С ОК 3 Э 

6 
UVT 

-3316 

Сауда саласындағы 

бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет в 

торговле  
Book keeping in trade 

ПД С КВ 3 Э 



білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 
профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 
коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 
information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Кәсіби 
коммуникативті 

Профессиональный 

коммуникативный 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 
аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

 
 

 

 

 
 

 

 

3 

PK(R

)Ya -

2214 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  
Профессиональный 

казахский(русский) язык  

Professional Kazakh (Russian) 

БД В ОК 3 Э КК3 
КК4 
КК5 

КК6 



Professional 

communicative 

 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 
пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 
формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 
применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 
the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

9 15 Language КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 

3 

POIY

a -

2218 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-orientedforeign 

language 

БД В ОК 3 Э 

4 
GB -

2316 

Мемлекеттік бюджет  

Государственный бюджет  

State budget 

ПД С КВ 3 Э 



accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 
communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Кәсіпорынды 

басқару және 

макродеңгейде 

үлгілеу  

Моделирование на 

макроуровне и 

управление 

предприятием 

Simulation at the 
macro level and 

enterprise 

management 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 
аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 
мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

7 12 3 

Mаk-

2216 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

БД В ОК 3 Э 

КК3 
КК4 
КК5 
КК6 
КК8 
КК9 

СК1 
СК2 
СК3 



мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 
среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 
команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 
their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

4 

AEU 

-2218 

Басқаруды талдау тиімділігі  

Анализ эффективности 

управления  

Efficiency analysis 

БД В КВ 3 Э 

3.1Білім беру бағдарламасы:қаржылық бақылау 

Образовательная программа:финансовый контроль 
Education program:financial control 



Қаржылық саясат 

Финансовая 

политика 

Financial policy 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 
 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 
ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 
выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 
knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

 

 

 

 
 

 

14 

 

 

 

 
 

 

24 

6 

FIA -

3201 

Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

БД В КВ 5 Э  

 

5 
CEN -

3202 

Баға құру  

Ценообразование 

Price Formation 

БД С КВ 5 Э 

        



the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 
accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Аудит 

стандарттары 

Стандарты аудита 

Audit Standards 

білімі мен түсінігі: экономиканың білімінің 

дәйекті кезеңдері, экономикалық процестердің 

маңызы және оларды формализациялау; 

білім мен түсінікті қолдану: 
теориялық және тәжірибелік 

экономикадағы, кәсіби кеңістіктегі зерттеулер; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 
жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас,  

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание:   последовательных 

этапов познания экономики,  сущность 

экономических процессов и их формализации; 

применение знаний и понимания: в 

теоретических и экспериментальных 

исследованиях в экономике, в 

профессиональном пространстве;  применение 
инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований;  

выражение суждений: выполнять задачи в 
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24 

6 

PAS -

3303 

ХҚЕС сәйкес тәжірибелік 

аудит  

Практический аудит в 

соответствие МСФО 
Practical audit in accordance 

with ISFO 

ПД 

 

С 

 

КВ 3 Э  
 
 
 
КК3 
КК4 

КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 

 

6 

MSA 

-3304 

Халықаралық аудит 

стандарттары 

Международные стандарты 

аудитa  

Reporting Standards of state 

audit 

ПД 

 

С 

 

КВ 3 Э 

7 

MSO 

-4306 

Дүниежүзілік қаржылық 

есеп беру стандарттары 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

International Financial 

Reporting Standards 

ПД С КВ 3 Э 



соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 
поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе:  готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding: successive stages 

of knowledge of the economy, the essence of 

economic processes and their formalization; 

application of knowledge and understanding: in 

theoretical and experimental 
research in economics, in the professional space; 

the use of innovation to find information and the 

ability to present the results of their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 
learning abilities: readiness and ability to self-

education 
 

Есеп және салық 

салу жүйесі 

Система 

налогообложения и 

учет 

The system of 

taxation and 

accounting 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 
және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

5 

NAL 

-3207 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

БД В КВ 3 Э КК3 

КК4 
КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 

5 

NAU 

-3208 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account 

БД В КВ 3 Э 

6 VA -

3307 

Ішкі аудит 

Внутренний аудит  

ПД В КВ 3 Э 



жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 
мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 
оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 
(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 
team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Internal audit 



Компьютерлік 

тенологиялар және 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерсктй учет 
и компьютерные 

технологии 

Buhgalterskty 

accounting and 

computer technology 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 
білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 
ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 
выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 
knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

14 24 6 
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the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 
accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 
3.2 Білім беру бағдарламасы:ішкі аудит 

Образовательная программа:внутренний аудит 

Education program:internal audit 

Қаржылық саясат 

Финансовая 
политика 

Financial policy 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (қаржылық-

экономикалық) ортаны қалыптастырудың және 
жұмыс істеудің негізгі заңдары; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 
жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований; 
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выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 
применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 
the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 
learning abilities: readiness and ability to self-

education 
 

Салықтық және 

бағалық саясат 

Налоговая и 

ценовая политика 

Tax and price policy 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 
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ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 
жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 
способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 
evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 
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team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Учет и отчетность 

Есеп және есептілік 

Accounting and 

Reporting 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Қаржылық-

экономикалық) ортаны қалыптастырудың және 

жұмыс істеудің негізгі заңдары; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 
пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 
формирования и функционирования 

профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 
применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 
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способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 

of the formation and functioning of the professional 
(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 

communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 
team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

Компьютерлік 

тенологиялар және 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерсктй учет 

и компьютерные 

технологии 

Buhgalterskty 

accounting and 

computer technology 

білімі мен түсінігі: кәсіптік (Есеп және 

аудитлық-экономикалық) ортаны 

қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі 

заңдары; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

ақпаратты іздеу және олардың зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі үшін 

инновацияларды пайдалану; 

пікір білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 
тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау 

және міндеттерді шешу үшін болашақта 

мақсатты пайдалану; 

коммуникативтік дағдылар: командалық 

жұмыс, көшбасшылық, командамен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; 

білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

знание и понимание: основных законов 

формирования и функционирования 
профессиональной (финансово-экономической) 

среды; 

применение знаний и понимания: в 
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профессиональном пространстве; применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: выполнять задачи в 
соответствии с заданными стандартами; 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных задач; 

коммуникативные способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию 

knowledge and understanding of: the basic laws 
of the formation and functioning of the professional 

(financial and economic) environment; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional space; the use of innovation to find 

information and the ability to present the results of 

their research; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful use in 

the future for solving tasks; 
communication skills: teamwork, leadership, 

social and communicative interaction with the 

team, cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Рухани адамгершілік 

Духовно-нравственный 
The spiritual and moral 

білім мен түсінік: әлемнің ғылыми 

көрінісін түсіну, әлеуметтік, әлеуметтік 
және мәдени құбылыстардың негіздері; 

білім мен түсінікті қолдану: әлемдегі 

құндылық-семантикалық бағдар: өмірдің 

құндылықтары; мәдениет, ғылым 

құндылықтары; өндіріс; өркениет тарихы, 

өз елі; діндер; 

шешімдерді білдіру: іздеу, іріктеу, 
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жүйелеу, талдау, ақпаратты өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта 

білім беру міндеттерін шешу үшін мақсатты 

қолдану; 

қарым-қатынас дағдылары: 
толеранттылықты қалыптастыру, этникалық 

сәйкестендіру, көп мәдениетті қоғамға 

бейімделу, басқа ұлттар өкілдерінің 

мүдделерін құрметтеу, діндер; 

білу қабілеті:. білімді құрылымдау, 

ситуациялық-барабар білімді жаңарту, 

кеңейту, жинақталған білімнің өсуі 

знание и понимание: понимание научной 

картины мира, основ социальных, 

общественных, культурных явлений;  

применение знаний и понимания: 
ценностно-смысловой ориентации в мире: 

ценности бытия, жизни; ценности культуры, 

науки; производства; истории цивилизаций, 

собственной страны; религии;  

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в 

перспективе для решения поставленных 

учебных задач;  

коммуникативные способности: 
формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать 

интересы представителей других народов, 

религий;  

способности к учебе:. структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, 

приращения накопленных знаний. 

knowledge and understanding: 

understanding of the scientific picture of the 

world, the foundations of social, social and 
cultural phenomena; 

application of knowledge and 

understanding: value-semantic orientation in 

the world: the values of being, life; values of 
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culture, science; production; the history of 

civilizations, their own country; religions; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information 
processing, evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the future to solve 

educational tasks; 

communication skills: the formation of 

tolerance, ethnic identification, the ability to 

adapt to a multicultural society, to respect the 

interests of representatives of other nations, 

religions; 

ability to learn: knowledge structuring, 

situational-adequate knowledge updating, 

expansion, increment of accumulated 

knowledge   

6.Іс-тәжірибе модулдер 
6.Модули практик (МП) 

6.MODULES of PRACTICES (MP) 

Оқу  

Учебный  

Training  

білімі мен түсінігі: оқытылатын пәндер 

және алған мамандықтар бойынша; 

білім мен түсінікті қолдану: ақпаратты 

іздестіру үшін инновацияларды пайдалану, 

олардың зерттеу нәтижелерін ұсыну, 

тәжірибеде жинақталған білімді қолдану 

мүмкіндігі; 

пікір білдіру: зерттеу сұрауларын 

құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативтік дағдылар: алынған 
лингвистикалық және коммуникативтік 

дағдыларды практикада қолдану; 

оқу қабілеті: өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

дамыту қабілеті 

знание и понимание: в области 

преподаваемых дисциплин и 

приобретаемой специальности;  

применение знаний и понимания: 

применение инноваций для поиска 

информации, умение представлять 

результаты своих исследований, 

применение полученных знаний на 
практике;  

4  2  2  U  Оқу   

Учебная  

Teaching  

 А  ОК  3  Отч  

КК6  

КК8  
КК9  
СК1  
СК2  
СК3  
СК4  

Өндірістік  

Производственный  
Productio  

19  4,6,

8  

Pr  19  Өндірістік  

Производственный  

Productio 

 А  ОК  3  Отч  

Диплом алдындағы  

Преддипломный  

Pre-diploma  

1  1  8  Pd  Диплом алдындағы  

Преддипломный  

Pre-diploma 

 А  ОК  3  Отч  



выражение суждений: грамотная 

формулировка научно-исследовательских 

запросов;  

коммуникативные способности: 
применение полученных лингвистических и 

коммуникативных навыков на практике;  

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию и 

саморазвитию. 

knowledge and understanding: in the field of 

taught disciplines and acquired specialty; 

application of knowledge and 

understanding: the use of innovations to 

search for information, the ability to present 

the results of their research, the application of 

the knowledge gained in practice; 
expression of judgment: competent 

formulation of research requests; 

communication skills: the application of the 

obtained linguistic and communication skills in 

practice; 

learning ability: readiness and ability to self-

education and self-development   

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Қосымша модуль  

Дополнительный 

модуль  

Extra module  

білімі мен түсінігі: оқытылатын пәндер 

саласында; 

білім мен түсінушілікті қолдану: ақпарат 
іздеуде инновацияларды қолдану және 

олардың зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі; 

пікір білдіру: зерттеу сұрауларын 

құзыретті тұжырымдау; 

знание и понимание: в области 

преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: 
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Дене шынықтыру  

Физическая культура  

Physical training  

 А  ОК  8  Дз  

КК5

КК9 

  

  Ақпараттық мәдениет 

негіздері  

Основы информационной 

культуры  

Fundamentals of Information 
Culture  

 В  КВ  Дз  В  



применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять 

результаты своих исследований;  

выражение суждений: грамотная 
формулировка научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные способности: 
применение вероятностных и 

статистических методов познания в научной 

группе; 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию. 

knowledge and understanding: in the field of 

the taught discipline; 

application of knowledge and 

understanding: the application of innovations 
to search for information and the ability to 

present the results of their research; 

expression of judgment: competent 

formulation of research requests; 

communication skills: the use of probabilistic 

and statistical methods of knowledge in a 

scientific group; 

learning ability: readiness and ability to self-

education. 
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Қоғамдық сананы жаңғырту 

пәні  

Модернизация 

общественного сознания  

Modernization of the public 

consciousness  

 В  КВ  3  Дз  

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 



Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі  

Модуль итоговой 

аттестации(МИГА)  

Module of final 

examination (MFE)  

білімі мен түсінігі: қорытынды емтихандар 

мен диссертациялық жұмысқа қойылатын 

талаптар; оқу-зерттеу өнімін құру бойынша 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
негізгі кезеңдері; 

білім мен түсінікті қолдану: білім беру 

және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу 

дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ 

өздерінің зерттеу нәтижелерін ұсыну; 

пікір білдіру: тезистерді жазу және қорғау 

қағидалары мен ережелері; 

коммуникативтік дағдылар: белсенді 

тілдесу және тілдерді еркін пайдалану, 

сынақ сұрақтарына еркін жауап беру 

мүмкіндігі 

Оқуға қабілеті: түпкілікті аттестаттауға 
дайындалу, оқу-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге және жаңа ғылыми және 

қолданбалы нәтижелерді өз бетімен және 

зерттеу тобының құрамында алуға қабілеті. 

знание и понимание: требований, 

предъявляемых к выпускным экзаменам и 

дипломной работе; основные этапы 

проведения НИРС по созданию учебно-

исследовательского продукта;  

применение знаний и понимания: 

формирования навыков выполнения 
учебно- и научно-исследовательских работ, 

а также представления результатов 

собственных исследований;  
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Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан  

Государственный экзамен 

по специальности  

State examination in the 

specialty  

 А  ОК  1  ГЭ  

КК6  
КК8  
КК9  
СК1  
СК2  

СК3  
СК4  



выражение суждений: структура и правила 

написания и защиты дипломной работы;  

коммуникативные способности: 

способность к активному общению и 

свободному применению языков, свободно 

отвечать на поставленные контрольные 

вопросы  

способности к учебе: способностью 

самостоятельно готовиться к итоговой 

аттестации, проводить учебные 
исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в 

составе научного коллектива.  

knowledge and understanding of: 

requirements for final exams and thesis work; 

the main stages of conducting the research and 

development work on the creation of an 

educational research product; 

the application of knowledge and 

understanding: the formation of skills for the 

implementation of educational and research 
works, as well as the presentation of the results 

of their own research; 

expression of judgment: structure and rules of 

writing and defending a thesis. 

communication skills: the ability to 

actively communicate and freely use 
languages, to freely answer the test 

questions 

ability to learn: the ability to 
independently prepare for the final 

certification, conduct educational research 

and obtain new scientific and applied 

results independently and as part of the 
research team. 

  

8  

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру  

Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

или сдача государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам  

Writing and defence of 

diploma work (project) or 

handing over of state 

examinations on two profiling 

disciplines  

 А  ОК  2  ГЭ  





«5В052100-Мемлекеттік аудит» мамандығы бойынша 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модульдің атауы мен 

шифры 

5В052100 

Коммуникативті 1  

Модульге жауапты Садыкова С.Т., Абдрахманова Т.М., 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 12 (20) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1, 2 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қазақ (Орыс тілі), шетел тілі,  
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл.тілінде)  

курстарын оқыту білімгерлердің орта мектепте (орыс тілі, шетел 

тілі)  курсының бағдарламасы бойынша алған білімдеріне 

негізделеді. 

Модульдің мазмұны Қазақ (орыс) тілі. Орыс тілінің рухани және материалдық 

лексикасы бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық 

білім бере отырып, алған білімдерін практикалық дәрежеде 

пысықтау, алынған ғылыми-теориялық біліміне сәйкес 

болашақта зерттелуге тиісті мәселелеріне байланысты 

тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулу, олардың 

шығармашылық ой-пікірлерін жетілдіруді қамтамасыз ету 

көзделеді. 

Шетел тілі. Қоғамда болып жатқан жаңа үдерістер, Қазақстан 

Республикасының халықаралық аренаға шығуы жоғары оқу 

орындарының алдына сапалы деңгейдегі түрлі бағыттағы 

мамандарды дайындауға жаңа міндеттер қояды. “Шетел тілі” 

білім беру саласындағы әлеуметтік тапсырыстың міндеті-

мамандардың шетел тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде игеруін қамтамасыз ету. Шетел тілі 

студенттердің жеке басының ақыл ой және эмоцияналдық 

дамуын ынталандыру жолы, бөтен мәдениетті объективті 

қабылдауға және адамзат құндылықтарына араласуға 

дайындайды. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - Орыс тіліндегі тіл мен мәдениеттің этномәдени 

ерекшеліктерін, өзіндік табиғатын меңгереді; 

Білігі: - білім беру үдерісінде кәсіби пәндерін оқытуда орыс 

тіліндегі базалық білімдерін қолдана алуы; 

- білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда 

ауызша және жазбаша  қарым-қатынас құралы ретінде  орыс 

тілін қолдана алуы; Құндылық құраушылары: орыс тілі сөйлеу 

дағдыларын ана тілімен салыстырып мәдениаралық қарым-

қатынас жасауда ұлттық мәдени құндылықты қалыптастыру. 

Құзыреттілігі: - мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын, нақты логикалық дұрыс жеткізе алатын; 

- Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және 

өзгермелі жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға 

қабілеттілігі; 



- Жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті 

жетілдіруге ұмтылу, ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете 

білу. 

Білімі: - ағылшын тілі фонетикасының ерекшеліктері мен 

оқудың негізгі ережелері;  

- тиісті дыбыстарға әріптер мен әріптер тіркесін жазу, тілдің 

лексика-грамматикалық белгілеріне орфографиялық сәйкестігі; 

- ағылшын тіліндегі сөзжасамның негізгі жолдары, көп 

мағыналы сөздердің мәтіндік мағынасы; кәсіби сөз тіркестері 

және  түрлі қарым-қатынас жағдаяттарында сөздік  орамдардың 

қолданылу ерекшеліктері туралы; 

- ағылшын тілін кәсіби мақсаттағы мәтіндерді (сөздіктің 

көмегімен немесе сөздіксіз) таныса  және зерттей оқу түрлері   

туралы; 

- ағылшын тілінің грамматикалық ережелері мен құрылымдары 

туралы түсінігі; 

- кәсіби коммуникация саласында ағылшын тіліндегі сөйлеу 

әрекетінің жолдары; 

Білігі: - білім беру үдерісінде кәсіби пәндерін оқытуда ағылшын 

тіліндегі базалық білімдерін қолдана алуы; 

- білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда 

ауызша және жазбаша  қарым-қатынас құралы ретінде  ағылшын 

тілін қолдана алуы; 

- ағылшын тілінде жалпы және мамандық саласындағы кәсіби 

терминологияны меңгеруі; 

- кәсіби коммуникация саласында монолог және диалог сөйлеу 

алуы; 

- кәсіби саласында міндеттерді шешуде ағылшын тілін қажетті 

деңгейде меңгеруі; 

- ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттерді рефераттау және 

аннотациялауға іскерлігі; бланк, резюме толтыру, хат жаза алуы;  

- кәсіби саладағы қызметтік құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай алуы;   

- кәсіби бағытталған лексикалардың сөзжасамдық үлгілерін 

пайдалана алуы; 

Құндылық құраушылары: ағылшын тілі сөйлеу дағдыларын ана 

тілімен салыстырып мәдениаралық қарым-қатынас жасауда 

ұлттық мәдени құндылықты қалыптастыру. 

Құзыреттілігі: - Әртүрлі пайымдауларды жүргізуге және 

дискуссияға түсуге, көпшілік алдында сөйлеуге дағдысы 

қалыптасқан, қабілетті; 

- Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және 

өзгермелі жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу; 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты 

ақпараттрмен жұмыс істеу қабілеті  

- Ағылшын тіліндегі білімін қолдна отырып, кәсіби бағыттағы 

мәтіндердің мазмұнын жеткізу қабілеттілігі. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

емтихан   

Кредиттерді алудың 

шарттары 

- пререквизитов сақтау  

- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)  

- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды бақылауды 



тапсыру (емтихан)  

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта  

Әдебиет 1.Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. 

Практический курс (Учебное пособие).- Алматы: Санат, 2014-

173 с. 

2. ЖаналинаЛ.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского 

языка. –Алма-Ата:Рауан, 2015. -173 с. 

3. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические 

основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. –М. 

Руский язык, 2014,-68 с. 

4. Миронова В.Г., Хмельницкая И.Б. Обучение научному стилю 

речи. – Алматы: Ана тілі, 2014. -143 с. 

5. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат)/Под редакцией 

Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 

6. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face (SB) CUP 2015. 

7. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face (WB) CUP 2015. 

8. М.Оштанова, Г.Утегулова “Ағылшын тілі” Бірінші курс 

студенттеріне арналған оқу құралы, Түркістан-2013. 

9. Христорождественская Л.Н. Английский язык. Практический 

курс 1 часть. 

10. Бонк Н.А. Учебник английского языка Часть 1. 

11. Picture Dictionary. 

12. Oxford English-Russian Dictionary. 

13. Oxford Russian-English Dictionary. 

14.. Камардинов О. «Информатика»  Алматы, 2016 ж. 

15. Сағымбаева А.Е. «Информатиканы оқыту әдістемесі» 

Алматы, 2014 ж. 

16. С.А Симонович. Информатика -Баз-й курс. 2-е издание, 

"Питер", 2014 ж. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 

Дүниетанымдық  

Модульге жауаптылар Игисинова Н.Б., Кабдрахманова Ф.К., Жаманбаева Л.К. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 1, 2 семестр 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Мектеп бағдарламасы шеңберіндегі тарих, география, химия, 

математика, физика пәндері 

Модульдің мазмұны Мәдениеттану. Мақсаты: мәдени нысандары мен процестерді 

терең, жан-жақты зерттеу, адам баласының өмір сүру формалары, 

олардың әртүрлі мәдени бағыттарын  көруге студенттердің 

қабілетін қалыптастыру. Мазмұны: адам баласының логикалық 

тұрғысында өзін-өзі сана мәдениеті ұғымдарын қалыптастыру; 



мәдениетінің негізгі ұғымдарының мазмұны; мәдениет құрылымы 

және мәдени әралуандылық әлемнің тұрғысында адам 

болмысының проблемасы (ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін); 

адам дамуының нақты тарихи нысандарын материалдық талдау 

әлеуметтік-мәдени үрдісінің нақтылы тарихи мазмұны; Қазақстан 

аумағында мәдени үрдістерді қалыптастыру логикасы; дәстүрлі 

қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі заманғы Қазақстан -  

қағидаттары мен Қазақстан Республикасындағы мәдени саясаттың 

құқықтық шеңберінде мемлекеттік мәдениет. 

Саясаттану-әлеуметтану. Саясаттану  - саясат туралы, оның 

институционалдық мемлекеттік көрінісі, саяси процестердің 

«технологиясы» туралы интегралдық ғылым. Саясаттың басты 

мақсаты - бұл адам, қоғам және мемлекет арасындағы 

үйлесімділікті іздеу. Әсіресе саясаттың рөлі мен маңызы 

қоғамның негізгі құндылықтары мен идеалдарының өзгеріске 

ұшыраған, өтпелі тарихи кезендерінде ерекше мәнге ие болады. 

Қазіргі қоғамның саяси шындығын шынайы түрде ашу – 

саясаттанудың басты мағынасы болып табылады. Саясаттанудың 

қазіргі негізгі әдістеріне, қызметтеріне, мақсаттары мен 

міндеттеріне, пәннің болашақ кәсібі үшін маңызды анықтама 

беру; өмір сүру жағдайына тәуелсіз әлеуметтік мінез - 

құлықтардың негізгі формаларының қалыптасуы мен реттелу 

заңдылықтарын түсіндіру. 

Әлеуметтануда әлеуметтік құбылыстар мен процестердің бес 

негізгі заңы тұжырымдалған: Әлеуметтік құбылыстардың қатар 

өмір сүру заңы. Мысалы, егер «А» құбылысы болса, ол әруақытта 

«Б» құбылысын қажет етеді. Әлеуметтік құбылыстардың даму 

тенденцияларын (яғни, бағыттарын) анықтайтын заң.  

Мысалы, өндіргіш күштердің өзгеруі өндірістік қатынастардың 

өзгеруін талап етеді.  

Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы алуан түрлі 

байланыстарды, қатынастарды анықтау заңы. Бұл заң іс-қимыл, 

атқаратын қызмет деп аталады. Ол әлеуметтік объектінің әрбір 

элементінің, бөлігінің арасындағы байланысын, қатынасын 

бейнелейді. Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы себепті 

байланыстарды бейнелейтін заң. Мысалы, әлеуметтік бірліктің 

негізгі, қажетті шарты – ол қоғамдық және жеке мүддені 

сәйкестендіру, үйлестіру болып саналады. Әлеуметтік 

құбылыстардың арасындағы байланыстардың болу мүмкіндігін 

білдіретін ықтималдық заңы. Әлеуметтік құбылыстар мен 

процестерді және олардың арасындағы байланыстарды, 

қатынастарды біліп-тануда әлеуметтану жалпы теориялық 

ғылыми зерттеу әдістеріне сүйенеді. Әлеуметтанудың қазіргі 

негізгі әдістеріне, қызметтеріне, мақсаттары мен міндеттеріне, 

пәннің болашақ кәсібі үшін маңызды анықтама беру; өмір сүру 

жағдайына тәуелсіз әлеуметтік мінез - құлықтардың негізгі 

формаларының қалыптасуы мен реттелу заңдылықтарын 

түсіндіру. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Қазіргі таңдағы қазақ 

халқының ұлттық жаңғыру, дербес мемлекет ретінде қалыптасуын 

және Қазақстан Республикасының дүниежүзілік даму процесінде 

алатын орнын айқындауы, сондай-ақ оның өткен тарихын жан-



жақты оқып үйрену мен зерттеудің қажеттілігі арта түсуде. 

Қазақстан тарихының курсы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

үрдісінің аясында жеке пән ретінде барлық оқу бағдарламасына 

енгізіліп жүйелі түрде оқытылады. 

Оқудың нәтижесі Білімі: Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, әлеуметтік 

маңызды мәселелер мен процестерді талдай және салыстыра алуы, 

адам мен адамның қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын 

реттеп отыратын этикалық және заң нормаларын білуі, Қазақстан 

территориясындағы әртүрлі қоғамдық- әлеуметтік 

құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи 

ерекшеліктерін және қазақ халқымен Қазақстан 

Республикасындағы басқа халықтардың мәдениет тарихын білуі, 

мемлекеттік құрылымының, әр алуан саяси практикалық және 

қоғамдық ұйымдардың дамуын және қоғам дамуының 

экономикалық негіздерін білуі, қауіпті жағдайларда дұрыс шешім 

қабылдау ережелерін білуі керек. Қолданбалы ақпараттық 

технологиялық тапсырмаларды талдау және оларды шешу 

мақсатында тиімді әдістерді табуға үйрету, ақпаратты қорғау 

техноло-гияларын және принциптерін қолдану, ақпараттық 

қауіпсіздік және мәліметтер базасының әкім-шілік қауіпсіздігін 

қолдана білу   

- Отандық тарихтағы негізгі оқиғалар мен фактілерді, тарихи 

үдерістердің заңдылықтары мен кезеңдерін білуі тиіс; 

-фактілерді теориялық талдап қорытуды, мәселелерді, себеп-

салдарлық байланыстарды, заңдылықтарды және тарихи үдерістің 

дамуының басты тенденцияларын айқындауы тиіс; 

Білігі: - Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми 

қөзқарастарын қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының 

әртүрлі кезеңдеріндегі әлеуметтікэкономикалық және саяси 

құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау жасай алуды, әлеуметтік-

экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын тәрбиелеуді, 

салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі оқыту мен 

тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін жинақтауды, 

өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алуы керек. 

Ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу саласында біліктілікті 

меңгерту; мәліметтерді өңдеудің ақпараттық құралдары мен 

үдерістерін, әр түрлі іс-әрекеттердегі ақпараттық қызмет көрсету 

бойынша компьютерлік технологиялардың құралдық амал-дарын 

игеру   

Құндылық құраушылары: Өзіндік кәсіби біліктілік деңгейін 

көтеру мақсатында ақпараттық технологиялар және ғаламтор 

ресурстарын игеру; заманауи есептеу техникасымен, байланыс 

түрлерімен, кәсіптік мақсаттағы ғаламторды қолдана білу және 

ақпаратты басқара білу; - өзінің азаматтық көзқарасын анықтауы, 

патриотизмді көрсетуі тиіс; -заманауи әлеуметтік-экономикалық 

және саяси жағдаяттарды болжау үшін тарихи білімдерді 

пайдалану дағдыларын меңгеруі тиіс;    -тарихи ақпарат 

көздерімен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін,  компьютерлік 

желілердегі ақпараттармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеруі 

тиіс. 

Құзыреттілігі: - Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге 

қатысты арнаулы әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы 



сауатты пайдалануды, оқу материалдарын сұрыптай және 

кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық материалдар 

дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың 

жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, 

есептеу техникасын мектептердегі оқыту процесінде 

пайдалануды, мамандыққа байланысты барлық қажетті 

талаптарды жетік білуі керек. - Ойлау мәдениеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол 

жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті. - Тарихи процестердің 

заңдылықтары мен қозғаушы күштерін, тарихи процестегі және 

қоғамның саяси ұйымдарындағы  адамның орнын түсінуге 

қабілетті. -  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

іске асыруға қабілетті. - Оқу орындарында оқу-тәрбие процесін 

жүргізуде жаңа ақпараттық және жаңа технологиялық 

тәсілдер мен әдістемесін қолдануға қабілетті.  

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан 

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау 

және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1.Грегори Мэнкью. Экономикс негіздері (8-басылым). – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. 

2.Кәсіпкерлік: теория, процесс және тәжірибе (10-басылым) – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. 

3. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Баспа, 2018.- 256.   

4. Б.Ө. Алтынбасов. Құқық негіздері. Оқу құралы. Астана: 

«МастерПо», 2014.  

5. С.В. Алимов. Құқықтық және саяси ілімдер тарихы. Оқу 

құралы. Алматы: «Бастау», 2017.  

6. А.Ибраева, Н.Ибраев. Теория государства и права. – А, 2013.  

7. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – 

Алматы:«Экономика»,2014. 

8. Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық 

теория негіздері. - Алматы: Санат, 2015. 

9. Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табеев Т.П. 

Экономикалық теория. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 

10. David Brinkerhoff. Әлеуметтану негіздері (9-басылым). – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. 

11. Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық 

теория негіздері. Оқу құралы.-Алматы: Ғылым, 2013 

12. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан 

тарихы: Жоғары оқу орындарының тарихшы емес 

мамандықтарына (бакалавриат) арналған оқулық / Б.Ғ.Аяғанның 

жалпы редакциясымен. - Алматы: «Раритет», 2014. - 448 бет. 

13. Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. Оқулық. - 

Алматы: «Кітап», 2012. - 312 б. 

14. Аманжолов Қ. Қазақстан тарихы дәрістер курсы. І, ІІ т. А., 

2014.  

15. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А., 2014. 

16. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының XX ғасырдағы өзекті 

мәселелері: Көмекші оку кұралы. - Алматы: «Өнер», 2013. - 551 б. 
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Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Ақпаратты-коммуникациялық  

Модульге жауапты Дячук М.В., Кубентаева С.Н., 

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 5 (9) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 2,3 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Құқық негіздері, Ақпартаттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Модульдің мазмұны Құқық негіздері. Адамзат қоғамы қалыптасуының, ондағы тәртіптің, 

бірліктің, татулықтың, заңдылықтың кепілі – құқық пен мемлекет. 

Олар – материалдық және рухани қажеттіліктердің жемісі, қоғамның 
тірегі. Құқықтық білімнің тереңдеуі құқықтық сенімнің нығаюына 

әкеледі. Құқықтық сенімнің нығаюы құқықтық мәдениеттің 

өркендеуіне және студенттердің құқықтық әлеуметтену үрдісіне 

септігін тигізеді. Студенттің құқықтық әлеуметтену үрдісі – оның 
адам және маман ретінде қалыптасуын, есеюін, мемлекетті, құқықты, 

заңды түсіну, сыйлау, сақтау, заң арқылы өзін қорғай алу сияқты 

ұғымдары мен сезімдерінің тереңдеуі, қазақстандық патриотизмнің 
жетілуі. «Құқық негіздері» пәнінде мемлекеттің, құқықтың ұғымдары, 

мәндері, нысандары, белгілері, жүйесі, тетігі, атқаратын қызметтері 

қарастырылады. Мемлекеттің басты құқықтық нормативтік кесімі, ең 

негізгі заңы Конституция және оның басты ерекшеліктері мен 
қасиеттері «Құқық негіздері» оқу пәнінің «Конституциялық құқық 

негіздері» бөлімінде қарастырылады. Мемлекетті басқарудың ұғымы, 

қағидаттары, нысандары, органдары, әкімшілік құқық бұзушылық 
дегеніміз не, оның белгілері қандай, әкімшілік жауаптылықтың 

ұғымы, әкімшілік жауаптылыққа тартылатын жас, әкімшілік 

жауаптылықтың түрлері, жайында оқу  пәнінің «Әкімшілік құқық 
негіздері» бөлімінде айтылады. Сонымен қатар «Құқық негіздері» оқу 

пәні Азаматтық құқық пен Қылмыстық құқықты қарастырады.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағыл.тілінде).  Компьютердің көмегімен ақпаратты түрлендіру 

үрдісімен және олардың қолдану ортасымен өзара әсерімен 

байланысты адам қызметінің болмысы, сонымен бірге қоршаған 

әлемді талдаудағы жүйелі-ақпараттық тәсілді бейнелейтін, 

ақпараттық үрдістерді, ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізіп беру, 

сақтау және пайдалану әдістері мен құралдарын зерттейтін 

ғылыми білімнің іргелі облыстарының бірі. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - Орыс тіліндегі тіл мен мәдениеттің этномәдени 

ерекшеліктерін, өзіндік табиғатын меңгереді; 

Білігі: - білім беру үдерісінде кәсіби пәндерін оқытуда орыс 

тіліндегі базалық білімдерін қолдана алуы; 

- білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда 



ауызша және жазбаша  қарым-қатынас құралы ретінде  орыс 

тілін қолдана алуы; Құндылық құраушылары: орыс тілі сөйлеу 

дағдыларын ана тілімен салыстырып мәдениаралық қарым-

қатынас жасауда ұлттық мәдени құндылықты қалыптастыру. 

Құзыреттілігі: - мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын, нақты логикалық дұрыс жеткізе алатын; 

- Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және 

өзгермелі жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға 

қабілеттілігі; 

- Жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті 

жетілдіруге ұмтылу, ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете 

білу. 

Білімі: - ағылшын тілі фонетикасының ерекшеліктері мен 

оқудың негізгі ережелері;  

- тиісті дыбыстарға әріптер мен әріптер тіркесін жазу, тілдің 

лексика-грамматикалық белгілеріне орфографиялық сәйкестігі; 

- ағылшын тіліндегі сөзжасамның негізгі жолдары, көп 

мағыналы сөздердің мәтіндік мағынасы; кәсіби сөз тіркестері 

және  түрлі қарым-қатынас жағдаяттарында сөздік  орамдардың 

қолданылу ерекшеліктері туралы; 

- ағылшын тілін кәсіби мақсаттағы мәтіндерді (сөздіктің 

көмегімен немесе сөздіксіз) таныса  және зерттей оқу түрлері   

туралы; 

- ағылшын тілінің грамматикалық ережелері мен құрылымдары 

туралы түсінігі; 

- кәсіби коммуникация саласында ағылшын тіліндегі сөйлеу 

әрекетінің жолдары; 

Білігі: - білім беру үдерісінде кәсіби пәндерін оқытуда ағылшын 

тіліндегі базалық білімдерін қолдана алуы; 

- білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда 

ауызша және жазбаша  қарым-қатынас құралы ретінде  ағылшын 

тілін қолдана алуы; 

- ағылшын тілінде жалпы және мамандық саласындағы кәсіби 

терминологияны меңгеруі; 

- кәсіби коммуникация саласында монолог және диалог сөйлеу 

алуы; 

- кәсіби саласында міндеттерді шешуде ағылшын тілін қажетті 

деңгейде меңгеруі; 

- ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттерді рефераттау және 

аннотациялауға іскерлігі; бланк, резюме толтыру, хат жаза алуы;  

- кәсіби саладағы қызметтік құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай алуы;   

- кәсіби бағытталған лексикалардың сөзжасамдық үлгілерін 

пайдалана алуы; 

Құндылық құраушылары: ағылшын тілі сөйлеу дағдыларын ана 

тілімен салыстырып мәдениаралық қарым-қатынас жасауда 

ұлттық мәдени құндылықты қалыптастыру. 

Құзыреттілігі: - Әртүрлі пайымдауларды жүргізуге және 

дискуссияға түсуге, көпшілік алдында сөйлеуге дағдысы 

қалыптасқан, қабілетті; 

- Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және 



өзгермелі жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу; 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты 

ақпараттрмен жұмыс істеу қабілеті  

- Ағылшын тіліндегі білімін қолдна отырып, кәсіби бағыттағы 

мәтіндердің мазмұнын жеткізу қабілеттілігі. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

емтихан   

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1.Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face (SB) CUP 2015. 

2. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face (WB) CUP 2015. 

3. М.Оштанова, Г.Утегулова “Ағылшын тілі” Бірінші курс 

студенттеріне арналған оқу құралы, Түркістан-2013. 

4. Христорождественская Л.Н. Английский язык. Практический 

курс 1 часть. 

5. Бонк Н.А. Учебник английского языка Часть 1. 

6. Picture Dictionary. 

7. Oxford English-Russian Dictionary. 

8. Oxford Russian-English Dictionary. 

9. Камардинов О. «Информатика»  Алматы, 2016 ж. 

10. Сағымбаева А.Е. «Информатиканы оқыту әдістемесі» 

Алматы, 2014 ж. 

11.С.А. Симонович. Информатика -Баз-й курс. 2-е издание, 

"Питер", 2014 ж. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Кәсіпорынды басқару және макродеңгейде үлгілеу 

Модульге жауапты Сейтембетов Е.Ж., Ситникова Е.С., Ордабаева М.А., Сактаева 

А.А. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 12 

Кредиттер саны 12/20 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3/4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Экономика негіздері, информатика пәндерінің мектептік 

бағдарламасымен таныс болу керек.  

Модульдің мазмұны Философия. Құндылықтар бағытының өзгеруі, рухани 

құндылықтың құлдырауы кезеңінде адамгершілікпен 

имандылықтың көзі ретінде философия пәнін алуға болады. Пән 

құрылымы мен мазмұны философиялық тарихи кезеңдерге, 

таным, болмыс, құндылықтар жүйесіне жаңа көзқараспен қарап, 

теориялық  - философиялық артықшылығын көрсетеді. Пәнді 

оқып – үйрену мыңдаған ғасыр жалғасып келе жатқан саналы 

ойлау, мәселені саралай білу,  рухани дүниенің кемелденуіне 



әсер етеді. Пәннің міндеті студенттің ұлттық философиялық 

құндылықтардың жетістіктері және әлемдік философиядағы 

орнын көрсете отырып отан сүйгіштік, өзіндік шығармашылық 

ой жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барасында студент 

философия пәнінің тарихи кезеңдері дүниеге көзқарастық, 

адамгершілік қасиеттеріне көңіл аудара отырып, ғылыми және 

көркемдік әдебиетпен жұмыс істей білу, ғылыми теориялық 

баяндамалар жасау,  мәселені талдау және талқылай білу, өзіндік 

жеке көзқарасын дәлелдеу қасиеттерін меңгере білуі керек. 

Макроэкономика. Макроэкономика -бұл ұлттық экономиканың 

жағдайы мен негізгі үрдістерін, оның шетел экономикасымен 

өзара әрекетін зерттеп, зерделейтін ғылым. Экономикалық 

қызметтің нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін 

статистикалық мәліметтердің макроэкономика талдауы 

мәселелерді анықтай отырып, оларды шешу үшін экономикалық 

саясатты әзірлейді, сондай-ақ әр елдің экономикалық әлеуетіне 

салыстырмалы түрде талдау жүргізеді. Бұл — 

макроэкономиканың позитивтік функциясы. Экономикалық 

саясат үшін ұсынымдарды әзірлеуден, сондай-ақ экономикалық 

құбылыстардың даму заңдылығын және олардың арасындағы 

себеп-салдар байланысын анықтауға мүмкіндік беретін 

экономикалық үдерістер мен құбылыстарды болжап, 

жетілдіруден тұратын оның нормативтік функциясының да 

маңызы зор. Нормативтік және позитивтік функциялардың 

арасында байланыстың бары өзінен-өзі түсінікті: позитивтік 

зерттеу неғұрлым объективті және терең жүргізілсе, әзірленетін 

ұсынымдар солғұрлым орнықты әрі сенімді 

болмақ. Макроэкономиканың негізгі субъектілері немесе 

агенттері (іс-әрекет ететін экономикалық тұлғалар): фирмалар, 

үй шаруашылығы, мемлекет, шетелдік сектор. Макроэкономика 

барлық ұлттық экономиканың негізгі үрдістерін зерделейді. Ол 

жекелеген экономикалық құрылымдар-ды ғана қарастыратын 

микроэкономикадан осы жағымен айрықшаланады. 

Макроэкономикалық талдау нақтылы жағдайларды сипаттаумен 

ғана шектеліп қалмай, жалпы басым үрдістік құбылыстарды 

анықтауды, жалпы (біріктірілген) нәтижелерді сан және сапа 

тұрғысынан бағалауды мақсат тұтады. 

Маркетинг. Пәннің мазмұны тиісті институттар мен қоғамдық 

құрылымдарда бекітілген кәсіпорындар мен халықтардың 

экономикалық мінез-құлқымен байланысты бірқатар 

мәселелерді қамтиды, себебі негізгі институттар нарық, мүлік 

және мемлекет болып табылады; экономикалық агенттердің 

шешімдер қабылдауы және олар бойынша тиісті шаруашылық 

әрекеттерін жүзеге асыруы; баламалардың бірін таңдау мәселесі  

Кәсіпорын экономикасы. Кәсіпорындардың техникалық  

экономикалық көрсеткіштерімен өндірістің материалдық-

техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайының 

байланыстары туралы білім алшының білімін қалыптастыру 

және кәсіпорынның ресурстарын пайдаланудың тиімді 

формалары мен әдістерін негіздеу үшін экономикалық 

есептеулерді жүзеге асыру үшін қажетті кәсіптік білім мен 

есептік-аналитикалық дағдыларды алу, өндірістік ұйымдардың 



қызметі. 

Оқудың нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

ауызша және жазбаша кәсіби бағдарланған коммуникацияға тән 

грамматикалық құрылымдар; 

 активті иеленудегі негізгі нормативтік грамматика және 

пассивті қабылдау үшін кешенді грамматикалық 

конструкциялар; Жалпы, жалпы экономикалық және кәсіби 

лексика - барлығы 4000 лексикалық бірлік; халықаралық сөздік; 

терминологиялық лексика; іскерлік этикеттің ережелері; 

байланыс құралдарын (стильдерін), соның ішінде кәсіби қарым-

қатынас сипаттамаларын; Интернет ақпаратының тілдік 

ерекшеліктері. 

меңгеруі тиіс:  

 Бейресми қарым-қатынаста және кәсіби қызметте ағылшын 

және қазақ тілдерін қолданыңыз: кәсіби деңгейдегі күрделі 

деңгейдегі мәтіндердің мазмұнын түсіну; келіп түскен тапсырма 

туралы ақпаратты іздеу, шартты-кәсіби проблемаларды шешу 

үшін қажетті ақпаратты жинау, талдау; анықтамалық 

әдебиеттермен және басқа да ақпарат көздерімен жұмыс жасау; 

Ағылшын тілін және қазақ тілінде кәсіптік сипаттағы ақпаратты 

аударма, аударма, қорытынды, жоспар түрінде көрсету; кәсіптік 

сипаттағы оқу аудио материалдарының мазмұнын тыңдау және 

алынған ақпаратқа барабар жауап беру; кәсіби тұрғыдан 

маңызды мәселе бойынша талқылауға белсенді қатысуға, 

олардың көзқарасын ақтауға; 

дағдысы болуы керек: 

сөйлеудің барлық түрлеріне ие болу - сөйлеу, тыңдау, оқу, 

кәсіби тұрғыда жазу; оқудың барлық түрлері (оқу, көру, іздеу); 

іскерлік қарым-қатынаста қазақ және ағылшын тілдерінде тиімді 

коммуникация дағдысы; ағылшын тілінде жеке және іскерлік 

қарым-қатынаста өз ойларын және пікірлерін білдіру 

дағдылары. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. В.П.Косарев. Экономическая информатика, учебник, 2-е 

издание. 2015. 
2 Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

3 Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4.Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

5. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері: [оқулық] / 



Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

Жаңартылған күн 30.03.2018 
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Модульге жауапты Жапарова А., Мухамедиев Ғ.Х., Ситникова Е.С. 
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Модульдің деңгейі бакалавриат 
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Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1, 2 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Экономика негіздері, информатика пәндерінің мектептік 

бағдарламасымен таныс болу керек.  

Модульдің мазмұны «Мамандыққа кіріспе» Есеп және аудит мамандығына кіріспе 

есептің моделдерін оқуды қарастырады. Мақсаты Есеп және 

аудитлық есептің элементтерін ашып көрсету. Есептің даму 

сатыларын: халықаралық және қазақстандық тәжірибесі. 

Пәннің мазмұны Кредит оқу жүйесі бойынша оқу процессің 

ұйымдастыру. Жоғары мектебінің нормативтік базасы. 

Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері. 5В052100 «Есеп 

және аудит» мамандығының оқу жоспары. Оқу құжаттарды 

рәсімдеуге негізгі талаптары. Есеп және аудит қызметінің 

түрлерінің эволюциясы. Есеп және аудит бакалаврдің біліктілік 

сипаттамасы. Карьердік өсуінің болашақтары. 

Экономикадағы математика. Экономика бағытындағы 

мамандарды дайындау жүйесінде «Экономикадағы математика» 

пәнін оқыту мақсаттары: экономикалық есептерді шешу, анализ 

жасау, модельдеуде қажетті (кейбір жағдайларда компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып) математикалық біліммен 

қаруландыру; студенттерге маман ретінде болашақ қызметтері 

аясында кездесетін құбылыстар мен процесстерді жорамалдау 

және зерттеуге мүмкіндік беретін математикалық әдістерді 

меңгеруге көмектесу;  экономикалық мәселелерді зерттеуде 

өздік анализ жасай білу және өз жұмысының жетістікке жетуінің 

ғылыми жолдарын іздеуге талпынуын дамыту үшін білім мен 

біліктіліктерін қалыптастыру. Пәннің мазмұны келесі негізгі 

бөлімдерді қосады:сызықты алгебра сұрақтары және олардың  

экономикадағы қолданылуы, арифметикалық векторлар және 

сызықты теңдеулер жүйелері, матрица жәнеанықтауыштар, 

сызықты экономикалық моделдер, аналитикалық геометрия 

элементтері, бір және бірнеше айнымалылы функциялардың 

математикалықталдауы, қатарлар және дифференциалдық 

теңдеулер. 

Микроэкономика. Пән микроэкономикалық талдаудың 



негіздерін оқытады. Мақсаты- студенттерге микроэкономика 

принциптеріне терең түсініктеме беру. Пәннің мазмұны келесі негізгі 

бөлімдерді қосады:  Микроэкономикаға кіріспе.  Негізгі ұғымдары мен 
әдістері. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.Сұраныс пен 

ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушылардың мінез-

құлқы. Өндіріс технологиясы. Өндіріс шығындары.Бәсекелес 
фирмалардың мінез-құлқы. Монополия және 

монопсония.Монополистік бәсеке және олигополия.Өндіріс 

факторларының нарығы.Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. 

Экономикалық ілім. Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, 

бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін  экономикалық 

заңдылықтарды және шаруашылық механизмдерін  оқытады.  
Мақсаты - студенттерге әртүрлі экономикалық жүйелердегі қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы мен заңдылықтары 

туралы теориялық білім беру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық өндіріс 
және оның құрылымы, экономикалық институттар: меншік және 

кәсіпкерлік, экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму 

заңдылықтары, қоғамдық шаруашылық нысандары, тауарлы өндіріс, 
ақша, нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері,  сұраныс пен ұсыныс, 

бәсеке және монополия, жүйе ретіндегі ұлттық экономика, 

экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу, экономикалық 

циклдер,  инфляция және жұмыссыздық, халықаралық экономикалық 
қатынастар, сыртқы экономикалық қызметті реттеу. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, 

әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді талдай және 

салыстыра алуы, адам мен адамның қоғаммен, қоршаған 

ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық және заң 

нормаларын білуі, фактілерді теориялық талдап қорытуды, 

мәселелерді, себеп-салдарлық байланыстарды, заңдылықтарды 

және тарихи үдерістің дамуының басты тенденцияларын 

айқындауы тиіс; Қолданбалы ақпараттық технологиялық 

тапсырмаларды талдау және оларды шешу мақсатында тиімді 

әдістерді табуға үйрету, ақпаратты қорғау техноло-гияларын 

және принциптерін қолдану, ақпараттық қауіпсіздік және 

мәліметтер базасының әкім-шілік қауіпсіздігін қолдана білу   

Білігі: - Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми 

қөзқарастарын қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының 

әртүрлі кезеңдеріндегі әлеуметтікэкономикалық және саяси 

құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау жасай алуды, 

әлеуметтік-экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын 

тәрбиелеуді, салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі 

оқыту мен тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін 

жинақтауды, өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алуы 

керек. Ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу саласында 

біліктілікті меңгерту; мәліметтерді өңдеудің ақпараттық 

құралдары мен үдерістерін, әр түрлі іс-әрекеттердегі ақпараттық 

қызмет көрсету бойынша компьютерлік технологиялардың 

құралдық амал-дарын игеру.  Құндылық құраушылары: Өзіндік 

кәсіби біліктілік деңгейін көтеру мақсатында ақпараттық 

технологиялар және ғаламтор ресурстарын игеру; заманауи 

есептеу техникасымен, байланыс түрлерімен, кәсіптік 

мақсаттағы ғаламторды қолдана білу және ақпаратты басқара 

білу. 



Құзыреттілігі: Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге 

қатысты арнаулы әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы 

сауатты пайдалануды, оқу материалдарын сұрыптай және 

кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық материалдар 

дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың 

жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, 

есептеу техникасын мектептердегі оқыту процесінде 

пайдалануды, мамандыққа байланысты барлық қажетті 

талаптарды жетік білуі керек.  

Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану 

дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің 

негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және әлемдік компьютер 

желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істей білуі тиіс.  

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. В.П.Косарев. Экономическая информатика, учебник, 2-е 

издание. 2015. 
2 Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

3 Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4.Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

5. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері: [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдың атауы мен 

шифры 
5В052100 
Басқару негіздері 

Модульге жауапты Сактаева А.А., Шолпанбаева Қ.Ж., Жапарова А. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 12 

Кредиттер саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3, 4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің Экономика негіздері, микроэкономика., саясатану-әлеметтану 



пререквизиттері 

Модульдің мазмұны Бухгалтерлік есеп негіздері.. Бухгалтерлік есепті негіздері – 

жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге бухгалтерлік 

есептің түпкілікті қағидаларын таныстыруға арналған бірқатар 

тақырыптардың құрылымынан тұрады.  Бухгалтерлік есеп 

курсын оқып үйрену арқылы өндірістік шығындарды меңгеріп, 

басқарушылық бақылау жүргізіп, стратегиялық шешімдер 

қабылдауға болады. Мақсат: болашақ мамандарға басқару есебін 

теориялық және тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыруды 

қалыптастыру, кәсіпорынды тиімді басқаруда басқару есебінің 

ақпаратымен қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау 

және бақылау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және 

ұйымдастыру. 

Мазмұны: Бухгалтерлік есеп негіздері, Шығындардың жіктелуі, 

Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру,  Өндірістік 

шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 

әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық 

калькуляция. 

Қаржыға кіріспе. «Қаржыға кіріспе» пәні Қаржы түсінігін 

толықтай оқуды меңгеруді қарастырады. Мақсаты Қаржы 

категориялар, ұғымдар, терминдер, бөлінулерді, олардың елде 

өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестердегі маңызы 

мен орнын, және де қаржыны ұйымдастыру түрлерінің өзара 

байланысы және өзара әрекетін түсінуге жету және олардың 

қоғам дамуының нақты әлеуметтік-экономикалық шарттарында 

қолдану әдістерін танып-білуде студенттердің теориялық және 

тәжірибелік дайындықтарын қамтамасыз ету. Пәннің мазмұны 

Қаржының қазіргі кездегі шаруашылық жүйелеріне тән және 

қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру үшін мемлекетпен кең 

қолданылатын көпқырлы обьективті экономикалық категория 

ретінде ашылуы болып табылады. Болашақ мамандарда өзіндік 

көзқарастың қалыптасуына, болып жатқан жағдайларды сынау 

мен бағалап, қаржы нарығын әсерлі қолданудың басқадай 

жолдарын іздеуге жағдай жасалады. 

 

Оқудың нәтижесі Білімі:  білімі мен түсінігі: кәсіптік (қаржылық-экономикалық) 

ортаны қалыптастырудың және жұмыс істеудің негізгі заңдары; 

 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; ақпаратты іздеу 

және олардың зерттеулерінің нәтижелерін көрсету мүмкіндігі 

үшін инновацияларды пайдалану; пікір білдіру: белгілі бір 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау; жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және міндеттерді 

шешу үшін болашақта мақсатты пайдалану; коммуникативтік 

дағдылар: командалық жұмыс, көшбасшылық, командамен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық; білімге қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті 

мен дайындығы 

Құзыреттілігі: - Тұлғаның білімге қажеттілігін және 

жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және диагностика жасауға 

қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 



әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті әлеуметтік мінез-

құлықтар мен әлеуметтік үдірістерді (оның ішінде медицинада) 

әлеуметтану тұрғысынан қызмет атқару заңдылықтары мен 

реттелуі туралы ақпараттарды пайдалана отырып, оның мәнін 

бағалау, жеке пікірін қалыптастыру, реферат, презентация, жоба 

түрінде хабар ету. Тұлғаның білімге қажеттілігін және 

жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және диагностика жасауға 

қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті. Психологиялық-

педагогикалық, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың ғылыми 

негіздерін білуге; Гуманитарлық іскерліктің ерекше саласы 

ретінде білім саласы туралы біртұтас түсінігіне ие болуға 

қабілетті. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан 

Кредиттерд алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. ҚР «Білім туралы» заңы. Астана. - 2017. 
2. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

3.Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

3. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері: [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

4. Қазақ энциклопедиясы, 1-4 том. Алматы, 2014 ж. 

Жаңартылған күн 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модульдің атауы мен 

шифры 

5В052100 

Бухгалтерлік есеп теориясы 

Модульге жауапты Демченко Л.Н., Ибраева М.К., Маутиева А.Ж., Шолпанбаева 

К.Ж. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 17 

Кредиттер саны 10 (17) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3,4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдың 

пререквизиттері 

Педагогика, орыс тілі, шетел тілі, фонетика, экономикалық ілім 



Модульдің мазмұны Кәсіптік қазақ (орыс) тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы 

ретінде меңгеру; қазақ тілін іскерлік қарым-қатнас құралы 

ретінде меңгеру; студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби 

салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру; 

мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік–мәдени 

мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; студенттердің 

сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен 

толықтау;студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, 

ауызша  және жазбаша түрде дамыту. 

Кәсіби-бағытталған шет тілін оқытудың негізгі мәні – 

студенттің жеке басының кәсіби даму маңыздылығының 

қалыптасуы мен қосымша кәсіби білім алу мақсатында, шет тілі 

мен мамандыққа байланысты арнайы пәндердің ықпалдасуында. 

Бұл мезетте шет тілін білу – студенттердің жеке басының кәсіби 

дамуы мен олардың кәсіби хабардарлығын жақсарту мақсатында 

қарастырылады. Сонымен қатар студенттердің шет тілін жетік 

біліп шығуы – жоғары оқу орны түлегінің болашақта білікті 

маман ретінде шетелдік серіктесімен іскерлік қарым-қатынасты 

жүзеге асыра алатын, кәсіби білікті маман иесіне қойылатын 

талаптың негізгі шарты болып табылады. 

«Бухгалтерлік есеп қағидалары» бухгалтерлік есеп  негізін 

меңгереді және осы алған білімдерін  ұйымдарда  іс-тәжірибеде 

бухгалтерлік  есеп стандартына  сәйкес  қолдана білуді үйренеді. 

Бухгалтерлік концепциялар мен принциптерінің дамуын 

негіздеу себептерін терең оқып үйренеді.  Бухгалтерлік есептің 

пайда  болғандығы,  оның даму тарихы және қаржылық  

ақпараттардың қайдан  алынып, қалай қолдану  қажеттілгі 

жайлы, бухгалтерлік баланс,  бухгалтерлік есептің 

концепциялары мен принциптері, шоттар жүйесі мен екі жақты 

жазу, актив, міндеттеме және  кәсіпорынның меншікті капиталы 

туралы түсінікпен таныстыруды көздейді.  Мақсаты – 

cубъектінің нарықтағы  тәртібін анықтау, ішкі және сыртқы 

резервтерді айқындау, ресурстарды рационалды пайдалану, 

сапалы және уақтылы ақпаратты қалыптастыру.   Мазмұны: 

Бухгалтерлік есеп-ақпарат жүйесі ретінде, Бухгалтерлік есептің 

концепциялары мен қағидалары, Екі жақтылық  қағидасы және 

баланстық теңдік, Екі жақты жазу және бухгалтерлік шоттар, 

Есептік кезең мен қаржылық есеп беруді дайындау, Табыстар 

және ақшалай қаржылар есебі, Қорлар және өткізілген өнімнің 

өзіндік құны. 

«Қаржылық есеп I»  пәні ұйымдардағы қаржы-шаруашылық 

қызметін есептеуді  және талдауды оқытатын қаржылық есеп 

пәнінің қорытындылаушы тарауы болып табылады. Бұл пәнді  

оқу барысында студенттер халықаралық қаржылық есеп және 

қаржылық есеп беру стандарттарымен, қаржылық құралдармен, 

табыс салығын есептеп, ұзақ мерзімді инвестиция есебімен, 

шетел валютасы түрінде жүргізілетін операциялардың есебімен 

және қаржылық есептің басқа да стандарттарымен танысады. 

Студенттер бұл пәнді толық өтіп болғанан кейін кәсіпорын 

қызметінің экономикалық мәселелерін толық шеше алатындай  

және оны шешу барысында тиімді жол таба алатындай дәрежеге 

жетеді.   Мақсат - халықаралық қаржылық есеп стандартына 



сәйкес, кәсіпорындарда қаржылық есептілігін құрастыруға 

қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу, өндеу дағдысын меңгеру. 

Сондай-ақ студенттердің қаржылық есептілік стандарттарын 

меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын 

жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен 

байланысты кәсіби ойлау бейімділігін жетілдіруге ықпал ету. 

Мазмұны: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі. №3 

ҚЕХС, Шоғырлан-дырылған және бөлек қаржылық есептілік. № 

27 ҚЕХС, Инвестициялық меншік.№ 40 ҚЕХС, Сатуға арналған  

айналымнан тыс  активтер. № 5 ҚЕХС, Бағалау міндеттеме-лері, 

шартты  міндеттемелер және шартты активтер. № 37 ҚЕХС, 

Ақшаның уақытша құны, Жалгерліктің есебі. № 17 ҚЕХС. 

Оқудың нәтижесі Студенттер, пәнді  оқу нәтижесінде: Білуі керек: халықаралық 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру стандарттарын, 

қаржылық құралдар есебін, табыс салығының есебін, 

инвестиция есебін, шетел валютасы түрінде жүргізілетін 

операциялардың есебін, жал есебін, халықарылқ стандартқа 

сәйкес есепті жүргізудің әдістемесін және ұйымдастыру 

принципін. Істей білуі керек: халықаралық бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есеп беру стандарттарына сай есептеу жұмысын 

жүргізуді, ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметін 

талдауды, қаржылық есеп жасауды. Пәнді оқу процесі мынадай 

ортақ мәдени, арнайы, кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру 

мен дамытуға бағытталған: әр түрлі көздерден ақпаратпен 

жұмыс істеуге дайын. Өз қызметінде құқықтық құжаттарды 

пайдалану, ұйымдастырушылық және әкімшілік шешімдерді 

табу және олар үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға 

қабілетті болу. Олардың болашақ мамандығының жоғары 

маңыздылығын мойындау, ол кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

жоғары мотивациясы бар болу. Қаржы, бухгалтерлік есеп және 

т.б. әр түрлі меншік формалары, ұйымдардың, 

ведомстволардың, кәсіпорындардың баяндамаларда қамтылған 

басқа да ақпаратты талдау және интерпретациялау қабілетті 

және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты пайдалану. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. ҚР «Білім туралы» заңы. Астана. - 2017. 

2. Гсршунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М. 

2012. 

3. Педагогика: Қазақша және орысша түсіндірме 

терминологиялық сөздік //Ғыл.жетекш. жасаған және жалпы 

ред. Басқарған проф. Ш.К.Беркімбаева, проф А.Қ.Құсаинов. - 

Алматы; 2017. - 248 бет. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологии. Т.1. 

– М.: НИИ школьных технологии, 2016. – 816с. 

5. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М., 

2013.  

6. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушының 

дамыту құралы ретінде. – Алматы: Мектеп, 2013. - 130 б 



7. Құрманова Н.Ж. Қазақ тілін дамыта оқыту технологиясы. – 

Астана. 2017.  

8. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы / Ж.Нұржан. – 

Алматы: «Ғылым», 2013. – 146 б.  

1. 9. Әлімов А. Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында 

қолдану. -  Алматы, 2013. 

2. 10. Дәулетбекова Ж.  Сөз мәдениеті және шешендік: оқыту 

теориясы мен әдістемесі. – Алматы:  Нұрай, 2014. 

11. Қазақ энциклопедиясы, 1-4 том. Алматы, 2014 ж. 

12. Купешова Б.Қ. Фирмалар Есеп және аудитсы: оқу құралы.-

Алматы: қазақ университеті, 2015.-178 бет. 

13. Серкебаева, Р. К. Финансы: учебник / Р. К. Серкебаева; МОН 

РК. - Алматы: ТОО " BOOKPRINT ", 2014. - 320 с. 10. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп 

Модульге жауапты Шолпанбаева К.Ж., Мухамедиева С.Г., Конбаева К.Т. 

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық ілім, менеджмент, маркетинг 

Модульдің мазмұны «Қаржылық есеп II»  пәні ұйымдардағы қаржы-шаруашылық 

қызметін есептеуді  және талдауды оқытатын қаржылық есеп 

пәнінің қорытындылаушы тарауы болып табылады. Бұл пәнді  

оқу барысында студенттер халықаралық қаржылық есеп және 

қаржылық есеп беру стандарттарымен, қаржылық құралдармен, 

табыс салығын есептеп, ұзақ мерзімді инвестиция есебімен, 

шетел валютасы түрінде жүргізілетін операциялардың есебімен 

және қаржылық есептің басқа да стандарттарымен танысады. 

Студенттер бұл пәнді толық өтіп болғанан кейін кәсіпорын 

қызметінің экономикалық мәселелерін толық шеше алатындай  

және оны шешу барысында тиімді жол таба алатындай дәрежеге 

жетеді.   Мақсат - халықаралық қаржылық есеп стандартына 

сәйкес, кәсіпорындарда қаржылық есептілігін құрастыруға 

қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу, өндеу дағдысын меңгеру. 

Сондай-ақ студенттердің қаржылық есептілік стандарттарын 

меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын 

жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен 

байланысты кәсіби ойлау бейімділігін жетілдіруге ықпал ету. 

Мазмұны: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі. №3 

ҚЕХС, Шоғырлан-дырылған және бөлек қаржылық есептілік. № 

27 ҚЕХС, Инвестициялық меншік.№ 40 ҚЕХС, Сатуға арналған  

айналымнан тыс  активтер. № 5 ҚЕХС, Бағалау міндеттеме-лері, 

шартты  міндеттемелер және шартты активтер. № 37 ҚЕХС, 



Ақшаның уақытша құны, Жалгерліктің есебі. № 17 ҚЕХС. 

Басқару есебі I, II курсы – жоғарғы оқу орындарында оқитын 

студенттерге бухгалтерлік есептің түпкілікті қағидаларын 

таныстыруға арналған бірқатар тақырыптардың құрылымынан 

тұрады.  

Басқару есебі курсын оқып үйрену арқылы өндірістік 

шығындарды меңгеріп, басқарушылық бақылау жүргізіп, 

стратегиялық шешімдер қабылдауға болады. 

Мақсат: болашақ мамандарға басқару есебін теориялық және 

тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыруды қалыптастыру, 

кәсіпорынды тиімді басқаруда басқару есебінің ақпаратымен 

қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау және бақылау, 

кәсіпорынның дамуын жоспарлау және ұйымдастыру. 

Мазмұны: Басқару есебі туралы негізгі түсінік, Шығындардың 

жіктелуі, Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру,  Өндірістік 

шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 

әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық 

калькуляция. 

Оқудың нәтижесі Білімі:таңдаған мамандықтарыңыздың мамандарына қойылатын 

біліктілік талаптарын: Істей білуі керек:  

- жеке мақсаттарды қарастыра алу керек;  

- мәлімет-іздестіру аппараттарымен жұмыс жасай алу;  

- оқу құжаттары мен әдебиеттер тізімін стандарттар 

талаптарына сәйкес орындау. 

- ішкі тәртіп ережелері; басылымдардың библиографиялық 

тізімдерінің жазылу ережелері мен қолданылған әдебиеттер 

тізімін дұрыс жазу;  

- оқу құжаттарын дұрыс жазу ережесі. 

Модульді  оқу процесі мынадай ортақ мәдени, арнайы, кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған: 

командада жұмыс әріптестерімен ынтымақтастыққа дайын, 

олардың болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын 

түсінеді, кәсіби қызметті жүзеге асыруға жоғары мотивациясы 

бар, көлік және өндірістік үдерістерді дамытуға орындаушылар 

тобының құрамына қатысуға дайын болып табылады, және 

олардың элементтері және технологиялық құжаттама, өндірістік 

ақпараттық қызмет саласында өндірістік, еңбек және өндірісті 

басқару ұйымдастыру, метрологиялық қамтамасыз ету және 

техникалық бақылау негіздерін жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі 

бар. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. ҚР «Білім туралы» заңы. Астана. - 2017. 
7. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

8.Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 



бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

9. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері: [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

10. Қазақ энциклопедиясы, 1-4 том. Алматы, 2014 ж. 

11. Купешова Б.Қ. Фирмалар Есеп және аудитсы: оқу құралы.-

Алматы: қазақ университеті, 2015.-178 бет. 
12. Серкебаева, Р. К. Финансы: учебник / Р. К. Серкебаева; МОН РК. - 

Алматы: ТОО " BOOKPRINT ", 2014. - 320 с. 10. 

Нұрымов А.А., Бұлақбай Ж.М. Есеп және аудит менеджменті: оқулық. - 

Алматы: Эверо, 2015. -336 бет. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модульдің атауы мен 

шифры 

5В052100 

Талдау және аудит 

Модульге жауапты Шолпанбаева К.Ж., Қонбаева Қ.Т., Галяпина Г.В. 

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық ілім, Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Модульдің мазмұны Экономиканы мемлекеттік реттеу. Пән экономиканы 

мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен 

ұйымдастырушылық негіздерін қарастырады. Мақсаты - 

нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара 

әрекет ету заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдың әр 

түрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету 

құралдары мен әдістерін талдау, Қазақстанның экономикалық 

болашақ дамуы мен мәселелерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: экономиканы 

мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның объектісі, 

экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі 

ұғым және оның элементтері, экономиканы реттеудің 

ұйымдастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі, 

өтпелі экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары, 

экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы 

әлеуметтік экономикалық болжау мен жоспарлау, ғылыми – 

техникалық прогрестің бағыттары мен оны жеделдетудегі 

мемлекеттің ролі, халықты еңбекпен ұтымды қамту мен 

әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу, мемлекеттің 

инвестициялық – саясатының қалыптасуы мен оны жүзеге асыру 

механизмдері. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы 

мемлекеттік шаралар жүйесі, экономиканы реттеудің қаржы-

бюджеттік әдістері, Қазақстан аймақтарының  әлеуметтік - 



экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу, мемлекеттің 

табиғатты қорғау және сыртқы экономикалық іс - әрекеттерін 

реттеу. 

«Аудит» пәні «Есеп және аудит» мамандығы  бойынша білім 

алатын студенттерге арналып жасалынған. Аудит – бұл тәуелсіз 

зерттеу, ұйымның  қаржылық есептілігін және басқа да  

экономикалық ақпаратын талдау, ішкі бақылау жағдайын  және 

бухгалтерлік есепті жүргізудің  заңдылыққа  сәйкестігін тексеру, 

сонымен қатар  әртүрлі сұрақтар  бойынша  аудиторлық 

қызметтерді көрсету болып табылады.    

«Аудит» пәнінде   бухгалтерлік есеп принциптері, қаржылық 

есеп, басқару есебі, салық және салық салу, аудит   пәндерінен    

алған білімдері негізге алынады. Мақсаты: практикалық жұмыс 

жүргізуге, аудит облысында қазіргі мәселелерді талдауға және 

оларды шешу бағытттарын анықтау. Мазмұны: Сыртқы аудиттің 

түрлері  және маңызы, Сатып  алу кезеңінің  аудиті, Өндіріс 

кезеңінің аудиті, Кассадағы ақша қаражаттарының аудиті, Банк 

операцияларының аудиті, Дебиторлық қарыздар аудиті, Негізгі 

құралдардың аудиті. 

Сауда саласындағы бухгалтерлік есеп. «Саудадағы 

саласындағы бухгалтерлік есеп» Тауар айналымы тауарларды 

сату және сатып Алу сондай-ақ тауарды сату процес інде сатып 

алушыларға қызмет көрсету объектісі, экономикалық әрекеттің 

түрлі және шаруашылық салаларының бірі болып табылады. 

Мақсаты: «Саудадағы бухгалтерлік есеп» пәнінің - сауда 

жұйесіндегі бухгалтерлік есеп «Бухгалтерлік есеп заңымен», 

екіншіден, нарықты қатынас заңдылығына сәйкес бухгалтерлік 

есеп және аудит стандартымен анықталады. Мазмұны: Сауда 

қызметінің негізгі түсініктері мен түрлері, Көтерме сауда 

жүйесіндегі тауар мен тараның есебі, Бөлшек сауда жүйесіндегі 

тауардық және тараның есебі, Сауда жүйесіндегі 

жұмысшылардың тауар үшін жауапкершілігі, Сауда жүйесіндегі 

тауар қорының аналитикалық есебі, Сауда жүйесіндегі тауарды, 

тараны түгелдеу, Сауда жүйесіндегі тамақтандыру 

кәсіпкершілігіндегі бухгалтерлік есеп. 

Оқудың нәтижесі Курсты тәмамдағаннан кейін студент: Білуі тиіс: экономиканы 

мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі мен оның мәнін, 

мемлекеттің экономикалық рөлі мәселелері бойынша негізгі 

ғылыми бағыттарды, нарықтық және мемлекеттік реттеу 

механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын, 

экономикалық циклдың әртүрлі сатыларында қолданылатын 

мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдауды, ұлттық 

экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын 

талдай алу. Меңгеруі керек: экономиканы мемлекеттік реттеу 

пәнінде  қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді 

тануға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет. 

Атап айтқанда, мемлекеттік реттеу механизмдерін, мемлекеттік 

реттеуге қатысты жалпы экономикалық  жағдайларды зерттеуі 

және меңгеруі тиіс. Дағдылануы керек: нарықтың қызмет ету 

жағдайында басқару шешімдерін қабылдаудың практикалық 

және ғаламдану жағдайында қазіргі әлемнің экономикалық 

мәселелеріне дербес баға беруге.  Құзіретті болу: экономиканы 



мемлекеттік реттеу және мемлекеттің экономикалық 

саясатының мәселелері мен үрдістерін талдау және бағалауда 

экономиканы мемлекеттік  реттеу әдістерін қолдануға. 

Өз қызметінде құқықтық құжаттарды пайдалану, 

ұйымдастырушылық және әкімшілік шешімдерді табу және олар 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға қабілетті болу. 

Олардың болашақ мамандығының жоғары маңыздылығын 

мойындау, ол кәсіби қызметті жүзеге асыруға жоғары 

мотивациясы бар болу. Есеп және аудит, бухгалтерлік есеп және 

т.б. әр түрлі меншік формалары, ұйымдардың, 

ведомстволардың, кәсіпорындардың баяндамаларда қамтылған 

басқа да ақпаратты талдау және интерпретациялау қабілетті 

және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты пайдалану. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Шайханова, Н. К.  Финансы региона [Текст] : учеб. пособие / 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-

во ВКГУ, 2014. - 186 с. 16 

2. Баймуханова, С. Б. Финансовый учет [Текст]  : учеб. пособие 

/ С. Б. Баймуханова; КазНУ им. аль-Фараби. - Изд. 3-е, доп. и 

перераб. - Алматы: Қазақ университетi, 2016. - 188 с. – 3. 

3. Шолпанбаева , К. Ж. Финансовый учет-2 [Текст]  : учеб. 

пособие / К. Ж. Шолпанбаева, А. А. Апышева, Л. И. Белоусова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-

во ВКГУ, 2018. - 125 с. 5 
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МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Қаржылық  саясат 

Модульге жауапты Алимбетов У.С., Апышева А.А.  

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 10 

Кредиттер саны 10 (17) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық ілім, Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Модульдің мазмұны Қаржылық талдау пайда  болғандығы,  оның даму тарихы 

және қаржылық  ақпараттардың қайдан  алынып, қалай қолдану  

қажеттілгі жайлы, бухгалтерлік баланс,  баланс өтімділігін 

талдауы, міндеттеме және  кәсіпорынның меншікті капиталы 

талдау туралы түсінікпен таныстыруды көздейді. Мақсаты - 

Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті халықаралық 



тәжрибені қолданып қаржы және басқару есептер негізінде 

талдау тәсілдерін қолданып шешім қабылдау түрлерін зерттеп 

теориялық және тәжірибиелік білімдерді игеру. Мазмұны: 

Экономикалық талдаудың негідері, Экономикалық талдаудың 

пәні, мақсаты және түрлері, Экономикалық талдаудың әдістері 

мен тәсідері, Факторлық талдаудың әдістемесі, 

Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өлшеу 

тәсілдері, Талдаудың экономика-математикалық тәсілдері, 

Резервтерді анықтау мен есеп«Баға құру» тиімділігі нарықтық 

қатынастар субъектілерінің соңғы нәтижелеріне тікелей сиаптта 

әсер етеді. Осыған байланысты қазіргі уақытқа сай баға құрудың 

тәсілдері мен қағидаларын игетген білгір мамандар дайындау 

қажеттіліг туып отыр. 

Баға құру. Нарықтық экономика жағдайында кез-келген 

кәсіпорынның немесе кәсіпкердің коммерциялық табысы 

көбінесе дұрыс таңдалған баға белгілеу стратегиясы мен 

тактикасына байланысты. Баға белгілеу деңгейіне саяси, 

экономикалық психологиялық және әлеуметтік факторлар 

кешені әсер етеді. Мақсаты пәнінің «Баға» баға негіздері 

студенттердің теориялық білімді қалыптастыру, олар 

ұйымдардың, пайда барынша көбейту мақсатында 

кәсіпорындарға тиісті, тиімді шешімдер қабылдау тәжірибеге 

керек. Мазмұны: Нарықтық экономикадағы бағаның ролі, Баға 

жүйесі және оның жіктелімі, Нарықты және бағаларды 

мемлекеттік реттеу, Бағаның құрамы және құрылымы, Баға 

саясаты: мәні, мақсаттары, Баға саясатының негізгі 

стратегиялары, Баға белгілеу әдістері, жағдаят  түсінігі, 

көрсеткіштері  және оны  баға болжамында пайдалану. 

Оқудың нәтижесі Студент пәнді оқу нәтижесінде: білуі тиіс:  

-қаржылық талдаудың міндеттерін және мазмұнын;  

-қаржылық талдаудың әдістерін;  

-қаржылық талдаудың негізгі принциптерін;  

-коэффициенттерді есептеуді; 

- Баға, түрлері, функциялары, бағаның жүйесін әлеуметтік-

экономикалық мәні; 

- Баға практика; 

- Баға әдістері, бағалық стратегиялардың түрлері; 

- Бағаның мемлекеттік реттеу мақсаттары мен міндеттері. 

істей білуі тиіс: -кәсіпорынның төлем қабілеттілігі  мен 

қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, оның жағдайын;  

-қаржылық- экономикалық жағынан талдауды; 

- кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін жақсартуға 

бағытталған тиімді басқарушылық шешімдер қабылдау 

мақсатында жорамалдау жасауды; 

- Баға барлық компоненттерін талдау және болжау; 

- Нарықтық жағдайда көрсеткіштерін талдау негізінде баға 

белгілеу әдісін таңдаңыз; 

- Стратегиясы мен баға стратегиясын анықтау; 

- Бағаны есептеу және қорытынды таңдау ақтау үшін түрлі 

әдістері; 

- Бағасы туралы шешім қабылдау процесін талдау және бақылау 

үшін 



Пәнді оқу процесі мынадай ортақ мәдени, арнайы, кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған: 

оңтайлы баға және тарифтік деңгейін есептеу, ұйымдастыру 

баға саясатын қалыптастыру кезінде баға белгілеу және салық 

салу мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды 

қолдана білу. Ақпаратты, қабылдау, сақтау және өңдеудің негізгі 

әдістері, жолдары мен құралдары бар, ақпараттық менеджмент 

құралы ретінде компьютерлік дағдылары бар. Өндірушіден 

оңтайлы баға алу үшін одақтастық кәсіпорындардың ең табысты 

ұштастыру бойынша ми шабуылы үшін шағын топтың қызметін 

ұйымдастыру мүмкіндігі. Жинау, талдау және өңдеуге 

мәліметтер Бағалар оңтайлы деңгейін таңдауға, тарифтер, 

кәсіпорынның экономикалық тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету қабілеті. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Бекболсынова, А.С. Налоги и налогообложение  [Текст]  : 

учеб. пособие / А. С. Бекболсынова ; М-во образования и науки 

РК. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 544 с. – 10 

2. Ермекбаева, Б. Ж. Налоговое администрирование [Текст]  : 

учеб. пособие / Б. Ж. Ермекбаева, А. К. Мустафина ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 238 с. 2 

3. Шайханова, Н. К.  Финансы региона [Текст] : учеб. пособие / 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-

во ВКГУ, 2014. - 186 с. 16. 

4. Финансы в вопросах и ответах [Текст]  : учеб. пособие / 

КазНУ им. аль-Фараби ; [сост. В. Д. Ли, А. К. Мустафина]. - Изд. 

2-е, доп. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 251 с. – 2. 
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Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Саладағы есеп 

Модульге жауапты Шолпанбаева К.Ж., Конбаева К.Т. 

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Есеп және аудит, Статистика, Маркетинг 

Модульдің мазмұны Саладағы бухгалтерлік есеп. Бұл пәнде қаржылық ұйымдарда 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздері және бюджеттің 

жеке түрлерінің міндеттері, ҚР-дағы бюджет жүйесін 

басқарудағы қаржы қызметкерлерінің жұмысы, ҚР-дағы 



бюджеттің орындалуы қарастырылады. 

Мақсаты негізгі теорияларды оқу, болашақ мамандарын 

диогностикаларды үйрену, қаржы-экономикалық 

бағдарламасының қызметін болжамдау, таризм мамандарын 

басқару процессын жиған білімдерді есептеуге бағдарламалау. 

Берілген пән оқытылатын «Экономикалық ілім», 

«Макроэкономика», «Қаржы және делдалдар» сияқты 

оқытылатын пәндермен тығыз байланысты. Маманданушылық 

мінездемеде бекітілген мамандықтарды даярлауға қойылатын 

талаптарға сай, пәнді оқу нәтижесінде студент – экономист 

пәнінің басқа экономикалық пәндер арасындағы орны туралы 

нақты көзқарас қалыптастыра білуі қажет. Мазмұны: 

Бухгалтерлік  есепті  ұйымдастыру  негіздері, Сауда  

операциясының  есебі, компаниялардағы   бухгалтерлік  есептің  

ерекшеліктері, Саудадағы  есептің ерекшеліктері, 

Механизацияланылған  құрылыс монтаж  жұмыстары 

шығынының есебін  ұйымдастыр, Құрылыстағы  шығындар 

есебі  және құрылыс – монтаждау жұмыстарының өзіндік  құнын  

калькуляциялау. 

«Аграрлық өнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік есеп» пәні 

студенттердің Бухгалтерлік есеп принциптері; Қаржылық есеп 

1,2; Басқарушылық есеп 1,2; Салық және салық салу пәндерінде 

алған білімдері  негізінде жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы 

Қазақстан Республикасының аграрлықөнеркәсіп кешенінің мал 

және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру,  қайта өңдеу, сату 

бойынша  маңызды бөлігі болып табылады.  Пәннің мақсаты 

өндіріс процестері туралы мәлімет беру, меншіктің сақталуын 

қамтамасыз ету, тиімділіктің өсуін, жұмыс сапасын жақсарту 

және тиімділікті көтеру. Мазмұны: Қазіргі таңда ел 

экономикасының аграрлықөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік 

есеп пен есеп беруде заңнамалық  және нормативтік реттеуде 

өзгерістер болуда, есептің жаңа объектілері, ақпараттың жаңа 

пайдаланушылары, меншік нысаны өзгеруде, сондықтан пәнді 

оқу барысында ҚР экономикасының даму ерекшеліктерін  және 

ауыл шаруашылық ұйымдарындағы бухгалтерлік есепті жүргізу 

әдістері мен нысандарын жетілдіруді ескеру қажет.  

Оқудың нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде студент: Білуі керек: -экономиканың әр 

түрлі саласындағы кәсіпорындардың бухгалтерлік есепті 

жүргізудің  

негізгі ережелерін;  

-экономиканың әр түрлі саласындағы кәсіпорындардың 

қызметі туралы білу;  

-пәннің терминдері мен базалық ұғымын. 

- ауылшаруашылық ұйымдарда есепті ұйымдастыру 

сұрақтары бойынша нұсқаулық, нормативтік және  заңнамалық 

материалдарды; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке алуды; 

- жануарларды өсіру мен бордақылауды есепке алуды; 

- өнеркәсіптік өндіріс, өсімдік шаруашылығы мен мал 

шаруашылығы өнімінің өзіндік құнын анықтауды және 

шығындарды есепке алуды. 

Үйренуі керек: 



- негізгі құралдар, ақша қаражаттары, материалдық 

құндылықтар, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қозғалысымен 

байланысты операцияларды құжатпен рәсімдеуді;  

- жануарларды сою, төл алу  құжаттарын жасауды; 

- өнімнің өзіндік құнын қарастыруға және әр сала бойынша 

шығындарды есепке алуды; 

-кәсіпорын қызметінің ерекшелігіне сәйкес операцияларды 

құжаттарда дұрыс рәсімдеу, қолданыстағы заңдарға сәйкес 

бухгалтерлік есеп операцияларын шоттарда көрсету. 

Дағдылануы керек:  

-  АӨК есебі  бойынша жиынтық бухгалтерлік құжаттарды, 

бастапқы құжаттарды өңдеуге; 

- АӨК қаржылық және салықтық есептілік объектілерін 

жасау мен ұсынуға. 

Пәнді оқу процесі мынадай арнайы, кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастыру мен дамытуға бағытталған:басқару шешімдерін 

қабылдау үшін ұсынылған параметрлерді бағалауға, сондай-ақ 

оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және ақтау үшін, 

әлеуметтік және экономикалық пайданың, тәуекелдер мен 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық әсер есепке критерийлерін, 

ұйымдар мен жеке тұлғалар төлейтін салықтар мен алымдарды 

есептеу қабілетін ескере отырып қабілеті. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Казбекова, Ж. Б. Управление финансовыми потоками 

экономики: учеб. пособие / Ж. Б. Казбекова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 190 с. – 2 

2. Нурмагамбетова, А. З. Финансовый учет: учеб. пособие / А. 

З. Нурмагамбетова, К. Ж. Шолпанбаева, А. А. Апышева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 138 с. 7. 

3. Кайгородцев, А.А. Система управления банком второго 

уровня в условиях экономической модернизации Казахстана: 

моногр. / А. А. Кайгородцев, В. Н. Непшина ; М-во образования 

и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 242 с 1. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Бухгалтерлік есеп және аудит 

Модульге жауапты Шолпанбаева К.Ж., Мухамедиева С.Г., Конбаева К.Т. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5, 6  



Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Есеп және аудит, бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы 

Модульдің мазмұны Ұйымдардағы қаржылық-шаруашылық қызметін есептеуді  және 

талдауды оқытатын Есеп және аудитлық есеп пәнінің 

қорытындылаушы тарауы болып табылады. Бұл пәнді  оқу 

барысында студенттер халықаралық Есеп және аудитлық есеп 

және Есеп және аудитлық есеп беру стандарттарымен, Есеп және 

аудитлық құралдармен, табыс салығын есептеп, ұзақ мерзімді 

инвестиция есебімен, шетел валютасы түрінде жүргізілетін 

операциялардың есебімен және Есеп және аудитлық есептің басқа 

да стандарттарымен танысады. 

Студенттер бұл пәнді толық өтіп болғанан кейін кәсіпорын 

қызметінің экономикалық мәселелерін толық шеше алатындай  

және оны шешу барысында тиімді жол таба алатындай дәрежеге 

жетеді.    

Мақсат - халықаралық Есеп және аудитлық есеп стандартына 

сәйкес, кәсіпорындарда Есеп және аудитлық есептілігін 

құрастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу, өндеу дағдысын 

меңгеру. Сондай-ақ студенттердің Есеп және аудитлық есептілік 

стандарттарын меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану 

дағдысын жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау 

жасаумен байланысты кәсіби ойлау бейімділігін жетілдіруге 

ықпал ету. Мазмұны: Есеп және аудитлық есеп, құқықтық және 

әдістемелік қамтамасыз ету, ағымдағы міндеттемелердің және 

елді мекендердің ақшалай сыйақы үшін бухгалтерлік есеп, Есеп 

және аудитлық инвестицияларды есепке алу, ақша жинап және 

қарыз уақытты ескере отырып, қызметкерлеріне жалақы мен 

төлемдер есебі, жарғылық капиталға, Әсет Бухгалтерлік есеп 

бойынша есепке алу, материалдық емес активтерді есепке 

ұйымдастыру , есепке алу – түгендеу. 

Оқудың нәтижесі Студенттер, осы модульді  оқу нәтижесінде: Білуі керек: 

халықаралық бухгалтерлік есеп және Есеп және аудитлық есеп 

беру стандарттарын, Есеп және аудитлық құралдар есебін, табыс 

салығының есебін, инвестиция есебін, шетел валютасы түрінде 

жүргізілетін операциялардың есебін, жал есебін, халықарылқ 

стандартқа сәйкес есепті жүргізудің әдістемесін және 

ұйымдастыру принципін. Істей білуі керек: халықаралық 

бухгалтерлік есеп және Есеп және аудитлық есеп беру 

стандарттарына сай есептеу жұмысын жүргізуді, ұйымдардағы 

Есеп және аудит-шаруашылық қызметін талдауды, Есеп және 

аудитлық есеп жасауды. 

Пәнді оқу процесі мынадай ортақ мәдени, арнайы, кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған: әр 

түрлі көздерден ақпаратпен жұмыс істеуге дайын. Өз қызметінде 

құқықтық құжаттарды пайдалану, ұйымдастырушылық және 

әкімшілік шешімдерді табу және олар үшін жауапкершілікті өз 

мойнына алуға қабілетті болу. Олардың болашақ мамандығының 

жоғары маңыздылығын мойындау, ол кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға жоғары мотивациясы бар болу. Есеп және аудит, 

бухгалтерлік есеп және т.б. әр түрлі меншік формалары, 

ұйымдардың, ведомстволардың, кәсіпорындардың баяндамаларда 



қамтылған басқа да ақпаратты талдау және интерпретациялау 

қабілетті және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты 

пайдалану. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау 

және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Жоламанова, М. Т. Кредитное дело: учеб. пособие / М. Т. 

Жоламанова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2017. - 190 с. – 3 

2. Роль и значение банков второго уровня в развитии 

региональной экономики: моногр. / К. Ж. Шолпанбаева; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017. - 131 с. 2. 

3. Шолпанбаева , К. Ж. Финансовый учет-: учеб. пособие / К. Ж. 

Шолпанбаева, А. А. Апышева, Л. И. Белоусова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2018. - 125 с. 5 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Есеп және салық салу жүйесі 

Модульге жауапты Шайханова Н.К., Қадырханова Ж.М., Шолпанбаева К.Ж. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 9/10 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Есеп және аудит, Бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы 

Модульдің мазмұны Салық және салық салу. Салықтар дегеніміз- мемлекеттік бюджетке 

заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті 

төлемдер. Саылқтардың экономикалық мәні мынада: салықтар 
шаруашылық жүргізуші субьектілер мен халық табысының 

қалыптасуындағы қаржылық қатынастардың бір бөлігі болып 

табылады.Мақсыты: салық жүйесінің қызмет ету механизмін, салық 

заңының орындалуы, салық түрлері, қызмет ету механизмі, салық 
қызметінің заңдық негізі  туралы кешенді білім беру. Сонымен бiрге 

пәнді зерттеу барысында арнайы ережелер, әдiстер және мәлiметтiң 

әртүрлi салықтардың түрлері бойынша есептеуді үйретеді. Сонымен 
бiрге студент салықтық есепке алу ұғымымен, салықтық бақылаудың 

формаларымен, түрлерімен және әдiстерiмен танысулары қажет. 

Курсты зерттеу барысында салықтың түрлері бойынша есепке алуды  
құрастыра білулері қажет. Мазмұны: Салықтардың экономикалық 

мәні мен табиғаты, Салық жүйесі. Құрылу кезеңдері мен бүгінгі 

жағдайына сипаттама, Салық саясаты,Салық механизмі, Көлік 

құралдарына салынатын салық, Жер салығы, Мүлік салығы, Қосылған 
құн салығы. 



Салықтық есеп. Пән: «Салықтық есеп» сенімді табыс ұрпаққа сәйкес 

теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеруге және 

есепке алу кезеңдер үшін аударымдар салық төлемдерінің мөлшерін 

айқындау, салықтық есепке алу болып табылады. Ағымдағы салық 
заңнамасына сәйкес, салық салынатын табыс қарамастан есепке алу 

деректері бойынша дайындалған экономикалық субъектінің қаржылық 

нәтижелері,, Салық кодексінің ережелеріне сәйкес жасалады. Бірақ 
салық салу мақсаттары үшін пайдаланылатын ақпарат бухгалтерлік 

есеп деректерінің алынған, және салық есебін процесінде 

қалыптасады. Мақсаты Пәнді оқытудың мақсаты салық есебі, оның 
түрлері және салықты бюджетке төлеу өлшемдерінің әртүрлі деңгейін 

қаражатқа салуы қарастырылады. Мемлекеттік және жергіліктік 

бюджетке салық түсімдерін жоспарлау.Мазмұны: Салықтық есепке 

алу және есепке алу жүйесінде оның орны, SRS заңды тұлға 
шегерілгеннен кейін заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы (SRS), 

Сату тіркеу формасы құны, олардың несиелер бойынша негізгі құрал-

жабдықтар Салықтық есеп сыйақы бойынша салықтық есепке алу 
және аударымдар ережелері, Күмәндi талаптар бойынша салықтық 

есепке алу аударымдар. 

Оқудың нәтижесі Студенттер пәнді оқу нәтижесінде: 

Білу тиіс: салықтың мағынасын және салық жүйесінің принциптерін; 

салық төлеушілердың құқықтарын және міндеттерін; салықтың 
функцияларын; мемлекеттік қаржы жүйесінде салықтардың ролін. - 

салық және салық салудың теориясын, қолданыстағы Салық кодексіне 

сәйкес арнайы салық режимин оқуды және әр салық түрі бойынша 

есебі мен төлеу тәртібін, есептеуін. 
Істей білу тиіс: әртүрлі меншік құқығында  қолданыстағы Салық 

режиминде барлық салық түрлері бойынша төлеуді, есептеуді және 

есебін, салық базасын анықтауда өз бетімен жұмыс істей білуді.- 
салық салу объектісін және салық төлеушісін айқын анықтау; салық 

салынбайтын объектілерді анықтау; салық сомасын есептеу; 

кәсіпорынның салық декларациясын толтыру және салық 
органдарымен іс-қағазын жүргізу. Пән: негізгі ұғымдары мен 

терминдеріне, әр салық бойынша түсінік, ҚР қолданыстағы арнайы 

салық режиміне, салық есебі мен бухгалтерлік есептің 

айырмашылығына, қаржы-статистикалық есеп берулерді жүргізу мен 
толтыруға, әр салық бойынша декларацияны толтыруға, бухгалтерлік 

есеп пен салық салу бойынша білімді бекітуге бағытталған. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. Финансовые рынки и посредники: учебное пособие / под 

общей ред. К.Ж. Садвокасова ; МОН РК. - Алматы : TechSmith, 

2018. - 456 с. 15. 

2. Казбекова, Ж. Б. Управление финансовыми потоками 

экономики: учеб. пособие / Ж. Б. Казбекова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 190 с. – 2. 

3. Кабылова, Н. К. Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета): 

учебник / Н. К. Кабылова, Ш. Абайхан, Е. Оразалинов ; М-во 

образования и науки РК. - 4-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 

264 с. – 10. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 



 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модульдің атауы мен 

шифры 

5В052100 

Компьютерлік технологиялар және бухгалтерлік есеп 

Модульге жауапты Мухамедиева С.Г.,  Шолпанбаева К.Ж. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Салық және салық салу, Есеп және аудит нарықтары және 

делдалдары, Есеп және аудит 

Модульдің мазмұны Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру.  Бухгалтерлік  есепті  

компьютерлендіру пайда  болғандығы,  оның даму тарихы және 

қаржылық  ақпараттардың қайдан  алынып, қалай қолдану  

қажеттілгі жайлы, бухгалтерлік баланс,  баланс өтімділігін 

талдауы, міндеттеме және  кәсіпорынның меншікті капиталы 

талдау туралы түсінікпен таныстыруды көздейді. Мақсат 

экономиканың әр түрлі салалары  бойынша бухгалтерлік есептің 

міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдануға 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру және болашақ 

мамандарға теориялық негізін беру. Мазмұны: «Қазақстанға 

арналған 1 С Бухгалтерия 8» бағдарламасы жайында жалпы 

мағлұмат, Кіріс қалдықтарын енгізу, Кассадағы операциялық 

есептер, Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі, 

Материалдарды тіркеу, 1 С: Бухгалтериядағы тіркелген 

активтердің есебі. 

Мемлекеттік мекемедегі есеп және бақылау. Пән: Қаржылық 

қоғамдық сектор үшін Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына сәйкес есептілік (IAS OS) мемлекеттік 

мекемелер. Мемлекеттік кәсіпорындардың нақты өндірістік-

шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есеп және есептілікті 

негізгі білімді, ең үздік басқару шешімдері, ал университетте 

оқу, сондай-ақ еңбек нарығындағы артықшылығы ретінде 

барған сайын қажет жасау үшін талдау нәтижелерін және тиісті 

қорытындылар қалыптастыру қорыту қабілеті.Мақсаты: 

«Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және бақылау» 

Жария компаниялар есепке алу терең меңгеру студенттердің 

білімін мен әдістемесі, қазіргі заманғы қаржылық нарықтардағы 

тиімді қаржылық және әкімшілік шешімдер қабылдау үшін 

мемлекеттік кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің 

бухгалтерлік және талдау, инвестициялық және қаржыландыру 

тауарлар өндірісі мен қызмет көрсету. Мазмұны: қысқа мерзімді 

активтер тіркеу ережесі: қолма-қол және дебиторлық 

мемлекеттік бюджетке сәйкес, есепке алу ережелері босалқылар 

(IAS OS), негізгі капиталға ережесі: Бастапқы тану және бағалау 

(IAS OS) табыстың бухгалтерлік түсім тану ережесі мен 

шығыстары (IAS OS ), меншікті капиталдың (таза активтер) 

және резервтер, мемлекеттік компаниялардың қаржылық 



есептілігін ұсыну (IAS OS) ережелерін есепке алу. 

Оқудың нәтижесі Білуі керек: бухгалтерлік есеп міндеттерін  шешу үшін 

ақпараттық технолияларды қолданудың әдістемелік негізі мен 

теориясын, сонымен қатар бухгалтерлік есеп жүйесін кешенді 

автоматтандыруға қолданыстағы бар  бағдарламамен 

қамтамасыз етуді. Үйренуі керек: бухгалтерлік есеп 

жүйесіндебар бағдарламаны, бухгалтерлік есептің міндеттерін 

шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдануды. ХҚЕС OS 

сәйкес қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну, сондай-ақ, 

қаржылық және операциялық саясаты бойынша шешімдер 

қабылдау кезінде мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп 

және талдау нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі болу үшін; 

ХҚЕС OS сәйкес мемлекеттік кәсіпорындардың бухгалтерлік 

есеп және қаржы өндірістік қызметін, қаржылық есептіліктің 

құралдарын меңгеру; -үздік басқару шешімдерін қабылдау 

мақсатында мемлекеттік кәсіпорындардың нақты өндірістік-

шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есеп және есептілікті 

негіздері, талдау нәтижелерін қорыту қабілетін және тиісті 

қорытындылар қалыптастыру; Дағдылануы керек: 

автоматтандырылған есеп жүйесін қолдануға, соның ішінде 

«1С-Бухгалтерия». Пәнді оқу процесі мынадай арнайы, кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған: 

есептеулер нәтижелерін талдау және нәтижелерін ақтау үшін 

тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін 

құралдар таңдай білу, аналитикалық және зерттеу қазіргі 

заманғы технологияларды проблемалары және ақпараттық 

технологиялар жөніндегі шешімдерді қолдана білу. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1.Финансовые рынки и посредники: учебное пособие / под 

общей ред. К.Ж. Садвокасова; МОН РК. - Алматы : TechSmith, 

2018. - 456 с. 15. 

2.Казбекова, Ж. Б. Управление финансовыми потоками 

экономики: учеб. пособие / Ж.Б. Казбекова; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 190 с. – 2. 

3.Кабылова, Н. К. Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета): 

учебник / Н. К. Кабылова, Ш. Абайхан, Е. Оразалинов ; М-во 

образования и науки РК. - 4-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 

264 с. – 10. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модульдің атауы мен 

шифры 

5В052100 

Қаржылық менеджмент 

Модульге жауапты Шайханова Н.К., Шолпанбаева К.Ж. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 



Аптасына сағат саны 10 

Кредиттер саны 10 (17) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Салық және салық салу, Қаржы нарықтары және делдалдары, 

Есеп және аудит 

Модульдің мазмұны Модульді оқытудағы  мақсат: Қаржылық категориялар, ұғымдар, 

терминдер, бөлінулерді, олардың елде өтіп жатқан әлеуметтік-

экономикалық процестердегі маңызы мен орнын, және де 

қаржыны ұйымдастыру түрлерінің өзара байланысы және өзара 

әрекетін түсінуге жету және олардың қоғам дамуының нақты 

әлеуметтік-экономикалық шарттарында қолдану әдістерін 

танып-білуде теориялық және тәжірибелік дайындықтарын 

қамтамасыз ету. Қаржының қазіргі кездегі шаруашылық 

жүйелеріне тән және қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру 

үшін мемлекетпен кең қолданылатын көпқырлы обьективті 

экономикалық категория ретінде ашылуы болып табылады. 

Болашақ мамандарда өзіндік көзқарастың қалыптасуына, болып 

жатқан жағдайларды сынау мен бағалап, Қаржы нарығын әсерлі 

қолданудың басқадай жолдарын іздеуге жағдай жасалады. 

Оқудың нәтижесі Білу керек: Қаржы қатынастарын және қаржыны анықтау 

отандық және шетелдік теориялық концепциясын, әлемдік 

көзғарастар қарама-қайшылықтарымен мәселелерін. Істей алу 

керек: қаржылық қатынастар аясында, Есеп және аудит, бюджет, 

салық жүйелерінің ұйымдастыру және құру тәртіптерінде кен 

бағыттану. Дағдылануы керек: ойлау мәдениетімен, жинақтау 

қабілетімен, талдау, ақпаратты қабылдау, мақсатты бергілеу 

және оған жету жолдарын тандау. Пәнді оқу процесі мынадай 

ортақ мәдени, арнайы, кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру 

мен дамытуға бағытталған: ол мақсаттарды қою және оған қол 

жеткізу жолдарын таңдауда, синтездеу, талдау, ақпаратты 

қабылдау қабілетті, ойлау мәдениетін меңгерген, сандық және 

сапалық әдістері қолданылады экономикалық шешім қабылдау 

талдау және экономикалық, Есеп және аудитлық, ұйымдық-

басқару моделін құруға қабілеті. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. Шайханова, Н. К. Финансы региона: учеб. пособие / М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2014. - 186 с. 16. 

2. Нурмагамбетова, А. З. Финансовый учет:учеб. пособие / А. З. 

Нурмагамбетова, К. Ж. Шолпанбаева, А. А. Апышева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 138 с.7. 
3. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  



4.Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық).  

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Есеп және есептілік 

Модульге жауапты Шайханова Н.К., Апышева А.А. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Салық және салық салу, Қаржы нарықтары және делдалдары, 

Есеп және аудит, Сақтандыру 

Модульдің мазмұны Бухгалтерлік есепті және аудитті компьютерлендіру.  

Бухгалтерлік  есепті  компьютерлендіру пайда  болғандығы,  

оның даму тарихы және қаржылық  ақпараттардың қайдан  

алынып, қалай қолдану  қажеттілгі жайлы, бухгалтерлік баланс,  

баланс өтімділігін талдауы, міндеттеме және  кәсіпорынның 

меншікті капиталы талдау туралы түсінікпен таныстыруды 

көздейді. Мақсат экономиканың әр түрлі салалары  бойынша 

бухгалтерлік есептің міндеттерін шешу үшін ақпараттық 

технологияларды қолдануға тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру және болашақ мамандарға теориялық негізін 

беру. Мазмұны: «Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» 

бағдарламасы жайында жалпы мағлұмат, Кіріс қалдықтарын 

енгізу, Кассадағы операциялық есептер, Есеп айырысу шоты 

бойынша операциялар есебі, Материалдарды тіркеу, 1 С: 

Бухгалтериядағы тіркелген активтердің есебі. 

 

Қаржылық есеп. Бүгінгі таңда бухгалтерлік есеп басқару 

жүйесінің ең басты орындарының бірін иеленеді. Ол 

кәсіпорынның ағымдағы қызметін  басқаруда, алдағы 

уақыттардағы орындалатын жұмыстарын стратегиялық  және 

тактикалық тұрғыдан жоспарлауда, ресурстарды тиімді 

пайдалануда , шаруашылық қызметінің нәтижесін өлшеп, 

бағалауда және осы айтылғандардың барлығының орындалуы 

үшін тиісті шешім қабылдау барысында басқару процесінің 

басты бөлімі болып есептеледі. 

Мақсаты: пәнді зерттеу нәтижесінде студент анық түсінігі 

болуы керек активтің мәні, экономикалық субъектінің 

бухгалтерлік үрдісін ұйымдастыру тәртібі; халықаралық 

ағымдағы активтердің есепке қоса алғанда, қаржы есептілігі 

стандарттары, ұзақ мерзімді активтер шоты міндеттемелер, 

кәсіпорындарында кірістер мен шығыстар, шот меншікті 

капиталдың ескере отырып; Мен қабілетті болуы тиіс 



бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, талдау және 

түсіндіру әдістерін пайдалану, әр түрлі басқару шешімдерін 

зерттеу және қабылдау. Мазмұны: есеп қаржы-шаруашылық 

қызметінің нәтижелері. Компанияның ақша ағынының талдау. 

Ақшалай қаражаттар ағындарының болжамдары. Қаржылық 

есептілік - қаржы-экономикалық көзі Компанияның. Бағалау 

және компанияның ықтимал банкроттық болжау. 

Оқудың нәтижесі Студент пәнді оқу  нәтижесінде: Білуі керек: халықаралық 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру стандарттарын, 

қаржылық құралдар есебін, табыс салығының есебін, 

инвестиция есебін, шетел валютасы түрінде жүргізілетін 

операциялардың есебін, жал есебін, халықарылқ стандартқа 

сәйкес есепті жүргізудің әдістемесін және ұйымдастыру 

принципін. Істей білуі керек: халықаралық бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есеп беру стандарттарына сай есептеу жұмысын 

жүргізуді, ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметін 

талдауды, қаржылық есеп жасауды. Құзыретті болу: өндірісті 

жоспарлау және басқару кезінде талдау нәтижелерін қолдануға. 

Нақты әлемдік кәсіпорындарда басқару шешімдерін бағалау 

үшін қаржылық талдау құралдарын пайдалану. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. Шайханова, Н. К. Финансы региона: учеб. пособие / М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2014. - 186 с. 16. 

2. Нурмагамбетова, А. З. Финансовый учет:учеб. пособие / А. З. 

Нурмагамбетова, К. Ж. Шолпанбаева, А. А. Апышева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 138 с.7. 
3. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика: 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б.м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4.Гриффин Р. У. Менеджмент:/ Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. 

м.]:Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Қаржылық есеп 

 

Модульге жауапты Қонбаева К.Т.,  Шолпанбаева К.Ж.  

Модульдің түрі БМТМ  

Модульдің деңгейі бакалавриат  

Аптасына сағат саны 6  

Кредиттер саны 6/10  

Оқу түрі Күндізгі   



Семестр 7  

Білім алушылар саны 25  

Модульдің 

пререквизиттері 

Есеп және аудит, бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы  

Модульдің мазмұны Туризмдегі бухгалтерлік есеп пәні: туризм студенттер 

бухгалтерлік есептің зерттеу, туризм саласындағы бухгалтерлік 

есеп негіздері меңгеру кейін туризм саласындағы теориялық 

білімді басталады және басқа да пәндер қарым-қатынаста бар: 

Қаржылық және басқарушылық талдау, қаржы, салық және 

салық салу, басқару және басқалар. Пәнінің мақсаты - туристік 

бизнес саласындағы студенттердің теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету. Мазмұны: Қазіргі жағдайда 

маңыздылығы Бухгалтерлік есеп және есеп беру параметріне 

қоса берілген, сондай-ақ бухгалтерлік есеп әр түрлі 

пайдаланушылардың қамтамасыз басқарудың негізгі 

функцияларының бірі болып табылады экономикалық 

субъектінің нақты жұмыс істеуі туралы сенімді ақпарат 

(әкімшілік, акционерлер, инвесторлар, кредиторлар, және 

басқалар.). 

«ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп» пәні қаржы мамандығы 

бойынша білім алатын студенттерге арналып жасалынған. Бұл 

пәнді оқу барысында студенттер қалай әрекет ету керек деген 

сұраққа жауап алумен қатар, бұл неге қажет екендігін біліп 

үйренеді. Студент бухгалтерлік ақпараттарды әрлендіруді 

зерттейді, оқып үйренеді. Бухгалтерлік концепциялар мен 

принциптерінің дамуын негіздеу себептерін  терең оқып 

үйренеді. «ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп»  пәнінде  бухгалтерлік 

есеп пәні бойынша    алған білімдері негізге алынады және 

осының негізінде келесі қосымша тақырыптар  қарастырылады: 

қаржылық есептілікті ұсыну, ҚЕХС, активтердің құнсыздануы  

және т.б. Мақсаты:  Пәнді оқытудың мақсаты – қаржылық есеп 

берудің барлық типтік формаларын құрастырудың әдістемесін 

және құрамын оқыту болып табылады.  Мазмұны:  Қысқа  

мерзімді  активтер есебі: ақша қаражаттары  және дебиторлық 

борыштар,  Қорлар есебі (2 ҚЕХС), Негізгі құралдардың есебі 

(16 ҚЕХС), Материалдық  емес  активтерінің есебі  (38 ҚЕХС),  

Активтердің  құнсыздануы (36 ҚЕХС), Ұйымның 

міндеттемелерінің есебі. 

 

Оқудың нәтижесі Студент модульді оқу нәтижесінде: білуі керек: 

- негізгі ұғымдар, терминология пәні; 

- туристік бизнес түсіну; 

- туристік кәсіпорындарда нақты есеп ережелері; 

- қаржылық есептің халықаралық стандарттарының 

күрделі аспктілерін. 

үйренуі керек: 

- туристік кәсіпорындардың нақты қызметіне сәйкес 

шаруашылық операцияларды құжатталған болу құқығы; 

- қолданыстағы заң және ҚЕХС сәйкес туристік 

нысандарында шоттары коммерциялық мәмілелер көрсетуі; 

- туристік агенттіктердің қаржылық есептілікті дайындау 

және талдау. 

- есеп объектілері бойынша ҚЕХС сауатты қолдануды, 

 



қазіргі жағдайдағы есеп мәселелерін талдау  және олардың 

шешу жолдарын анықтауды.  Дағдылануы керек:  

- туризм кәсіпорындарда бухгалтерлік процесін 

ұйымдастыруға дағдылар. 

Пәнді оқу процесі мынадай ортақ мәдени, арнайы, кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған: әр 

түрлі көздерден ақпаратпен жұмыс істеуге дайын. Өз қызметінде 

құқықтық құжаттарды пайдалану ұйымдастырушылық және 

әкімшілік шешімдерді табу және олар үшін жауапкершілікті өз 

мойнына алуға қабілетті болу. Олардың болашақ 

мамандығының жоғары маңыздылығын мойындау, ол кәсіби 

қызметті жүзеге асыруға жоғары мотивациясы бар болу. Қаржы, 

бухгалтерлік есеп және т.б. әр түрлі меншік формалары, 

ұйымдардың, ведомстволардың, кәсіпорындардың 

баяндамаларда қамтылған басқа да ақпаратты талдау және 

интерпретациялау қабілетті және басқару шешімдерін қабылдау 

үшін ақпаратты пайдалану. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан   

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері 

орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр   

Әдебиет 1. Финансовые рынки и посредники: учебное пособие / под 

общей ред. К.Ж. Садвокасова ; МОН РК. - Алматы : TechSmith, 

2018. - 456 с. 15. 

2.Казбекова, Ж. Б. Управление финансовыми потоками 

экономики: учеб. пособие / Ж. Б. Казбекова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 190 с. – 2. 

2. Кабылова, Н. К. Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета): 

учебник / Н. К. Кабылова, Ш. Абайхан, Е. Оразалинов ; М-во 

образования и науки РК. - 4-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 

264 с. – 10. 

 

Жаңартылған күн 30.03.2018  

 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 
5В052100 
Рухани-адамгершілік 

Модульге жауапты Шуршитбай М., Жапарова А. 

Модульдің түрі БШТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны  9 

Кредиттер саны  9 (15) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қазіргі Қазастан тарихы, қаржыға кіріспе 

Модульдің мазмұны Қаржы нарықтары және делдалдар «Қаржы  нарығы және 

делдалдар» пәні есеп және аудит қаржы  нарығы және делдалдар 



есептің моделдерін оқуды қарастырады. 

Мақсаты «Қаржы нарықтары және делдалдары» ескере Қазақстан 

Республикасында оның даму ерекшеліктерін, қаржы 

делдалдарының қызметін, сондай-ақ тұтастай алғанда қаржы 

нарығының жұмыс істеуін жақсарту олардың рөлін ескере 

отырып, қаржы нарығының негіздерін және оның 

инфрақұрылымын студенттердің теориялық білімдерін дамыту 

болып табылады. 

Мазмұны Нақты активтерге инвестициялар және олардың 

экономикалық мәні, Инвестиция түрлері, Капиталды бюджетті 

құру процесі, Инвестициялық цикл, оның құрлымы мазмұны және 

жобаны жасаудағы этаптары, Инвестициялық жоба түрлері және 

оның қатысушылары, Инвестйциялық жобаның бизнес – 

жоспары, Маркетинг жоспарының негізгі элементтері. 

Дінтану курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы 

түсініктерді, әлемдік және негізгі халықтық діндері жайлы 

мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар 

жайлы мәліметтерді беру болып табылады. Пәннің мазмұны өзіне 

келесі бөлімдерді қосады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, 

діннің пайда болуы қарастырылады.  

Жемқорлық мәдениеттің негіздері  пәні – жастардың білім алу 

үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ 

мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа 

карсы бағыт. Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 

оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы 

азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-

әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас 

жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының 

психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы 

ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа 

төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар 

қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты 

ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының 

қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас 

жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың 

жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық 

тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. 

Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер 

ретінде.   



Оқудың нәтижесі Білімі: дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, әлемнің 

негізгі діни бейнесімен, құндылықтар жүйесімен, әлемдік 

діндердің этикалық нормалары және олардың қоғамның, соның 

ішінде Қазақстанның да дамуы мен жетілуіне маңызын; - 

Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің қағидаларын; - 

өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары мен 

әртүрлі бағыттары, туған өлкені зерттеудің басты объектілері мен 

көздері, заманауи өлкетанушылық қозғалыс пен оның формалары, 

соның негізінде Қазақстанның  жан-жақты өлкетанушылық 

сипаттамаларын. Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы 

білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен 

түсінігін көрсете білу. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 

қолдана білу.  

Білігі: күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты 

жағдайды түсінуге дінтанушылық тұрғыдан қарау; заманауи 

қоғамның діни өміріне қатысты сұрақтарды өз бетімен және 

ұжымдық зерделеу. Әртүрлі көздерден алынған дін туралы 

ақпаратты талдау дағдыларына ие болуы қажет. Дәйектемелер 

құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді 

шешуге дағдылану. 

Құзыреттілігі: Дүниетанымдық құзіреттілік. Кәсіби қызмет 

түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың әдістерін 

қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға 

қабілеттілігі. 

Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау 

және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Баспа, 2014.- 256 б.  

2. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, обычаи в 

идеологии мировой истории [Текст]  : [учеб. пособие] / В. И. 

Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 180 с. - 50 

3. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. - 371 с. - 25 

Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. - 96 

бет. 

Жаңартылған күн 30.03.2018 

 

  



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В052100 – Учет и аудит 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1 

Ответственный за модуль Садыкова С.Т., Абдрахманова Т.М. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 15/26 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык в школе, 

Иностранный язык в школе 

Содержание модуля Фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические нормы казахского (русского) языков. 

Специальные звуки казахского языка и гармоничность и 

сочетаемость; общеупотребительные номинативные 

слова и их способность к сочетанию, смысл готовых 

словосочетаний, служащих для передачи конкретных 

значений, значение и семантическая структура 

грамматических форм казахского (русского) языка 

используемых для выражения мыслей. Овладение 

лексическим и терминологическим минимумом по 

специальности. Перевод текстов по специальности с 

казахского языка на русский язык в соответствии с 

языковыми нормами. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: грамотная речь (в том числе четкость, 

правильность), письменная речь, знание ораторских 

приемов, знание личностных особенностей и типичных 

проблем людей, с которыми предстоит общаться. 

Уметь: умение соблюдать этику и этикет общения, 

умение проявить индивидуальный подход к собеседнику 

и т.д., умение организовывать и вести переговоры, иные 

деловые встречи,умение анализировать внешние 

сигналы (телодвижения, мимика, интонации), 

проникнуться интересами другого человека. умения и 

навыки социально-коммуникативного взаимодействия с 

обществом, коллективом, навыки работы в группе, 

сотрудничество, толерантность; 

Иметь навыки:владение той или иной лексикой, 

владение коммуникативными тактиками, владение 

коммуникативными стратегиями, способность гасить 

конфликты в зародыше, неконфликтогенность, владение 

навыками активного слушания,  

- владение ораторским искусством. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 2 семестра 



Литература 1. Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. 

English for Managers: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: 

лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б. Гвишиани. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 

3.Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие 

для начинающих с упражнениями и ответами/ Е. 

Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП 

«Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для 

всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для 

студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-

176 с. 

6. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для 

экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы : Альманах, 2016. 

7. Государственная программа «Цифравой Казахстан» 

(постанавление Правительства РК от 12декабря 2017г. 

№ 827. 

8. Baimukhamedov M. F.Information systems: [Textbook] / 

M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science 

of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p 

Дата обновления 30.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий 

Ответственный за модуль Игисинова Н.Б., Кабдрахманова Ф.К., Жаманбаева Л.К. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля школьные дисциплины «История», «Человек и 

общество» 

Содержание модуля Культурология. Объектом исследования культурологии 

является культура как целостность, как специфическая 

функция и особенность человеческого бытия. 

Многообразие теоретико-методологических вариантов 

исследования культуры обусловлено многомерностью 

самого изучаемого феномена - культуры.  

Политология-социология объект и предмет социологии 

и политологии; социологическая перспектива и 

воображение; основные этапы развития 

социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора 

социологической информации; общество и социальные 

взаимодействия; социальные группы, организации и 

институты; социальное неравенство и социальная 



стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; 

политическое развитие и модернизация; политическая 

культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 

2050 года. 

Современнная история Казахстана. 

Казахстан в древности, Казахстан в период раннего и 

развитого средневековья, Казахстан в XIII – XV вв., 

Этногенез казахов. Казахское ханство, Присоединение 

Казахстана к России, Народно-освободительная борьба 

казахов в конце XVIII – середине XIX вв., Казахстан в 

составе Российской империи (вторая половина XIX – 

начало ХХ вв.), Общественное движение в Казахстане 

начала ХХ в., Казахстан в 1917 – 1920 гг. Социально-

экономические преобразования в 20-30-е гг. ХХ в., 

Общественно-политическая и культурная жизнь в 20-30-

е гг., Казахстан в период Великой Отечественной войны, 

Казахстан в послевоенные годы, Казахстан в 1965 – 1991 

гг., Независимый Казахстан 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: основные методологические подходы и 

теоретические направления социологии, политологии 

понимать закономерности функционирования и 

развития общества, социальной группы, личности, иметь 

представления о процессе социологического 

исследования, владеть соответствующим 

терминологическим аппаратом. 

Уметь:логически мыслить, освоение умения вести 

научные дискуссии, диалоги, споры на политические 

темы; творчески мыслить, находить нестандартные 

подходы к решению научных и производственных задач, 

адекватно действовать в ситуациях неопределенности; 

Иметь навыки: владеть технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, социальных 

и экономических знаний; навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля;различными способами 

вербальной и невербальной коммуникации; навыками 

коммуникациями в родной и иноязычной среде 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Александрова Е.А. Культурология. История идей и их 

воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. - 

М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное 

пособие/А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Жаңақұлов Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО 

обучающийсятеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. 

Жаңақұлов. - Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет 



4. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. 

(с изм. 2007 г.)  

5. Биржанова К.С., Ибраева К.Б. Основы права 

Республики Казахстан: Учебное пособие. Алматы кітап -

2013 г. 

6. Ахметов Е.Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : 

ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. 

7. Гаджиев К.С., Политология: учебник для 

академического бакалавриата/К.С. Гаджиев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 395 с.  

8. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. М. 

Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. - 412 с.  

9. Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану 

негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

10. Аяган, Б. Г. Новейшая история Казахстана / Б. Г. 

Аяган, А. М. Ауанасова, А. М. Сулейменов. - Алматы : 

Атамура, 2014. - 368 с. 

11. Аминов Т.М. Современная история Казахстана 

учебное пособие. Издательство бастау.-2017 г.-456 с. 

12. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан 

бүгінге дейін): оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 

бет. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникационный 

Ответственный за модуль Дячук М.В., Кубентаева С.Н., 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык, иностранный язык 

Содержание модуля Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

Курс информационно-коммуникационные технологии 

предусматривает знание обучающими основных 

понятий информатики, архитектуры современных ЭВМ, 

программное обеспечение компьютера, прикладное 

программное обеспечение, применение ЭВМ для 

статистической обработки измерений, основы 

компьютерных коммуникаций, электронного 

правительства. 

Основы права. После обретения Казахстаном 

государственной независимости возникла 

необходимость в коренной перестройке всей правовой 

базы. Вместе с тем построение правового 



демократического государства, соблюдение основных 

прав и свобод человека невозможны без воспитания 

правового сознания у граждан.Недостаточная правовая 

осведомленность влияет на состояние правопорядка в 

стране и построению правового государства, основу 

которого составляют отношения между государством, 

индивидуумом и их образованиями только на основе 

права. Поэтому в процессе изучения курса «Основы 

права» большое внимание уделено действующим 

законам и другим нормативным актам Республики 

Казахстан. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: грамотная речь (в том числе четкость, 

правильность), письменная речь, знание ораторских 

приемов, знание личностных особенностей и типичных 

проблем людей, с которыми предстоит общаться. 

Уметь: умение соблюдать этику и этикет общения, 

умение проявить индивидуальный подход к собеседнику 

и т.д., умение организовывать и вести переговоры, иные 

деловые встречи,умение анализировать внешние 

сигналы (телодвижения, мимика, интонации), 

проникнуться интересами другого человека. умения и 

навыки социально-коммуникативного взаимодействия с 

обществом, коллективом, навыки работы в группе, 

сотрудничество, толерантность; 

Иметь навыки:владение той или иной лексикой, 

владение коммуникативными тактиками, владение 

коммуникативными стратегиями, способность гасить 

конфликты в зародыше, неконфликтогенность, владение 

навыками активного слушания,  

- владение ораторским искусством. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Философия: учение о бытии, познании и ценностях 

человеческого существования: учебник / В. Г.Кузнецов 

и др. – Москва: Инфра–М, 2013. – 517 с. 

2. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – 

Москва: Проспект: Издательство Московского 

университета, 2015. – 669 с. 

3. Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. 

Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 2014. – 69 с. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для 

всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для 

студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-

176 с. 

6. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для 



экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы: Альманах, 2016. 

7. Федосюк, М.Ю. Русский язык: Учебное пособие для 

студентов - нефилологов / М.Ю. Федосюк. - М.: Флинта, 

2014. - 256 c. 

8. Шевелёва, С.А. Английский для экономистов. English 

on Economics: Учебное пособие / С.А. Шевелёва. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 439 c. 

9.  Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: 

Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина. 

- М.: Дашков и К, 2013. - 296 c. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Моделирование на макроуровне и управление 

предприятием 

Ответственный за модуль Сейтембетов Е.Ж., Ситникова Е.С., Ордабаева М.А., 

Сактаева А.А. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык, иностранный язык, философия 

Содержание модуля Философия. Общество, социальные институты и 

взаимодействия. Социальные группы и общности. 

Личность в системе социального взаимодействия 

(социализация личности). Социальное неравенство и 

социальная мобильность. Социальная структура и 

социальная стратификация. Роль и значение 

политологии в формировании гражданственности, 

личности будущего специалиста. Основные этапы 

развития политической мысли. Политика как 

общественное явление, ее природа, виды, возможности, 

границы и перспективы. Особенности современного 

мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы Казахстана в новой 

геополитической конфигурации мира. Основные 

приоритеты внешней политики, внешнеполитические 

инициативы Казахстана в обеспечении безопасности и 

устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе 

и в мире. 
Макроэкономика. Дисциплина изучает экономические 

категории, экономические законы и механизм 

хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, 

распределении, обмене и потреблении. Цель курса – изучить 
общетеоретические аспекты экономической науки, 

закономерностей функционирования рыночной экономики, 

анализ рыночного механизма и инфраструктуры различных 



рынков, действующих в целостной экономике. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: 
основные типы экономических систем, формы общественного 

хозяйства, общая характеристика рыночного хозяйства, 

основы теории спроса и предложения, предпринимательская 

деятельность, ее основные виды и формы, основы теории 
индивидуального воспроизводства, издержки и доход 

предприятия, рынки факторов производства и формирование 

факторных доходов, национальная экономика как система, 
основные макроэкономические показатели,  безработица и 

инфляция как проявления экономической нестабильности, 

макроэкономическое равновесие, экономический рост, 
государственное регулирование: сущность, цели, 

инструменты. 

Маркетинг - является одной из основных дисциплин в 

процессе профессиональной подготовки сотрудников рынка. 
Цель дисциплины - изучение теоретических основ и 

категориально-понятийного аппарата маркетинга, а также 

овладение практическими навыками по применению 
элементов и принципов маркетинга в деятельности 

предприятий. Содержание дисциплины: теоретические 

основы и концепции маркетинга; управление и контроль 

маркетинга; сегментирование рынка и прогнозирование 
товара; товарная политика в системе маркетинга; 

ценообразование и ценовые стратегии; система 

распределения и товародвижения. продвижение товаров и 
услуг; система маркетинговой информации и маркетинговых 

исследований; маркетинговая среда и ее составляющие; 

стратегическое планирование маркетинга; 
Экономика предприятия. Данная дисциплина является 

самостоятельной экономической дисциплиной, предметом 

изучения которой является деятельность предприятия, 

процесс разработки и принятия хозяйственных решений. 
Цель - научить студентов ведению экономики на уровне 

предприятия на основе форм и методов ведения бизнеса в 

рыночных условиях. 
Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: 

Цели и задачи создания и развития предприятия. 

Производственные и рыночные связи предприятия. Основные 
и оборотные средства. Персонал и оплата труда. 

Маркетинговая, производственная, инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятия. Экономическая 

стратегия предприятия. 

Результаты обучения В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные рыночные понятия; 

 виды и задачи маркетинга; 

 организационные формы управления маркетингом; 

 процедуру и методы маркетинговых исследований; 

 маркетинговую среду функционирования фирмы; 

 процедуру стратегического планирования маркетинга; 

 особенности клиентурных рынков. 

- теоретические и методологические основы управления 
современным предприятием,  

Уметь: 

 определить задачи маркетинга соответственно различным 



уровням спроса; 

 осуществить отбор целевых рынков для различных видов 

товаров; 

 выявить значимые факторы в поведении потребителей 
Иметь навыки: 

 проведения маркетинговых исследований посредством 

получения первичных данных; 

 разработки инструментария маркетинга; 

 продвижения товара на рынке. 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся 

информации;  
- оценки реального положения предприятия в рыночных 

условиях  

- расчета финансовых результатов деятельности предприятия. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие следующих общекультурных, специальных, 

профессиональных компетенций: владет культурой 
мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

Способен применять количественные и качественные методы, 

анализа при принятии экономических решений и строить 
экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Философия: учение о бытии, познании и ценностях 

человеческого существования: учебник / В. Г.Кузнецов 

и др. – Москва: Инфра–М, 2013. – 517 с. 

2.Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: 

Проспект: Издательство Московского университета, 

2015. – 669 с. 

3.Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. 

Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 2014. – 69 с. 

4..Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для 

всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

5..Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для 

студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-

176 с. 

6..Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для 

экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы: Альманах, 2016. 

7.Федосюк, М.Ю. Русский язык: Учебное пособие для 

студентов - нефилологов / М.Ю. Федосюк. - М.: Флинта, 

2014. - 256 c. 

8.Шевелёва, С.А. Английский для экономистов. English 

on Economics: Учебное пособие / С.А. Шевелёва. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 439 c. 

9.  Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: 

Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина. 



- М.: Дашков и К, 2013. - 296 c. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Основы экономических знаний 

Ответственный за модуль Жапарова А., Мухамедиев Ғ.Х., Ситникова Е.С. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык, иностранный язык 

Содержание модуля «Введение в специальность» Дисциплина занимает 

одно из важных мест в формировании 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных 

специалистов. Целью курса «Введение в специальность» 

является ознакомление студентов со своей профессией, 

объектами, видами и характером будущей деятельности, 

требованиями к подготовке специалиста, а также с 

системой университетского образования и организацией 

учебного процесса.  

Содержание  Кредитная организация учебного процесса 

в системе образования. Школа нормативной базы. 

Основными направлениями деятельности студентов, 

изучающих основные требования к оформлению 

документов. Эволюция бухгалтерского учета и аудита 

услуг.  

Математика в экономике. Программа курса 

предполагает системное изучение фундаментальных 

разделов математики, прививает умение самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике, развивает 

логическое мышление и творческую инициативу, 

вырабатывает навыки математического исследования 

прикладных вопросов науки и экономики. Курс 

включает основные разделы: «Линейная алгебра с 

элементами аналитической геометрии», 

«Дифференциальное и интегральное исчисление», 

«Теория вероятностей», «Математическая статистика».  

Микроэкономика. «Микроэкономика» сосредоточена 

на получении обучающими знаний, необходимых для 

понимания механизма функционирования экономики на 

уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для 

анализа последствий проводимой государственной 

политики. Это важно, поскольку развитие рыночной 

экономики определяется независимыми действиями 

множества производителей и потребителей, 

преследующими собственные интересы, и их 

необходимо учитывать при принятии экономических 

решений на уровне государства. Основными задачами 



дисциплины «Микроэкономика» являются: овладения 

обучающими теоретическими знаниями и умением 

применять их к практическим проблемам в экономике; 

экономический анализ индивидуального поведения 

потребителя, основанный на теории потребительского 

спроса и теории предложения труда. 

Экономическая теория. Изучение экономической 

теории позволяет объективно и грамотно определять 

место и роль человека в природе, обществе, экономике 

понимать диалектическую связь между экономическими 

процессами. В курсе «Экономическая теория» 

определены экономические категории и требования 

экономических законов, инструменты 

саморегулирования рыночной экономики, роль и место 

государственного регулирования экономики, а также 

особенности и приоритеты социально-ориентированной 

модели рыночной экономики, динамично 

развивающейся в Республике Казахстан. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне; основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

Уметь: 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических модулей поведения 

экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микроуровне; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Иметь навыки: применения методов экономического 

исследования; методов и приемов анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; анализ социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 



Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. 

Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c.  

2. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2-х т.Том 1: 

Учебник для вузов / А.Ф. Шишкин. - М.: ВЛАДОС, 

"КДУ", 2013. - 816 c.  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и 

практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 c. 

4. Биншток, Ф.И. История экономических учений: 

Учебное пособие / Ф.И. Биншток.. - М.: ИЦ РИОР, 2013. 

- 192 c. 

5.  Благих, И.А. История экономических учений: 

Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Благих, А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 

c. 

6. Войтов, А.Г. История экономических учений: 

Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 232 c. 

7. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші 

халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

Дата обновления 30.03.2018 

                                                   

Название модуля и шифр Финансовые ресурсы 

Ответственный за модуль Шолпанбаева Қ.Ж., Жапарова А. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык, иностранный язык 

Содержание модуля Дисциплина «Введение в финансы» занимает одно из 

важных мест в формировании 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных 

специалистов. Целью курса «Введение в финансы»  

является обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку студентов в усвоении финансов региона, 

понятии, терминов, классификации, их значения и места 

в социально – экономическом развитии региона, 

раскрыть роль и значение региональных финансов в 

становлении стабильной экономики государства, 

определить место региональных бюджетов в 

обеспечении функциональных полномочий местных 



органов управления.  

Содержание дисциплины включает в себя основные 

разделы:  Сущность, функции и роль финансов в 

общественном воспроизводстве, Финансовая политика и 

финансовый механизм, Финансы хозяйствующих 

субъектов, Государственные  финансы, Налоги и 

организация налоговой системы, Финансы в системе 

внешнеэкономических связей, Финансы и инфляция. 

Дисциплина: Основы бухгалтерского учета 

предназначена для студентов высших учебных 

заведений, приходящихся на финальной презентации 

принципов структуры ряда вопросов. 

Основы бухгалтерского учета конечно узнал через 

изучение издержек производства и контроля управления 

стратегического принятия решений. Цель изучения 

дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по 

организации управленческого учета, подготовке и 

представлению полной информации управленческому 

персоналу в целях эффективного управления 

предприятием, оперативного контроля и оценки 

результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия.  Содержание: Управление 

доклада о концепции классификации затрат, расчета 

издержек производства, себестоимости и учета методов 

расчета стоимости продукта производства. Процесс 

расчета процесса расчета. 

 

 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию затрат в управленческом учете, 

группировку затрат на производство по элементам, 

анализа материальных, трудовых и накладных расходов 

для принятия решений, калькулирования себестоимости 

продукции. 

Уметь: 

- различать направления в профессиональной 

деятельности финансиста; 

-находить взаимосвязи с другими изучаемыми 

дисциплинами (общеэкономическими и специальными). 

Владеть навыками: 

- теории и практики финансов и использовать его 

основные положения; 

- проявить инициативу, решить нестандартную задачу, 

предложить варианты и оценить перспективы развития 

субъекта хозяйствования; 

- проявить способности к планированию и 

прогнозированию результатов своих профессиональных 

действий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие следующих общекультурных, 



специальных, профессиональных компетенций: готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, готов к участию в 

составе коллектива исполнителей в разработке 

транспортно- технологических процессов, их элементов 

и технологической документации,  умеет выполнять 

работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому 

контролю. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. 

Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c.  

2. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2-х т.Том 1: 

Учебник для вузов / А.Ф. Шишкин. - М.: ВЛАДОС, 

"КДУ", 2013. - 816 c.  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и 

практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 c. 

4. Биншток, Ф.И. История экономических учений: 

Учебное пособие / Ф.И. Биншток.. - М.: ИЦ РИОР, 2013. 

- 192 c. 

5.  Благих, И.А. История экономических учений: 

Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Благих, А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 

c. 

6. Войтов, А.Г. История экономических учений: 

Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 232 c. 

7. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші 

халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

Дата обновления 30.03.2018 

 

  



Название модуля и шифр Теория бухгалтерского учета 

Ответственный за модуль Демченко Л.Н., Ибраева М.К., Маутиева А.Ж., 

Шолпанбаева К.Ж. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 10 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык, иностранный язык 

Содержание модуля Фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические нормы казахского (русского) языков. 

Специальные звуки казахского языка и гармоничность и 

сочетаемость; общеупотребительные номинативные 

слова и их способность к сочетанию, смысл готовых 

словосочетаний, служащих для передачи конкретных 

значений, значение и семантическая структура 

грамматических форм казахского (русского) языка 

используемых для выражения мыслей. Овладение 

лексическим и терминологическим минимумом по 

специальности. Перевод текстов по специальности с 

казахского языка на русский язык в соответствии с 

языковыми нормами. 

Принципы бухгалтерского учета – основной курс для 

обучающийся в экономических специальностей, 

который основан на общепринятых стандартах 

бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности, стандартов аудита. Он занимает одно из 

ведущих мест в деятельности любой организации. По 

данным бухгалтерского учета характеризуется вся 

хозяйственная деятельность, исчисляется его доход или 

убыток, раскрывается финансовое состояние. 

Бухгалтерский учет накапливает информацию, 

необходимую для контроля сохранности собственности 

субъекта и для принятия управленческих решений. 

Аудит представляет собой проверку финансовой 

отчетности юридических лиц с целью выражения 

мнения о достоверности и объективности финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Республики 

Казахстан. 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- грамотная речь (в том числе четкость, правильность), 

письменная речь, знание ораторских приемов, знание 

личностных особенностей и типичных проблем 

людей, с которыми предстоит общаться. 

- классификацию затрат в управленческом учете, 

группировку затрат на производство по элементам, 

анализа материальных, трудовых и накладных расходов 



для принятия решений, калькулирования себестоимости 

продукции. 

Уметь: 

- различать направления в профессиональной 

деятельности финансиста; 

-находить взаимосвязи с другими изучаемыми 

дисциплинами (общеэкономическими и специальными). 

Владеть навыками: 

- теории и практики финансов и использовать его 

основные положения; 

- проявить инициативу, решить нестандартную задачу, 

предложить варианты и оценить перспективы развития 

субъекта хозяйствования; 

- проявить способности к планированию и 

прогнозированию результатов своих профессиональных 

действий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие следующих общекультурных, 

специальных, профессиональных компетенций: готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, готов к участию в 

составе коллектива исполнителей в разработке 

транспортно- технологических процессов, их элементов 

и технологической документации,  умеет выполнять 

работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому 

контролю. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 8. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. 

Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c.  

9. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2-х т.Том 1: 

Учебник для вузов / А.Ф. Шишкин. - М.: ВЛАДОС, 

"КДУ", 2013. - 816 c.  

10. Экономическая теория. Концептуальные основы и 

практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 c. 

11. Биншток, Ф.И. История экономических учений: 

Учебное пособие / Ф.И. Биншток.. - М.: ИЦ РИОР, 2013. 

- 192 c. 



12.  Благих, И.А. История экономических учений: 

Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Благих, А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 

c. 

13. Войтов, А.Г. История экономических учений: 

Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 232 c. 

14. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші 

халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Бухгалтерский учет на предприятиях 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Мухамедиева С.Г., Конбаева К.Т. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность 

Содержание модуля Дисциплина создана для студентов в сфере финансового 

образования. В этом, конечно, студенты должны делать 

с ответом на вопрос, почему это, что вы хотите узнать, 

как учиться. Студент научится читать книги исследует 

информацию о конструкции. Все причины, чтобы 

оправдать разработку концепций учета и принципов 

углубленным изучением курса. Цель дисциплины 

необходимо проанализировать финансовые и 

экономические специалисты компании набор 

теоретических знаний и практического dağdılırdıñ. Это 

анализ финансовой отчетности и бюджетной отчетности 

и анализа и выработки рекомендаций для 

корректирующих, финансовых и общественных 

организаций по совершенствованию и укреплению 

финансового положения. Содержание: общее описание 

доклада финансы, бухгалтерский учет и понимание его 

функции, бухгалтерской документации, регистрации 

хозяйственных операций в журнале транзакций. Создать 

корреспонденцию, синтетические и аналитические счета 

открытие. Они отражают количество хозяйственных 

операций, баланс оборотов. 

 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Студенты, завершившие изучение данной 

дисциплины, в результате должны знать:  

- " Учет и отчетность в финансовых 



организациях"  определенного набора действий и 

продолжающегося метода наблюдателей по специальной 

методике, которая позволяет установить цели, в том 

числе законодательных и исполнительных органов 

власти всех уровней власти, ведущих экономических 

субъектов (государственных, предприятий, учреждений, 

организаций ), и специальный надзор и контроль за 

деятельностью финансовых учреждений, должны быть 

осведомлены о разнице между аудитором и аудитором и 

других студентов. 

Уметь: описывать операции финансовых 

компаний, активных и пассивных, анализ баланса их 

услуг;  

Владеть: учетной информацией, позволяющей 

контролировать текущую деятельность организации, 

методикой оценки и формирования результатов 

финансовой и производственно-хозяйственной 

деятельности организации, информацией финансового 

характера с целью составления годовой бухгалтерской 

отчетности; 

Быть компетентным: в использование 

результатов анализа в планировании и управлении 

производством. Использование инструментов 

финансового анализа для оценки принимаемых 

управленческих решений на реально существующих 

предприятиях. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 15. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. 

Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c.  

16. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2-х т.Том 1: 

Учебник для вузов / А.Ф. Шишкин. - М.: ВЛАДОС, 

"КДУ", 2013. - 816 c.  

17. Экономическая теория. Концептуальные основы и 

практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 c. 

18. Биншток, Ф.И. История экономических учений: 

Учебное пособие / Ф.И. Биншток.. - М.: ИЦ РИОР, 2013. 

- 192 c. 

19.  Благих, И.А. История экономических учений: 

Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Благих, А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 

c. 

20. Войтов, А.Г. История экономических учений: 



Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 232 c. 

21. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші 

халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Анализ и аудит 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Мухамедиева С.Г., Конбаева К.Т. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность 

Содержание модуля Государственное регулирование экономики нормы 

регулирующие предпринимательские отношения в РК а 

также теоритических и практических вопросах  

правового регулирования предпринимательской 

деятельности в РК, виды методов государственного 

регулирования, особенности их применения; структуру 

государственного регулирования в системе социально-

экономического прогнозирования. 

Дисциплина «Аудит» является одной из основных для 

специальности 5В052100 «Учет и аудит». В курсе 

логически и последовательно рассматриваются вопросы 

практического проведения аудита. Дисциплина 

формирует у студентов комплекс теоретических знаний, 

вырабатывает практические навыки в области аудита 

объектов и финансовой отчетности в современных 

условиях. Данный курс дает основные понятия аудита в 

комплексной увязке с другими понятиями рыночной 

экономики.  

Цель: овладение студентами знаний о процессе 

аудирования, передачи и использования информации, 

привитие навыков сознательного и рационального 

использования новейших методов бухгалтерского учета 

и аудита в своей профессиональной деятельности.  

Содержание: Значение внешнего аудита и закупок 

фазы аудита, Фаза производства аудита, Аудит аудита 

операций Банка, Денежные средства в кассе, 

Дебиторской задолженности, аудит аудит основных 

средств. 

Цель: Изучить особенности учета товарных 

операций в торговых предприятиях. 

В настоящее время торговлей товарами народного 



потребления занимаются крупные специализированные 

торговые организации -  акционерные общества,  

товарищества с ограниченной ответственностью, а 

также  частный сектор и  промышленные предприятия 

через свои фирменные магазины.   

Содержание: основные понятия и виды торговой 

деятельности в оптовой торговле товарами и партийных 

товаров в отчете розничной торговли и доклад партии, 

ответственности работников к системе, в аналитическом 

докладе товар торговой системы. 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-стандарты финансовой отчетности 

международного бухгалтерского учета и финансовые 

активы, налог на прибыль, бухгалтерский учет, учета 

инвестиций, валютные операции, осуществляемые в 

форме единого отчета международных стандартов 

бухгалтерского учета в соответствии с принципами 

бухгалтерского учета и методов организации. 

-теоретические и методологические основы 

проведения аудита и формирование аудиторского 

мнения, теорию и практику аудита;  

-содержание МСА, нормативную и 

законодательную базу аудита; 

уметь:  

-формировать аудиторский отчет, составлять план 

аудита, пользоваться законодательными и 

нормативными актами; 

- проводить экспресс-анализ и углубленный 

анализ; 

- производить анализ всех аспектов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- осуществлять финансовое планирование и 

прогнозирование такой деятельности. 

владеть:  

-принципами организации и методикой проведения 

аудита. 

- подготовки финансовой отчетности финансово-

хозяйственной деятельности организации, анализа 

финансовой отчетности. 

Быть компетентным: в использование 

результатов анализа в планировании и управлении 

производством. Использование инструментов 

финансового анализа для оценки принимаемых 

управленческих решений на реально существующих 

предприятиях. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 



утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Финансовые рынки и посредники: учебное пособие / 

под общей ред. К.Ж. Садвокасова ; МОН РК. - Алматы : 

TechSmith, 2018. - 456 с. 15. 

2.Казбекова, Ж. Б. Управление финансовыми потоками 

экономики: учеб. пособие / Ж. Б. Казбекова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 190 

с. – 2. 

4. Кабылова, Н. К. Бухгалтер (Основы бухгалтерского 

учета): учебник / Н. К. Кабылова, Ш. Абайхан, Е. 

Оразалинов ; М-во образования и науки РК. - 4-е изд. - 

Астана : Фолиант, 2014. - 264 с. – 10. 

5.Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  

бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Қаржылық саясат 

Ответственный за модуль Алимбетов У.С., Апышева А.А. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 10 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность 

Содержание модуля Дисциплина: Финансовый анализ сделано для студентов, 

обучающихся по специальности в области 

бухгалтерского учета и аудита. Расчетное с 

международным опытом в Республике Казахстан, 

бухгалтерский учет, финансово-экономического анализа 

и аудита реформы. Наиболее важным из которых 

являются: финансовый учет и финансовый анализ. 

Пользователи управления должны гарантировать, что 

информацию, необходимую для принятия решений. 

Анализ немедленно удовлетворил просьбу о важности 

управления временем. Одна из многих областей 

применения анализа их финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Цель: научить будущих специалистов методам 

финансового анализа, которые могут быть использованы 

при комплексной оценке финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, планировании и 

прогнозировании, принятии обоснованных 



управленческих решений по укреплению финансовой 

устойчивости предприятия. 

Содержание: Теоретической и практической значимости 

финансовой стабильности, анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, собственный 

анализ предприятий "адекватности оборотного капитала 

и платежеспособности компании, анализ ликвидности и 

способность возвратить остаток кредита, анализ 

эффективности использования основных фондов 

предприятий, выпуск ценных бумаг эмитента 

финансовый надежность и анализ прибыльности. 

Дисциплина «Ценообразование» занимает одно из 

важных мест в формировании 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных 

специалистов. 

Целью дисциплины «Ценообразование» является 

формирование у студентов теоретических знаний основ 

ценообразования, которые необходимы им для 

практической деятельности в организациях, принятию 

правильных, эффективных решений на предприятиях с 

целью получения максимальной прибыли. 

Содержание: цена; основы теории ценообразования; 

виды цен, их классификация, состав и структура; 

сущность и задачи политики цен; ценовые риски и 

страхование цен; ценообразование в условиях 

инфляции; государственное регулирование цен. 

Теоретические модели ценообразования, концепции и 

методы ценообразования, вопросы стратегии и тактики 

управления ценовой политикой фирмы.  

Результаты обучения В результате студент дисциплины должен 

знать: 

-финансовый анализ и содержание; 

-методы финансового анализа; 

-основные принципы финансового анализа; 

- социально-экономическую сущность ценообразования, 

виды, функции, систему цен; 

-  практику ценообразования; 

- методы ценообразования, виды  стратегий 

ценообразования; 

-  цели и задачи государственного регулирования цен. 

уметь:  

-платежеспособности и финансовой устойчивости 

компании, чтобы оценить его состояние; 

иметь навыки:  

- использования полученных знаний применительно к 

условиям финансово-экономического деятельности 

предприятия; 

-  анализировать и прогнозировать все составляющие 

цены; 

- выбирать метод ценообразования на основе анализа 

показателей конъюнктуры; 

-специальной терминологией и лексикой данной 



дисциплины, приобрести практические навыки по 

формированию основных видов цен, анализу влияния 

основных ценообразующих факторов на цены. 

-  определить тактику и стратегию ценообразования; 

- рассчитывать цены разными методами и обосновывать 

окончательный выбор; 

- анализировать и контролировать процесс принятия 

решений по ценам. 

Быть компетентным: в использование результатов 

анализа в планировании и управлении производством. 

Использование инструментов финансового анализа для 

оценки принимаемых управленческих решений на 

реально существующих предприятиях. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

2. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

3. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Учет в отраслях 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Конбаева К.Т. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 



Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность 

Содержание модуля Целью изучения дисциплины является глубокое 

овладение студентами особенностей учета и отчетности 

в различных отраслях экономики. 

Содержание: Основные принципы бухгалтерского 

учета, отчет о торговле, Туристические компании 

функций учета, Особенности отчета о сделке, Расчет 

затрат на строительство и расчет стоимости 

строительных и монтажных работ. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при изучении 

дисциплин Принципы бухгалтерского учета; 

Финансовый учет 1,2; Управленческий учет 1,2; Налоги 

и налогообложение.  

Цель курса «Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе» призван давать 

необходимые сведения о ходе производственных 

процессов, содействовать обеспечению сохранности 

собственности, росту рентабельности, повышению 

эффективности и улучшению качества работы. 

Содержание: В настоящее время в экономике 

страны в системе законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

организациях АПК произошли изменения, появляются 

новые объекты учета, новые пользователи информации, 

меняется форма собственности, поэтому при изучении 

дисциплины необходимо учитывать особенности 

развития экономики РК  и совершенствования форм и 

методов ведения бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственных организациях.  

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-базовые понятия и термины дисциплины; иметь 

представление о деятельности предприятий  

различных отраслей экономики; основные правила 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

различных отраслей экономики. 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции в соответствии с действующим 

законодательством, правильно оформлять 

документально операции в соответствии со спецификой 

деятельности предприятия. 

- документально оформлять операции, связанные с 

движением сельскохозяйственной продукции, 

материальных ценностей, денежных средств, основных 



средств; 

-  составлять документы на приплод, забой, прирезку 

животных; 

- учитывать затраты по каждой отрасли и рассматривать 

себестоимость продукции.  

-  законодательные, нормативные и инструкционные 

материалы по вопросам организации учета в 

сельскохозяйственных организациях; 

- учет сельскохозяйственной продукции; 

- учет животных на выращивании и откорме;  

- учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

растениеводства и животноводства, промышленных 

производств. 

Владеть: - навыками самостоятельной работы в области 

бухгалтерского учета на предприятиях  различных 

отраслей экономики. 

- навыками обработки первичных, сводных 

бухгалтерских документов по учету в АПК; 

-  составление и представление финансовой и налоговой 

отчетности объектов АПК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие общекультурных, 

специальных, профессиональных компетенций. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

2. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

3. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 



6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Система налогообложения и учет 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Шайханова Н.К. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность 

Содержание модуля Дисциплина: «Налоги и налогообложение» является 

специализированным разделом финансовой науки. 

Знание теоретических основ и закономерностей 

налогообложения, изучение законодательной и 

нормативной базы позволит эффективно выполнить 

служебные обязанности, возлагаемые как на 

государственных и муниципальных служащих 

различных органов власти, так и работников 

предприятий, знания в области налогообложения за 

рубежом позволят оценить эффективность 

отечественной налоговой системы.  

Цель курса формирование у студентов умений и 

навыков самостоятельного анализа налогового учета, 

форм налогового контроля. В ходе исследования 

должны быть в состоянии построить по видам налоговой 

отчетности. 

Содержание:  Природа экономической ценности налогов 

и налоговой системы. И описание текущего состояния 

этапах формирования налоговой политики, механизма 

налога, транспортного налога, земельного налога, налога 

на имущество, налога на добавленную стоимость. 

Дисциплина: Налоговый учет представляет новое 

явление в отечественной практике учета. Его 

возникновение связано с реформированием системы 

учета и отчетности. Налоговый учет представляет 

систему обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогам.  

Целью изучения данного курса являются основы 

организации налогового учета, правильное отражение 

постоянных и временных разницы, возникающих между 

данными бухгалтерского и налогового учета, отражение 

данных налогового учета в декларациях. 

Содержание: Налоговый учет и его место в системе 

учета, Учет совокупного годового дохода (СГД) 



юридического лица, Учет вычетов из СГД юридического 

лица, Учёт формирования затрат по реализованной 

продукции, Правила налогового учёта и вычеты по 

фиксированным активам, Налоговый учёт по 

вознаграждениям за полученные кредиты, Налоговый 

учёт вычетов по сомнительным требованиям.  

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- значение налогов и принципы налоговой системы; 

права и обязанности налогоплательщиков; функций 

налогов; роль налогов в финансовой системе 

государства.  

- теорию налогов и налогообложения, освоения знаний 

по исчислению, учету и уплате каждого вида налогов и 

изучение специальных налоговых режимов в 

соответствии с действующим Налоговым кодексом. 

Уметь:  

-определять объекты налогообложения по налогам и 

сборам; выявлять операции, не подлежащие 

налогообложению; находить налоговую базу; исчислять 

налоги и сборы; формировать налоговые декларации по 

налогам вести деловую переписку с налоговыми 

органами. 

--самостоятельно работать по определению 

налогооблагаемой базы, исчислению, учету и уплате 

всех видов налогов при разных действующих режимах 

при любой форме собственности. Для реализации 

поставленных целей и задач, студенту необходимо 

Иметь навыки: 

- проведения необходимых расчетов, интерпретации 

результатов проведенных исследований и расчетов, 

самостоятельного изучения теоретического материала. 

- базовыми понятиями и терминами дисциплины, иметь 

представление о каждом виде налогов, знать 

специальные налоговые режимы, действующие в РК, 

освоить навыки заполнения и ведения финансово-

статистических отчетностей, деклараций по каждому 

виду налогов, закрепить знания по бухгалтерскому учету 

и налогообложению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие общекультурных, 

специальных, профессиональных компетенций. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 



Литература 1.Елшібаев Р. Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы. - Алматы : 

Экономика, 2014. - 440 бет. -10 экз 

2.Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: 

Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков 

и К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру: оқулық : Қ Р Білім және 

ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және орта білім 

беру ұйымдарына ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков және т. б. - 

3-ші бас., толық, өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 200 бет 

4.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Бухгалтерский учет и компьютерные технологии 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Конбаева К.Т. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность, основы бухгалтерского учета 

Содержание модуля Дисциплина: предметом изучения дисциплины 

«Компьютеризация бухгалтерского учета» являются 

методические основы использования информационных 

технологий для решения задач бухгалтерского учета, а 

также применение существующего программного 

обеспечения для комплексной автоматизации системы 

бухгалтерского учета. 

Цель преподавания дисциплины - дать будущим 

специалистам теоретические основы и сформировать у 

них практические навыки в применении 

информационных технологий для решения задач 

бухгалтерского учета по различным областям 

экономики. 

Содержание: "1С Бухгалтерия 8 Учет Казахстан" Общая 

информация о программе, введением поступающих 

отходов, эксплуатации отчетов в стороны, сделок по 

докладу текущего счета и регистрационные материалы, 

1: С Бухгалтерия основных фондов. 

Дисциплина: «Учет и контроль государственных 

учреждениях» изучается в соответствии с 



Международными стандартами финансовой отчетности 

для общественного сектора (МСФО ОС) 

государственных учреждений. Знания основ  учета и 

отчетности реальной производственно-хозяйственной 

деятельности государственных предприятий, умение 

обобщать результаты анализа и формирование 

соответствующих выводов с целью принятия 

оптимальных управленческих решений становятся более 

необходимыми как во время учебы в университете и в 

качестве дополнительного преимущества на рынке 

труда. 

Целью является:  глубокое овладение слушателями 

знаний и методологий бухгалтерского учета 

государственных организаций, учета и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

государственных предприятий для принятия 

эффективных финансовых и управленческих решений на 

современных финансовых рынках, инвестирования и 

финансировании производства продукции и оказании 

услуг. 

Содержание: Правила учета краткосрочных активов: 

денежных средств и дебиторской задолженности в 

соответствии с госбюджетом, Правила учета запасов 

(МСФО ОС),  Правила учета основных  средств: 

первоначальное признание и оценка  (МСФО ОС),  

Правила учета выручки, признания доходов и расходов 

(МСФО ОС), Правила учета капитала (чистых активов) 

и резервов,  Представление финансовой отчетности  

государственных организаций (МСФО ОС). 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы учета и отчетности реальной производственно-

хозяйственной деятельности государственных 

предприятий, умение обобщать результаты анализа и 

формирование соответствующих выводов с целью 

принятия оптимальных управленческих решений; 

- теоретические и методологические основы 

использования информационных технологий для 

решения задач бухгалтерского учета, а также 

применение существующего программного обеспечения 

для комплексной автоматизации системы 

бухгалтерского учета. 

уметь: использовать результаты учета и анализа данных 

государственных учреждений при принятии финансовых 

и управленческих решений, а также при подготовке и 

представлении финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО ОС; 

- использовать информационные технологии для 

решения бухгалтерских задач, существующими 

классами программных продуктов систем 

бухгалтерского учета. 

 



владеть:  инструментарием учета и финансирования 

производственной деятельности государственных 

предприятий, формирования финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО ОС; 

- навыками применения автоматизированной системы 

учета, в частности «1С-Бухгалтерия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие следующих специальных, 

профессиональных компетенций: способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы, способность 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 4. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

5. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

6. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

  



Название модуля и шифр Финансовая система 

Ответственный за модуль Кадырханова Ж.М., Шолпанбаева К.Ж., Конбаева К.Т. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 10 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность, основы бухгалтерского учета 

Содержание модуля Дисциплина: При изучении дисциплины «Финансовый и 

управленческий анализ» рекомендуется основное 

внимание уделить раскрытию содержания, принципов и 

особенностей методики анализа эффективности 

деятельности и направлений развития 

производственных, финансово-кредитных, бюджетных, 

инвестиционных и прочих организаций.  

Целью данного курса «Финансовый и управленческий 

анализ» является: глубже освоить теоретические основы 

планирования, организации и повышения 

эффективности бизнеса, овладеть практическими 

навыками применяя, специальных методов проведения 

анализа технико-организационного уровня, влияния 

внешней среды, уровня конкуренции и коньюктуры 

рынка, формирования и использования экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов.  

Содержание: дисциплины включает в себя основные 

разделы: Предмет и объекты экономического анализа. 

Содержание и задачи экономического анализа. 

Основные принципы экономического анализа. Методы 

экономического анализа. Приемы анализа. Анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости и 

анализ финансовых коэффициентов.  

Дисциплина изучает студентов основным понятиям 

банковского дела, анализа показателей кредитных 

организаций, механизма управления коммерческим 

банком. 

Цель: Осуществление профессиональной подготовки 

кадров высокой квалификации, способных проводить 

работу по организации, управлению, повышению 

эффективности, а также устойчивому развитию и 

совершенствованию деятельности банков, небанковских 

кредитно-финансовых учреждений и институтов рынка 

ценных бумаг. 

Содержание: Коммерческие банки и их текущей 

экономической ситуации, надзору Агентства по 

финансовому банковских операций, а также порядок 

лицензирования разрешения на открытие банка. 

Ликвидация банков, банковских ресурсов источники 

формирования. Пассивные операции, депозитный 



портфель коммерческих банков, ее формирование и 

управление, межбанковский рынок кредитных ресурсов. 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание и задачи финансового анализа; 

-  методы финансового анализа; 

- основные принципы финансового анализа;  

- расчеты коэффициентов.  

- основные принципы кредитования, сущность 

банковской системы, виды банков, функции 

Национального банка Республики Казахстан, виды 

ценных бумаг и условия их выпуска. 

уметь: 

- проводить экспресс-анализ и углубленный анализ; 

- производить анализ всех аспектов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- осуществлять финансовое планирование и 

прогнозирование такой деятельности. 

- определять платежи по вкладам, производить 

необходимые вычисления по операциям с ценными 

бумагами, самостоятельно расширять экономические 

знания, обрабатывать и анализировать статистические 

данные. 

Владеть: 

- работы с учебной, научной литературой, со 

статистическими источниками и нормативно – 

правовыми актами; 

- составления тезисов, структурно-логических схем, 

таблиц, составления и анализа ответов на вопросы. 

- анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

экономики и экономической политики государства. 

- навыками применения  полученных знании при 

решении конкретных ситуаций, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие следующих общекультурных, 

специальных, профессиональных компетенций: владет 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, Способен применять 

количественные и качественные методы, анализа при 

принятии экономических решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 



аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 7. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

8. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

9. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Налоговая и ценовая политика 

Ответственный за модуль Кадырханова Ж.М., Шолпанбаева К.Ж., Шайханова Н.К. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность, основы бухгалтерского учета 

Содержание модуля Дисциплина: «Налоги и ценообразование» комплексно 

рассматриваются теоретические основы и методология 

ценообразования, особенности формирования основных 

элементов цены, методы, политика и стратегия 

ценообразования, ценообразование в отдельных 

отраслях экономики, ценообразование во внешней 

торговле, нормативно-правовая база и организация 

ценообразования, система контроля формированиям и 

применениям цен. 

Цель учебной дисциплины «Налоги и ценообразование» 

изучить международные аспекты управления налогами, 

состояние налогового климата в других странах, 

современных теорий в области налогов, определение 



налоговых поступлении 

Содержание: дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: сущность и функции цены, факторы, 

влияющие на формирование рыночных цен, виды цен, 

себестоимость как основа формирования цены, 

стратегии ценообразования, методы ценообразования, 

ценообразование на экспортные товары, 

ценообразование на импортные товары, 

ценообразование в сфере услуг, дифференциация цен.  

Дисциплина:  «Учет и отчетность в финансовых 

организациях» создана для студентов в сфере 

финансового образования. В этом, конечно, студенты 

должны делать с ответом на вопрос, почему это, что вы 

хотите узнать, как учиться. Студент научится читать 

книги исследует информацию о конструкции. Все 

причины, чтобы оправдать разработку концепций учета 

и принципов углубленным изучением курса. 

Цель дисциплины необходимо проанализировать 

финансовые и экономические специалисты компании 

набор теоретических знаний и практического dağdılırdıñ. 

Это анализ финансовой отчетности и бюджетной 

отчетности и анализа и выработки рекомендаций для 

корректирующих, финансовых и общественных 

организаций по совершенствованию и укреплению 

финансового положения. 

Содержание: общее описание доклада финансы, 

бухгалтерский учет и понимание его функции, 

бухгалтерской документации, регистрации 

хозяйственных операций в журнале транзакций. Создать 

корреспонденцию, синтетические и аналитические счета 

открытие. Они отражают количество хозяйственных 

операций, баланс оборотов. 

Результаты обучения Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в 

результате должны: 

Знать: понятие, содержание и структуру построения 

налоговой политики предприятия,   понятие, 

содержание, этапы и методы налогового планирования, 

понятие, содержание и способы организации системы 

налогового менеджмента на предприятии. 

Уметь: оценивать уровень налоговой нагрузки и ее 

влияния на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, формировать налоговую политику 

предприятия, формировать организационную структуру 

системы налогового менеджмента на предприятии. 

Владеть: специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины, методами управления налоговыми 

отношениями предприятий и организаций с 

государством, возникающих в связи с исполнением ими 

обязанностей по уплате налогов и сборов,  навыками 

налогового обслуживания во всех его формах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие следующих общекультурных, 



специальных, профессиональных компетенций: умение 

использовать нормативные и правовые документы по 

ценообразованию и налогообложению при 

формирования ценовой политики в организации, расчете 

оптимального уровня цен и тарифов. Владеть 

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. Способность организовать 

деятельность малой группы для мозгового штурма по 

выбору наиболее удачного сочетания предприятий-

смежников для получения оптимальной цены у 

предприятия-изготовителя. Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных для выбора 

оптимального уровня цены, тарифа, обеспечивающих 

рентабельную работу предприятия. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 10. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

11. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

12. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

  



Название модуля и шифр Учет и отчетность 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Мухамедиева С.Г. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность, основы бухгалтерского учета 

Содержание модуля Дисциплина: В условиях рыночной экономики, 

интеграции межхозяйственной системы, особое 

значение приобретают точность, достоверность и единое 

оформление финансовой информации в бухгалтерском 

учете и отчетности в банках. В этом заинтересованы как 

сами банки, их акционеры, инвесторы, так и общество в 

целом.  

Цель: Учет в банках тесно связан с учетом в других 

отраслях экономики. Организация бухгалтерского учета 

и документооборота в банках непосредственно влияет на 

ведение бухгалтерского учета предприятий 

материальной и нематериальной сфер экономики. Эта 

связь определяется деятельностью банков по 

расчетному, кассовому, кредитному и инвестиционному 

обслуживанию предприятий, организаций и 

учреждений. 

Содержание:  Бухгалтерский учет в банках второго 

уровня, Организация учетно-операционной работы в 

банке, Бухгалтерский баланс и План счетов 

бухгалтерского учета в банках второго уровня, Учет 

безналичных расчетов, Учет межбанковских 

корреспондентских отношений, Учет кассовых 

операций, Бухгалтерский учет кредитных операций. 

Результаты обучения Студент должен знать: 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в 
кредитных организациях; 

- методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
  уметь: 

- использовать информационные технологии для решения 

бухгалтерских задач, существующими классами 
программных продуктов систем бухгалтерского учета. 

  Владеть навыками :  

-  техники и организации бухгалтерского учета и 

документооборота в банках   и составления  бухгалтерской 
отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие следующих общекультурных, специальных, 
профессиональных компетенций: готов работать с 

информацией из различных источников. Умеет использовать 

нормативно-правовые документы в своей деятельности 

Способен находить организационно-управленческие решения 



и нести за них ответственность. Осознает высокую 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.п. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений.  

 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 13. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

14. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

15. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 

для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

  



Название модуля и шифр Финансовый учет 

Ответственный за модуль Шолпанбаева К.Ж., Мухамедиева С.Г. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, макроэкономика, введение в 

специальность, основы бухгалтерского учета 

Содержание модуля Дисциплина: Изучение бухгалтерского учета в туризме 

студенты начинают после усвоения основ 

бухгалтерского учета в туризме, теоретическое знание в 

области туризма и имеет связь с другими дисциплинами: 

финансовый и управленческий анализ, финансы, налоги 

и налогообложение, менеджмент и другие. 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в туризме» - 

обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

студентов в области туристского бизнеса. 

Содержание: В современных условиях важное значение 

придается постановке учета и отчетности, так как 

бухгалтерский учет является одной из основных 

функций управления, обеспечивающих разных 

пользователей (администрация, акционеры, инвесторы, 

кредиторы и др.) достоверной информацией о реальном 

функционировании хозяйствующего субъекта. 

Дисциплины: изучает международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), набор документов 

(стандартов и интерпретаций), регламентирующие 

правила составления финансовой отчетности, 

необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решений в отношении предприятия. 

Каждый стандарт содержит требования к объекту учета, 

признание объекта учета, оценку объекта учета и 

раскрытие информации об объекте учета в различных 

формах финансовой отчетности. 

Цель: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по 

организации управленческого учета, подготовке и 

представлению полной информации управленческому 

персоналу в целях эффективного управления 

предприятием, оперативного контроля и оценки 

результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия.  

Содержание: в данном курсе рассматриваются 

Краткосрочные активы: Денежные средства и 

дебиторская задолженность, Инвентарь (МСФО 2), 

Учета основных средств (МСФО 16), Нематериальные 

активы (МСФО 38) Обесценение активов (МСФО 36), 

Расчет по обязательствам организации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Результаты обучения В процессе изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- базовые понятия, термины дисциплины; 

- представление о туристском бизнесе; 

- специфические правила ведения бухгалтерского учета 

на туристских предприятиях. 

Уметь: 

- правильно оформлять документально хозяйственные 

операции в соответствии со спецификой деятельности 

туристских предприятий; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции в туристских предприятиях в 

соответствии с действующим законодательством и 

МСФО; 

- составлять и анализировать финансовую отчетность 

турфирм. 

Владеть: 

- навыками организации учетного процесса в туристских 

предприятиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие общекультурных, 

специальных, профессиональных компетенций. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 16. Глухова И. М. Этапы управления затратами на 

предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

17. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные 

проблемы управления затратами в современных 

компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-

34. 

18. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные 

проблемы управления производственными затратами // 

Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. 

Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие 



для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Дата обновления 30.03.2018 

 

  



Название модуля и шифр Духовно-нравственный 

Ответственный за модуль ст.преподавательРякова Е.А., ст. преподаватель 

Жиренова А.Т., к.и.н. ШуршитбайБ., к.ю.н Рамазанова 

А.Р. 

Тип модуля  МВВК 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля История Казахстана, Политология, Философия 

Содержание модуля Религиоведение (БД КВ), Изучить историко-

философские и социокультурные традиции 

формирования культурологии как науки, место 

культурологии в методологической иерархии 

социальных наук, основные методологические подходы 

культурологического анализа: социологический, 

компаративистский, историко-функциональный, 

типологический, системно-структурный, историко-

теоретический, герменевтический, методы исследования 

в культурологи, основные подходы к определению 

культуры, многообразие определений культуры. 

Основы антикоррупционной культуры(БД КВ), 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» 

изучаетcя обучающийсяами в целях формирования 

антикоррупционной культуры, выработке знаний, 

умений и навыков в области противодействия 

коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в 

области деятельности, осуществляемой субъектами 

противодействия коррупции по сохранению и 

укреплению в обществе системы ценностей, 

отражающей нетерпимость к коррупции, создание 

нулевой терпимости к явлению  коррупции в 

студенческой среде. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: историко-философские и социокультурные 

традиции формирования культурологии как науки, 

место культурологии в методологической иерархии 

социальных наук, основные методологические подходы 

культурологического анализа: социологический, 

компаративистский, историко-функциональный, 

типологический, системно-структурный, историко-

теоретический, герменевтический, методы исследования 

в культурологи, основные подходы к определению 

культуры, многообразие определений культуры. 

знать: 

Уметь: характеризоватькультуры прошлого и 

современности с позиций многомерности; культурные 

процессы в их конкретно-историческом своеобразии;  

культуру личности и межличностных отношений в 



условиях многообразия интересов и культурного 

плюрализма, анализировать роль культуры в жизни 

человека; основные культурные эпохи, стили и образцы; 

соотношение традиций и инноваций в культуре; 

национальное и общечеловеческое в культуре, проблемы 

межкультурной коммуникации; 

Иметь навыки:межкультурной коммуникации и 

диалога; культурной толерантности. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно 

Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и 

их воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. 

- М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное 

пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой 

культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, 

Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. 

Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

4. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : 

Нур-Принт, 2017.-370 бет. 

5. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО 

студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Модули практик, PM 

Ответственный за модуль д.э.н., профессор Кайгородцев А.А, Рахметова А.К. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 30 

Количество кредитов 12 

Форма обучения очная 

Семестр 2,4,6,8 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Учебная практика, Производственная практика, 

Преддипломная практика 

Освоение практических навыков по ОП, в частности 

рационально отбирать содержание любой 

организационной формы обучения, выделяя в нем 

главное, существенное и концентрируя на нем внимание 

обучаемых; оптимально отбирать приемы организации 



учебной деятельности, методы стимулирования и 

контроля, учитывая при этом особенности содержания 

темы и индивидуальные возможности каждого 

обучаемого;  использовать информационные технологии 

при проведении учебной работы;  анализировать 

собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

использовать передовой педагогический опыт, сочетать 

традиционные и инновационные технологии обучения,  

применять полученные навыки для подготовки и 

проведения научных исследований. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: предмет и объект выбранного направления и 

профиля профессиональной полготовки; круг своих 

будущих профессиональных обязанностей; методы и 

методику самообразования; критерии профессиональной 

успешности. 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов. Правильно применять 

полученные теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и решении 

практических задач. 

Иметь навыки: методикой анализа процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов; методикой анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в Казахстане, так и за рубежом, а также 

владеть категориальным аппаратом экономической 

теории. 

Форма итогового контроля Защита отчетов 

Условия для получения кредитов - выполнение практических работ; 

- защита отчета согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 

г. №125 «Об утверждении Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература По теме исследования 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации, МИГА 

Ответственный за модуль Научные руководители 

Тип модуля  МИГА 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 22,5 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очная 



Семестр 8 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля В соответствии с темой исследования 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

знать: основы экономических, организационных 

отношений, складывающихся на предприятиях, 

теоретические основы расчета показателей 

эффективности; 

приобрести навыки: расчета амортизационных 

отчислений, показателей эффективности использования 

основных и оборотных средств на основе финансовой 

отчетности, расчета себестоимости продукции и 

финансовых показателей; знать концепцию анализа 

хозяйственной деятельности; основные цели, задачи и 

информационное обеспечение анализа хозяйственной 

деятельности; общую методику и приемы анализа 

хозяйственной деятельности; основные направления 

анализа хозяйственной деятельности, 

последовательность его проведения; основные 

показатели, характеризующие объем производства и 

продаж, технико-организационный уровень и другие 

условия производства, использование производственных 

ресурсов организации, затраты, финансовые результаты 

и рентабельность деятельности и финансовое состояние 

организации; направления использования результатов 

анализа хозяйственной деятельности. 

уметь: экономически эффективно управлять ресурсами 

предприятия, находить необходимую информацию, 

проверять ее достоверность и использовать ее в 

аналитических расчетах и обоснованиях; оперативно и 

углубленно оценивать финансовую устойчивость 

организации и определять резервы ее роста в целях 

предотвращения банкротства; строить факторные 

модели и проводить факторный анализ прибыли, 

рентабельности, издержек, объема производства и 

продаж продукции (товаров, работ, услуг), 

эффективности использования производственных 

ресурсов; применять результаты факторного анализа в 

целях обоснования управленческих решений; применять 

результаты аналитических расчетов в целях обоснования 

бизнес-планов; рассчитывать эффективность отдельных 

видов и направлений предпринимательской и 

финансово-хозяйственной деятельности и организации в 

целом. 

иметь навыкивладения методами анализа различных 

аспектов хозяйственной деятельности организации; 

приемами выявления и оценки резервов усиления 

рыночных возможностей организации. 

Форма итогового контроля Государственный экзамен по специальности; 

Защита дипломной работы. 

Условия для получения кредитов - Посещение обзорных лекции; 



- Выполнение дипломной работы; 

- посещение консультаций; 

- прохождение процедуры предзащиты; 

-  Сдача государственного комплексного экзамена по 

дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 

г. №125 «Об утверждении Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся»; 

Защита дипломной работы согласно Приказу МОН РК 

от 18.03.2008 г. №125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература В соответствии с темой исследования 

Дата обновления  

 

Название модуля и 

шифр 
Дополнительные модули 

Ответственный за 

модуль 

Гончарова Л.В., Сафонова А.И., Тулеубаева А.М., к.п.н. Кругликова 

М.В. 

Тип модуля  ДМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в 

неделю 

3,3 

Количество 

кредитов 

8 

Форма обучения очная 

Семестр 1-7 

Количество 

обучающихся 

10 

Пререквизиты 

модуля 

Типовые плановые уроки по физкультуре в средней школе 

Содержание модуля Овладение разнообразными двигательными действиями и развитие 

основных физических качеств, формирование специальных 

систематизированных знаний, интересов, мотиваций, 

способствующих выработке у обучающийсяов потребности в 

постоянном физическом совершенствовании и самовоспитании. 

Результаты 

обучения 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

- понимать социальную роль физической культуры в развитии 

личности и подготовки её к профессиональной деятельности;  

-знать научно-биологические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- овладеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

- приобрести навыки общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую 

готовность обучающийсяа к будущей профессии;  

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Форма итогового 

контроля 

Дифференцированный зачет 



Условия для 

получения кредитов 

Выполнение практических и других предусмотренных силлабусом 

заданий в течение семестра с получением двух рейтингов на уровне 

не менее 50 баллов, успешная сдача дифференцированного зачета. 

Продолжительность 

модуля 

7 семестров 

Литература 1. Барчуков, И.С. Физическая культура: Учебник для білім алушыов 

учрежедений высшего профессионального образования / И.С. 

Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 

528 c. 

2. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. 

Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 424 c. 

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 431 c. 

4. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под 

ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

Дата обновления 30.03.2018 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 5В052100 – Государственный аудит 

 

ИНФОРМ

АЦИЯ 

об 

институте 

 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 9, аудитория 

№407 кафедра финансы и учет, ул. Крылова, 72 

2. Академический календарь: 4 года обучения (дневная форма обучения), 3 

года обучения (вечерняя форма обучения с применением дистанционных 

технологий обучения на базе ТиПО), 2 года обучения (вечерняя форма 

обучения с применением дистанционных технологий обучения на базе ВПО). 

 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

10 -25 августа Зачисление студентов в университет 

27 августа – 1 сентября Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала  

учебного года, начало осеннего семестра 

3 сентября-8 декабря Психолого-педагогическая практика (непрерывная), 

педагогическая практика (непрерывная), учебно-

воспитательная педагогическая практика 

(непрерывная) 

15-20 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль 2 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

17 декабря– 5января Зимняя экзаменационная сессия  

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

7-19  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 

21 января Начало весенного семестра 

14 января – 8 июня Все виды (учебная, производственная, 

производственная-педагогическая, профессиональная, 

преддипломная,) практики 

18 февраля – 2 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020 

учебный год 

4-9  марта Рубежный контроль 1 

4 - 23 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 

учебного года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1апреля – 1июня Государственный экзамен 

29  апреля – 4 мая  Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 



6-11 мая Аттестационная неделя 

6 -25 мая Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

29 апреля -15 июня  Защита дипломной работы 

27 мая -27 июля Летний семестр 

27 мая – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в 

рабочих учебных планах. 

* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии с 

РУП по специальности 

 

3.   Руководство вуза:  

Ректор – к.ю.н., доктор PhDТолеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - докторPhd 

Сералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами – Стеблецова И.С. 

И.о.начальника отдела организации и контроля учебного процесса – 

Сәдірбекова Н.Ә.  

И.о. начальника отдела методической работы, практики и 

трудоустройства – Рустемова Н.К. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета экономики и права – Мухамедиева А.Г. 

Заведующий кафедрой  финансы и учет – Апышева А.А. 

 

4.Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов 

в рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 

государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При 

этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего 

образования – 2 года,  на базе среднего профессионального образования – 3 

года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

-по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 

учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 

19 кафедрами. 

На факультете ФЭиП ведется подготовка по 8 образовательным 



программам бакалавриата, 4 магистратуры. Осуществляется подготовка 

бакалавров по следующим специальностям: 5В051000 - Государственное и 

местное управление, 5В052100 - Экономика, 5В090200 - Туризм, 5В050700 -

Менеджмент, 5В052100 - Учет и аудит,  5В052100 – Финансы, 5В030100-

Юриспруденция, 5В052100 Государственный аудит. 

Осуществляется подготовка магистрантов по 4специальностям: 

6М050600 - Экономика, 6М051000 - Государственное и местное управление, 

6M050900 – Финансы, 6М030100-Юриспруденция.  

Осуществляется подготовка докторантов по 1специальности: 6D050600 

– Экономика. В учебном процессе активно используется материалы всех 

направлений исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и 

студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 
 

5. Кафедра «Финансы и учет» является выпускающей по специальностям: 

Бакалавриат: 

5В050900 - «Финансы»  

5В050800 - «Учет и аудит» 
5В052100 - «Государственный аудит» 

Магистратура: 

6M050900 - «Финансы» 

Продолжительность сроков обучения по научно-педагогическому 

направлению - 2 года, по профильному – 1 год. Выпускники, получившие 

степень магистра экономики, показавшие высокий уровень подготовки и 

проявившие склонность к научной работе, могут продолжить свою научную 

подготовку в докторантуре PhD по соответствующим специальностям. 

Бакалавриат 5В050900 Финансы, 5В050800 - «Учет и аудит» 

5В052100 - «Государственный аудит» 

Стоимость обучения: по очной форме обучения  342 900 тенге в год. 

Магистратура: есть 
Докторантура: есть 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 

рубежом. При этом руководитель организации образования определяет 

верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях 

образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в организациях 

образования Республики Казахстан между организациями образования 

заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях 

образования после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине 

обучающийся представляет в деканат (отделение) своей организации 

образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием 

оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных 

кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, 

указываются название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, 

отчество координатора программ академической мобильности 

факультета/департамента и вуза, а также персональная информация студента 

(фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, контактные 

данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся 

для участия в программах мобильности, сведения об уровне квалификации по 



языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за 

границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности 

является основным документом, регулирующим процесс обучения студента по 

программе академической мобильности и заполняется на английском языке по 

форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в 

программе академической мобильности соглашение подписывается в 

трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим 

вузом. 
ИНФОРМА

ЦИЯ  о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1.Общая характеристика программ обучения 

4. Присуждаемые степени/квалификации: 

Бакалавр экономики и бизнеса  5В052100- Государственный аудит 

5. Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего 

образования (магистратура). 

Требования по приему на программу: 
Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми 

правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для 

поступления на специальность 5В050900-Финансы, 5В050800 - «Учет и аудит», 

5В052100 - «Государственный аудит» необходимо выбрать дисциплину профиля 

по школьному курсу «География».  

 - по  2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности 

учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти 

дисциплин обязательного компонента. 

6. Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 

Бакалавр по ОП 5В050900-Финансы, 5В050800 - «Учет и аудит», 5В052100 - 

«Государственный аудит» должен иметь представление: 

1. о процессах и явлениях, происходящих в современной финансово-

банковской и законодательной системах, понимать возможности научных 

методов познания, владеть этими методами и использовать их для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе формирования и развития 

рыночной экономики в РК; 

2. о характере территориального распределения производства и 

территориальной организации хозяйства Республики Казахстан и стран 

ближнего зарубежья в условиях рынка; 

3. о специфике экономического развития регионов и формирования 

рыночного пространства хозяйствующих субъектов; 

4. о существе технологических процессов в основных отраслях 

материального производства, в сфере организации финансовых, банковских, 

страховых и инвестиционных технологий. 

- Требования по приему на программу – Предшествующий уровень 

образования абитуриента – среднее (полное) общее образование. 

Перечень учебных предметов базисного учебного плана среднего (полного) 

общего образования: основы информатики, основы экономики, математика, 

русский/казахский язык, основы права. 

- Образовательные  и профессиональные цели программы/ возможность 

дальнейшего продолжения обучения по ОП 5В050900-Финансы, 5В050800 - 

«Учет и аудит», 5В052100 - «Государственный аудит» 
Основной общенациональной целью образования в соответствии с   

Государственной программой развития образования в РК является 



удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении 

качественного высшего образования, представление каждому гражданину 

широких возможностей в выборе содержания, формы и сроков обучения  

Цель цикла общеобразовательных дисциплин – подготовка специалиста 

новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, 

инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и 

технологий, умеющего работать в команде. 

Цель цикла базовых дисциплин - подготовка специалиста, обладающего 

необходимыми знаниями в области математики для экономистов, экономики, 

менеджмента и маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и аудита, 

статистики, теоретических основ оценки, цен и ценообразования, экономики 

недвижимости, управления недвижимостью. 

Цель цикла профилирующих дисциплин - подготовка специалиста к 

творческой активной профессиональной и социальной деятельности, 

качественному выполнению практических задач, получение теоретических 

знаний для решения практических задач и проблем в условиях 

неопределенности и риска. 

1. Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018,2017,2016,2015 года (приложение  

№1,2,3,4). 

2. Итоговые экзамены 
По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре проводится защита дипломной работы и Государственный 

экзамен по специальности.  

 

3. Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1.  Абсеитова Е.М., Тураров С.Қ. - Иностранный язык,  

2.  Сапанова А.М.  Кырыкбаева Б.А., Ибраева М.К. - Казахский (русский) 

язык 

3.  Ситникова Е.С., Жакибаева Л.Б.- Микроэкономика 

4.  Дячук М.И., Байркенова Г.Т. -  Основы права 

5.  Мухамедиев Г.Х. – Математика для экономистов 

6.  Кабдрахманова Ф.К. -  Политология-социология 

7.  Жаманбаева Л.К. – Современнная История Казахстана 

8.  Кубентаева С.Н. - Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке), Эконометрика 

9.  Мухамедиева А.Г.– Бухгалтерский учет в туризме, Компьютеризация 

бухгалтерского учета, Учет и отчетность в банках 

10. Сейтембетов Е.Ж., Шуршитбай Б. - Религиоведение, Философия, 

Културология 

11. Капышева Г.К., Абдрахманова Т.М. - Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

12. Демченко Л.В.- Профессиональный казахский (русский) язык 

13. Ахметова Л.М., Галяпина Г.В. – Макроэкономика, Государственное 

регулирование экономики 

14.  Абиканов Е.Ж., Кусманова Л.Е. - Основы антикоррупционной культуры 

15.  Жапарова А.М.- Введение в финансы, Введение в специальность, 

16. Камшибаев Е.Е.- Финансовые рынки и посредники 

17. Сактаева А.А. – Менеджмент, Маркетинг 

18. Шолпанбаева К.Ж., Конбаева К.Т., Белоусова Л.И. – Основы 

бухгалтерского учета, Принципы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1, 



Финасовый учет II, Управленческий учет учет 1, Управленческий учет учет 2, 

19. Сактаева А.А.,Кайгородцев А.А.- Экономика предприятия 

20. Шайханова Н.К. - Налоги и налогообложение, Корпоративные финансы,  

Налоговый менеджмент, Налоговый учет,  

21. Кадырханова Ж.М. – Банковское дело,  Финансовые рынки и посредники 

22. Алимбетов У.С. – Ценообразование 

23. Апышева А.А. – Финансовая отчетность, Финансовый анализ, 

Финансовый и управленческий анализ 

24. Тулебаев А. М., Гончарова М.С., Сафонова А.И., Серебряников В. А., 

Агафонов А. А. - Физическая культура 

25. Конбаева К.Т. – Бухгалтерский учет в торговле, Аудит, Бухгалтерский 

учет в отраслях, Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе, 

26. Шолпанбаева К.Ж. – Практический аудит, Международные стандарты 

финансовой отчетности 

27.  

 1. 2.Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 
Приложение 1А, 2А,3А, 4А 

Дополните

льная 

информац

ия для 

студентов 

 

 3. Дополнительная информация для обучающихся 

 - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  

В котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 

студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  

столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где 

оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры,  

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 

обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть- 

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается).  

Регулярно проводятся «Круглые столы»–встречи работников городского 

«Центра здоровья» со студентами Университета. Контроль санитарного 

состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая 

здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 

созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 

студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» 

«Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 

студенческие молодежные трудовые отряды. 

-Центр обслуживания студентов «PARASAT»- ориентирован на реализацию 

государственной программы «Цифровой Казахстан», цель которого 

предоставление обучающимся услуг административного, консультативного 

характера по принципу «одного окна» на основе высоких стандартов 

обслуживания.ЦОС оказывает более 30 видов услуг, в том числе, 

государственных, для студентов, магистрантов, докторантов и родителей 

обучающихся. Все услуги оптимизированы, экономя время и бумажный объем 

документов для потребителя. 

- Условия для обучения: 

 Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

 Мультимедииный зал - 1 



 Лаборатории – 4 

 Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

-Студенческие ассоциации: 

2. -студенческий отряд содействия полиции «Қыран»; 

3. -дебатный клуб ВКГ;  

4. -студенческая юридическая клиника; 

5. -хореографическая студия «Әлем»; 

6. -фольклорный казахский ансамбль; 

7. -студенческий театр; 

8. -команды КВН факультетов; 

9. -творческое объединение жанровой песни; 

10. -творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

     2. Структура программы с указанием кредитов 

 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семест

р 

Общеобразовательные модули (ООбМ) 

OOДОК IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

OOДОК  K(R)Ya -

11104 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOДОК IKT -1103 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 2 

OOДОК Kul-1106  

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

3 1 

OOДОК OP -1107 Құқықнегіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 2 

OOДОК PS -1111 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

OOДОК SIK -1112 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная История Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 

Обязательные модули по специальности 

БД ОК 

 

ME -1201 Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

5 1 

БД ОК 

 

EC -1204 Экономикалық теория 

Экономическая теория 

EconomicTheory 

3 1 

БД ОК 

 

Mik -1204 Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

3 2 

 

Модули практик 

 Yh 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

4 2 

Дополнительные модули 

 EM Ақпараттық мәдениет негіздері 2 1 



Основы информационной культуры 

FundamentalsofInformationCulture 

 EM Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 1, 2 

 



Приложение 2 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитовпо 

ECTS 

Семест

р 

Общеобразовательные модули (ООбМ) 

OOДОК Fil -1101 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД КВ 

Mar -2210 

Маркетинг  

Маркетинг  

Marketing 

5 3 

БД КВ 

EP -2211 

Кәсіпорын экономикасы  

Экономика предприятия  

Economy of Enterprises 

5 4 

Общие обязательные модули (ООМ) 

БД КВ GRE -2204 Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование 

экономики 

Publicregulationofeconomy 

5 4 

БД ОК 

 

OBU301 -2205 Бухгалтерлік есеп негіздері  

Основы бухгалтерского учета  

Basics of Book-Keeping 

5       3 

БД ОК 

 VF -2206 

Қаржыға кіріспе  

Введение в финансы  

Introduction to finance 

3      3 

БД КВ BUA -2213 Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бухгалтерский учет и аудит 

Book keeping and audit 

5 4 

БД КВ 

 

Fin -2204 Қаржы 

Финансы 

Accounting and Auditing 

5 4 

БД ОК 

PBU -2309 

Бухгалтерлік есеп қағидалары  

Принципы бухгалтерского учета  

Principles of book keeping 

5 3 

ПД ОК 

FU -2310 

Қаржылық есеп I  

Финансовый учет 1  

Fiscal account I 

5 4 

БД ОК 

 

PK(R)Ya -3201 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) 

язык 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 

3 3 

БД ОК 

 

POIYa -3204 Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

3 3 

БД ОК 

 

Mak -2201 Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 3 



БД ОК 

Men -2201 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

5 4 

БД КВ 

Mar -2204 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

5 4 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

БД КВ R -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

5 4 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

БД КВ FRP -2214 Қаржы нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

5 4 

Модули практик 

 Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 19 

Дополнительные модули 

 EM Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27  3, 4 

 

 

 

 
  



2. Структура программы с указанием кредитов 

 
Структура программы набора 2016 года 3 курс 

Цикл 

дисци

плин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количе

ство 

кредито
впо 

ECTS 

Семест

р 

Общеобразовательные модули (ООбМ) 

ПД 

КВ FU -3311 

Қаржылық есеп II  

Финансовый учет II  

Fiscal account II 

5 5 

ПД 

КВ FU -3311 

Қаржылық есеп II  

Финансовый учет II  

Fiscal account II 

5 6 

ПД 

ОК UU 1 -3313 

Басқару есебі 1  

Управленческий учет 1  

Management accounts 1 

3 5 

БД 

КВ GRE -3214 

Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Государственное регулирование экономики  

Public regulation of economy 

5 5 

ПД 

КВ 
 

Aud -3315 

Аудит  

Аудит  

Audit 

5 6 

ПД 

КВ UVT -3316 

Сауда саласындағы бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет в торговле  

Book keeping in trade 

5 6 

БД 

КВ FIA -3201 

Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

5 6 

БД 

КВ CEN -3202 

Баға құру  

Ценообразование 

Price Formation 

9 5 

БД 

КВ NAL -3207 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

9 5 

БД 

КВ NAU -3208 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account 

7 6 

БД 

КВ DKB -3201 

Ақша. Несие. Банктер. 

Деньги. Кредит. Банки 

Money. Credit. Banks 

9 5 

БД 

КВ 
FUAn -

3202 

Қаржылық және басқару талдау 

Финансовый и управленческий анализ 

Financial and management analysis 

9 6 

БД 

КВ NiC -3203 

Салық және баға құру 

Налоги и ценообразование 

Taxes pricing 

7 6 

БД 

КВ UFO -3204 

Қаржылық кәсіпорындағы есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в финансовых организациях 

Accounting and reporting in financial institutions 

9 5 

Дополнительные модули 



Модули практик (МП) 

 

Pr 

Өндірістік 

Производственный  

Production 

19 6 

 

Структура программы 2015 года 4 курс 

 

Цикл 

дисци

плин 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Количе

ство 

кредит

овпо 

ECTS 

Семестр 

Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

ПД КВ 

BUO -4303 

Саладағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в отраслях 

Book keeping in branches 

5 7 

ПД КВ 

BUvAK -

4304 

Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік 

есеп 

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе 

Accounting in the agricultural sector 

5 7 

ПД КВ 

PA -4305 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Auditing 

5 7 

ПД КВ 

MSO -4306 

Дүниежүзілік қаржылық есеп беру 

стандарттары 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

International Financial Reporting Standards 

5 7 

БД КВ 

KBU -4209 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

Computer technologies in book keeping 

7 7 

БД КВ 

UKG -4210 

Мемлекеттік мекемедегі есеп және бақылау 

Учет и контроль государственных 

учреждениях 

Accounting and control of state institutions 

5 7 

ПД КВ 

UOB -4305 

Банктегі есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в банках 

Accounting in banks 

5 7 

БД КВ 

NM -4306 

Салықтық менеджмент 

Налоговый менеджмент 

Tax Management 

5 7 

БД КВ 

FO -4207 

Қаржылық есеп 

Финансовая отчетность 

Financial statements 

7 7 

ПД КВ 

KBUA -

4208 

Бухгалтерлік есепті және аудитті 

компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета и 

аудита 

The computerization of accounting and audit 

5 7 

ПД КВ 
BUT -4309 

Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в туризме 

5 7 



Book keeping in tourism 

ПД КВ 
FU MSFO -

4310 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Financial accounting in accordance with IFRS 

5 7 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Модули практик 

 Pr Өндірістік-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

14 8 

 Pd Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

1 8 

Модуль итоговой аттестации 

 MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

1 8 

 MFE Диплом жұмысын жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы 

2 8 

 

 



Приложение 1А 

 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Шет тілі  

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

Код дисциплины: IYа - 1101 

Тип дисциплины: ООДОК 

Уровень курса/дисциплины: бакалавриат 

Год обучения: 1 год 

Семестр обучения: 1,2  

Количество  кредитов: 10 

Ф.И.О лектора/профессора: к.фил.н. Тураров С.Қ., Абсеитова Е.М. 

Цель курса - обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу.  

Пререквизиты: 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2). 

Содержание курса/дисциплины:Овладение иностранным языком на уровне 

международных стандартов С1 (для неязыковых специальностей) и С2 (для языковых 

специальностей), а также LSP (язык для специальных целей). Изучение грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах. Восприятие на слух 

сообщений информационного и профессионального содержания. Профессиональное устное 

общение в монологической и диалогической форме по специальности и общественно-

политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым столом, 

дискуссия и т.п.). Подготовка письменного сообщения на темы, связанные с научной 

работой магистранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 

аннотирование). Развитие навыков оформления официальной документации по различным 

формам и видам международного сотрудничества (совместные программы, проекты, 

гранты, научная переписка). Умение работать с толковыми и двуязычными 

терминологическими словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Развитие навыков письменного и устного двустороннего перевода. 

Компетенции: коммуникативная. 

Знать: 

- знание грамотной речи  (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- знание ораторских приемов; 

- знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми 

предстоит общаться. 

Уметь: 

- умение соблюдать этику и этикет общения; 

- умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д.; 

- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

Иметь навыки: 
- владение той или иной лексикой; 

-владение коммуникативными тактиками;  

-владение коммуникативными стратегиями. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст]: в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. 

А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15  



2. Kay, Sue. New Inside Out [Текст]:  Elementary Student's Book / S. Kay, V. Jones ; with 

P. Maggs, C. Smith. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + CD-ROM. - 200 

3. Soars, John. New Headway [Текст] :   Upper- Intermediate Workbook with key / J. 

Soars, L. Soars, J. McCaul. - Fourth edit. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 102 p. 

+ CD-ROM. - 60 

Методыпреподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

Код дисциплины: K(R)Ya -1102 

Тип дисциплины: ООДОК 

Уровень курса/дисциплины: бакалавриат 

Год обучения: 1 год 

Семестр обучения: 1,2 

Количество  кредитов: 10 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподаватель Сапанова А.М., Ибраева М.К, 

Крыкбаева Б.А. 

Цель курса – воспитание уважения к государственному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление государственного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности казахского языка. 

Пререквизиты: 

Дисциплина «Казахский язык» (знание структуры языка, умение работать со 

словарем). 

Содержание курса/ дисциплины: Возрастающая в этой связи потребность в широком 

круге специалистов, владеющих  профессиональным казахским языком, выдвигает на 

первый план задачи усовершенствования системы подготовки кадров, призванных поднять 

на должный уровень решение проблем организации образования и обучения казахскому 

языку в республике с учетом реорганизации структуры образования в целом и внедрения 

новых технологий обучения. Курс  «Профессиональный казахский язык» имеет объектом 

своего изучения устную и письменную казахскую научную речь, включая грамматику, 

фонетику, домашнее чтение текстов по специальности и работу по созданию вторичных 

научных текстов. 

Компетенции: коммуникативная. 

Обладать базовыми знаниями в области казахского языка, способствующих 

формированию высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и 

культурной мышления. 

Знать: 

- знание грамотной речи (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- знание ораторских приемов; 

- знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми 

предстоит общаться. 

Уметь: 

- умение соблюдать этику и этикет общения; 

- умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д.; 



- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

Иметь навыки: 
- владение той или иной лексикой; 

-владение коммуникативными тактиками;  
-владение коммуникативными стратегиями. 

Рекомендуемая литература: 

1. Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами/ Е. Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП «Романенко 

Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

2. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Рауан», 2016. 

3. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

4. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-

Астана : Фолиант, 2014.-176 с. 

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для экономистов и финансистов в 

тестах, таблицах, схемах, упражнениях.-Алматы : Альманах, 2016. 

6. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык: учебное пособие по развитию 

навыков устной речи для студентов изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : 

Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies (in English language) 

Код дисциплины Inf -1104 

Тип дисциплины ООДОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов  5кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  Белдеубаева Ж.Т. 

Цель – ознакомление студентов с основами  информатики и методами  

информатизации, новыми компьютерными технологиями, а также формирование  умений и 

навыков по использованию в практической деятельности  имеющихся возможностей 

информатизации на современном уровне. 

Пререквизиты: Школьный курс информатики 

Содержание курса/дисциплины:Курс информатики предусматривает знание 

студентами основных понятий информатики, архитектуры современных ЭВМ, 

программное обеспечение компьютера, прикладное программное обеспечение, применение 

ЭВМ для статистической обработки  измерений, основы компьютерных коммуникаций, 

электронного правительства. 

Компетенции: профессиональная  

Знать: базовые понятия основ информатики, функциональные возможности 

операционных систем, операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных 

таблиц, баз данных и общую методологию их использования. 

Уметь: ориентироваться в компьютерных системах и информационных 

технологиях, работать в различных операционных системах, выбирать программное 



обеспечение для решения разного рода задач, применять информационные технологии в 

науке, образовании, экономике и других сферах.  

Иметь навыки: практического усвоения современных компьютерных технологий на 

примере социальных программ 

Рекомендуемая литература: 

1. Государственная программа «Цифравой Казахстан» (постанавление 

Правительства РК от 12декабря 2017г. № 827. 
2. Акперов И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник/И.Г. Акперов, А.В. 

Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 c. 

3. Гаврилов Л.П. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. 

Гаврилов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 238 c. 

4. Baimukhamedov M. F.Information systems: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty: Bastau, 2013. - 288 p 

5. Information and communication technologies textbook: in 2 part = Информационно-

коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч. : учебник / D. Shynybekov [идр.]; 

International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 

с 

6. Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч.: учебник / D. Shynybekov [и др.]; 

International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. – 

622с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Код дисциплины Kul -1109 

Тип дисциплины ООД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.и.н. Шуршитбай Б. 

Цель: введение студентов в знание и понимание культуры как - основы 

коллективной жизни людей 
Пререквизиты: Всемирная история, История культуры Казахстана,  Всемирная литература, 

Изобразительное искусство, Музыка. 
Содержание курса/дисциплины: Объектом исследования культурологии является культура 

как целостность, как специфическая функция и особенность человеческого бытия. Многообразие 

теоретико-методологических вариантов исследования культуры обусловлено многомерностью 

самого изучаемого феномена - культуры. Данный курс дает студентам знание и понимание 
культуры как формы осуществления их социальности; как системы социальной самоорганизации 

персональной и общества в целом; как совокупной системы средств познания, осмысления и оценки 

окружающей действительности; как средство обмена социально значимой информацией, 
передаваемой на символических языках культуры, системы взаимодействия между индивидами и 

обществами; как социальной целостности, отличающейся локальным культурным своеобразием.  

Компетенции: мировоззренческая  

Знать: 



- сущность культуры и закономерности ее развития,  

- культурные традиции, ценности и нормы,  

- основные периоды развития мировой культуры. 

Уметь:  

- анализировать проблемы культурологического характера,  

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия, вести 

межкультурный диалог 

Иметь навыки: 

- владения понятийно-категориальным аппаратом культурологии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное 

пособие / Е.А. Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие/А.А. Горелов. - М.: 

Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник для 

студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. 

Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

4. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : Нур-Принт, 2017.-370 бет. 

5. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. 

Жаңақұлов. - Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Название курса /дисциплины/ юнита 

Құқық негіздері 

Основы права 

Basesoflaw 

КоддисциплиныOP -1111 

Тип дисциплины ООДОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.ю.н. Дячук М.И., Байркенова Г.Т. 

Цель: дать понятие общей социальной направленности правовых установок, привить 

обучающимся навыки правильного ориентирования в системе законодательства, умение 

соотносить их юридическое содержание с реальными событиями общественной жизни, без 

чего невозможна выработка элементарных навыков юридического мышления. 

Пререквизиты: Философия, школьные курсы: История, Человек и общество;  

Содержание курса/дисциплины: После обретения Казахстаном государственной 

независимости возникла необходимость в коренной перестройке всей правовой базы. 

Вместе с тем построение правового демократического государства, соблюдение основных 

прав и свобод человека невозможны без воспитания правового сознания у 

граждан.Недостаточная правовая осведомленность влияет на состояние правопорядка в 

стране и построению правового государства, основу которого составляют отношения 

между государством, индивидуумом и их образованиями только на основе права.  Поэтому 

в процессе изучения курса «Основы права» большое внимание уделено действующим 

законам и другим нормативным актам Республики Казахстан. 



Компетенции: коммуникативная 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению права и государства; 

методологию микро и макроэкономики; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; анализировать конкретные 

ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики. 

Иметь навыки самостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа 

и оценки экономической и правовой ситуации; экономического и правового мышления, 

основанного на знании отечественной и зарубежной науки, целостного подхода к анализу 

проблем общества. 

Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. (с изм. 2007 г.) 

2. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы права): [учеб. 

пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

3. Оспанов К. И. Основы права [Текст] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - 

Алматы: ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

4. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 
Политология- социология 

Код дисциплины PS-1118 

Тип дисциплины 
ООД 

Уровень курса/дисциплины 
КВ 

Год обучения 
1 год 

Семестр обучения 
1 семестр 

Количество  кредитов 
3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессорак 

к.ф.н., доцент Сейтембетов Е.Ж. 
к.ф.н., доцент Шуршитбай Б. 

Цель – формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и 

мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные 

явления и процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться в политической 

действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и 
политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения 

своих профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», школьные дисциплины «История», 
«Человек и общество» 

Компетенции: 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 
- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-

политических наук, школы и научные направления и результаты современных исследований в 

области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

Ақпараттықжәнекоммуникациялықтехнологиялар 

Информационно-коммуникационные технологии 



- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 
использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, 

новые и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем 
современного общества; межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; способностью к 

критическому восприятию информации («критическому мышлению»).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 
компетенций социальной подготовки(личностные, межкультурные, гражданскиекомпетенции) 

позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому 
участию; обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

Содержание курса дисциплины: объект и предмет социологии и политологии; 

социологическая перспектива и воображение; основные этапы развития социологического и 
политического знания; методология социологического исследования; методы сбора 

социологической информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, 

организации и институты; социальное неравенство и социальная стратификация; политические 
системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и 

модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Рекомендуемая литература: 
1. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. (с изм. 2007 г.) 

2. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы права): [учеб. 

пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 
Название курса/дисциплины/юнита 

Қазіргі Қазақстан тарихы 

Современная История Казахстана 

Modern History of Kazakhstan  

Код дисциплины SIK 1107 
Тип дисциплины ООДОК  

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 
Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов 5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.и.н. Жаманбаева Л.К. 
Цель -  сформировать научное представления об основных закономерностях и тенденциях 

становления и развития человеческого общества на современной территории Казахстана на 

конкретном историческом материале. 

Пререквизиты: изучение курса «История Казахстана» основывается на знаниях, умениях и навыках 
студентов по основам географии, всемирной истории, обществоведения, «Человек. Общество. 

Право». 

Содержание курса/дисциплины: История – это не только сумма знаний о прошлом, но это и всегда и 
историческое мышления, позволяющее яснее осознавать свое положение в современном мире, 

четко определять свою гражданскую позицию и свое отношение к происходящим событиям и 

явлениям, глубоко раскрывать и понимать их сущность и направленность. История Казахстана 

воспитывает национальную гордость и патриотизм по специальности. 
Компетенции: коммуникативная 

Знать: содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на иностранном языке для 
получения и передачи научной информации, читать литературу общественно-политического 

характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести 



беседы, делать сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со специальностью и 

научной работой магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 
Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в форме 

сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать магистранту 
участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также вести 

беседу на социальные и общественно -политические темы. 

Рекомендуемая литература: 

1. История Казахстана. Очерк. - Алматы, 2012. 
3. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992. 

4. Шаймерденова М.Д. История Казахстана с древнейших времен до середины ХХ века. – Алматы, 

2014. 
5. Учебное пособие по истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. – Алма-Ата, 2012. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, государственный экзамен 

Язык обучения: русский. 

 
Название курса/дисциплины/юнита 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to specialty 

Код дисциплины VSP-1208 
Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 1 год 
Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов  3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора ст. преподаватель Жапрова А.М. 
Цель: формирование высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, математика в экономике 

Содержание курса/дисциплины: Кредитная организация учебного процесса в системе образования. 

Школа нормативной базы. Основные направления деятельности студентов, изучающих основные 
требования к оформлению документов. Эволюция бухгалтерского учета и аудита. Перспективы 

карьерного роста. 

Компетенции: профессиональная  
Знать: 

- сущность и социальную значимость профессии бухгалтера; 

- основные финансовые дисциплины, определяющие конкретную область его деятельности; 
- требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом образования к 

знаниям и умениям бухгалтера;  

- основы организации учебного процесса в вузе, самостоятельной работы, научно-

исследовательской работы студентов; 
- виды профессиональной деятельности бухгалтера; 

- права и обязанности студента высшего учебного заведения. 

- правила поведение в университете, общежитии. 
Уметь: 

- различать направления в профессиональной деятельности бухгалтера; 

- находить взаимосвязи с другими изучаемыми дисциплинами (общеэкономическими и 

специальными); 
Иметь навыки: 

- рационально организовать труд, свое рабочее время; 

- работать с литературой, пользоваться библиотечным фондом и сетью «Интернет». 
Рекомендуемая литература: 

1.Бардина И. В. Бухгалтерское дело: учебник / И. В. Бардина.- М.: Юрайт, 2015 

2.Бдайциева Л. Ж. Бухгалтерский учет: учебник / Л. Ж. Бдайциева.- М.: Юрайт, 2015 

3. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / под ред. Р. Б. Шахбаранова.- М.: ИНФРА-М, 2014 



4.Проскурина В. П. Бухгалтерский учет от азов до баланса: практическое пособие.- 2-е изд.-

Алматы:Лем,2016. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 

текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 
Название курса/дисциплины/юнита 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

Mathematics in Economics 

Код дисциплины ME 1203 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавр 
Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество  кредитов  5 кредитов 
Ф.И.О лектора/профессора к.м.н. Мухамедиев Г.Х. 

Цель: формирование у обучающихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных, формирование 
профессиональной компетентности. 

Пререквизиты: Для изучения дисциплины «Математика в экономике» студентам необходимо 

хорошее знание «Элементарной математики» и «Информатики» в объеме средней школы. 

Содержание курса/дисциплины: Программа курса предполагает системное изучение 
фундаментальных разделов математики, прививает умение самостоятельно изучать учебную 

литературу по математике, развивает логическое мышление и творческую инициативу, 

вырабатывает навыки математического исследования прикладных вопросов науки и экономики. 
Курс включает основные разделы: «Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии», 

«Дифференциальное и интегральное исчисление», «Теория вероятностей», «Математическая 

статистика».  
Компетенции: профессиональная  

Знать: 

 метод наименьших квадратов и его модификации. 

 основные приложения линейных регрессионных моделей и метод оценки их коэффициентов.  

 основные понятия систем эконометрических уравнений, критерий их индентифицируемости, метод 

оценки параметров.              

Уметь: 

 строить линейные регрессионные модели по реальным  экономическим данным; 

 оценивать параметры моделей, проверять достоверность линейной зависимости; 
Иметь навыки: 

 выполнения стандартных преобразований при переходе от нелинейных моделей к линейным; 

 выполнения простейших преобразований временных рядов, проводить оценку их параметров. 

Рекомендуемая литература: 

1.Казешев А.К., НурпеисовС.А. Математика для экономистов. Учебное пособие./-Алматы:-450с. 
Под общей редакцией д.э.н., проф. Рахметовой Р.У., 2015. 

2.Л.С. Бугров, С.М. Никольский. «Дифференциальное и интегральное исчисление». М., «Наука», 

2012. 
3.Л.С. Бугров, С.М. Никольский. Дифференциальное уравнение. Кратные интегралы. Ряды. 

Функции комплексного переменного. М.. «Наука», 2013. 

4.Н.С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т. 1. Москва, «Наука», 2012. 

5.Н.С. Пискунов. «Дифференциальное и интегральное исчисление» т.2., М., «Наука», 2014. 
6.В.П. Минорский. Сборник задач по высшей математике. М., «Наука», 2012. 

7.Карасев А.М.. Аксюткина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономических 

вузов. Часть 1 и 2. 2014. 
8.Методические разработки по решению задач с экономическим содержанием в курсе высшей 



математики Есельбаева Р.У., Кельтенова Р.Т., 2014. 

9.Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 

текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic Theory 
Код дисциплины ET-1204 

Тип дисциплины БД ОК  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 1 год 
Семестр обучения 1 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н. Ситникова Е.С., к.э.н. Болгауов Т.А. 
Цель:  формирование у студентов экономического мышления на основе понимания явлений, 

процессов и отношений в экономической системе общества, определяющих их факторов, средств и 

способов решения экономических проблем, а также понимания студентами экономической 
политики государства, активном участии будущих специалистов не только в ее восприятии и 

реализации, но непосредственном формировании. 

Пререквизиты: Математика, История Казахстана  

Содержание курса/дисциплины: Изучение экономической теории позволяет объективно и грамотно 
определять место и роль человека в природе, обществе, экономике, понимать диалектическую связь 

между экономическими процессами. В курсе «Экономическая теория» определены экономические 

категории и требования экономических законов, инструменты саморегулирования рыночной 
экономики, роль и место государственного регулирования экономики, а также особенности и 

приоритеты социально-ориентированной модели рыночной экономики, динамично развивающейся 

в Республике Казахстан. 
Компетенции: профессиональная 

Знать: основные экономические категории, взаимосвязи и взаимозависимости между ними, 

сущность и механизм действия экономических законов; сущность и закономерности 

функционирования современной рыночной экономики на микро- и макроуровне, факторы, 
формирующие микро- и макрорынок и меры противодействующие этому. 

Уметь: объяснять те или иные экономические процессы и явления с позиции экономической науки, 

увязывать теоретические знания с реальной практикой хозяйствования на различных уровнях, 
раскрывать глубинные причины экономических явлений и процессов, критически относиться к 

различным позициям. 

Иметь навыки: построения экономических моделей 

Рекомендуемая литература: 

1. В.П.Косарев. Экономическая информатика, учебник, 2-е издание. 2015. 
2 Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

3 Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-

шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4.Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық)  
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 



Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 

текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

Код дисциплины Mik -1204 

Тип дисциплины БД ОК  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов  3кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н.Ситникова Е.С., старший преподаватель 

Жакибаева Л.Б. 

Цель: получение студентами знаний, необходимых для понимания механизма 

функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для 

анализа последствий проводимой государственной политики.  

Пререквизиты:Экономическая теория, Введение в экономическую теорию 

Содержание курса/дисциплины: «Микроэкономика» сосредоточена на получении 

студентами знаний, необходимых для понимания механизма функционирования экономики 

на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой 

государственной политики. Это важно, поскольку развитие рыночной экономики 

определяется независимыми действиями множества производителей и потребителей, 

преследующими собственные интересы, и их необходимо учитывать при принятии 

экономических решений на уровне государства. Основными задачами дисциплины 

«Микроэкономика» являются: овладения студентами теоретическими знаниями и умением 

применять их к практическим проблемам в экономике; экономический анализ 

индивидуального поведения потребителя, основанный на теории потребительского спроса 

и теории предложения труда. 

Компетенции: Профессиональная  

Знать: 

1. методологию микроэкономики 

2. понятие рыночного равновесия и метода сравнительной статики для оценки 

поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных переменных в 

различных рыночных структурах 

3. как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит 

несовершенство рынка и необходимость вмешательства государства 
Уметь:  
1. использовать метод сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и фирм 

под влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах. 

2. компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях 

экономической жизни общества в своей стране и за ее пределами. 
3. объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость вмешательства 

государства. 

4. Иметь навыки:  
5. самостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки 

экономической ситуации.              

6. анализа конкретных ситуаций в экономике с позиций микроэкономики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Мухамедиев Б. М. Микроэкономика [Текст]: учеб. для вузов / Б. М. Мухамедиев; 

КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. - Алматы: Қазақ  университетi, 2014. - 309 с. 3 



2. Мұхамедиев Б.М. Микроэкономика: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 

2016.-308 бет.- 5 экз. 

Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория: оқулық.- Алматы : ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.- 20 экз. 

3. Экономикалық теория: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. 

– 5 экз. 

4. Ахметова Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. 

С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: 

Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 20 

5. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Код дисциплины Sta -1216 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Мухамедиева А.Г. 

Цель: изучает методологию исследования состояния, развития структуры и 

взаимосвязей общественных явлений, их статистического моделирования.. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика, Математика, 

Информатика, Эконометрика 

Содержание курса/дисциплины:предмет и задачи статистики; статистические 

наблюдения; статистические сведения и группировка; абсолютные и относительные 

величины; средние величины и показатели вариацияның; выборочное наблюдение; ряды 

динамики; индексы; социально-экономическая статистическое изучение взаимосвязи; 

статистика населения и трудовые ресурсы; системы национальных счетов, основные 

макроэкономические показатели; статистика уровня жизни населения. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

1. основные понятия экономической статистики; 

2. роль классификаторов при осуществлении экономической деятельности как в 

Казахстане, так и за рубежом; 

3. понятие системы национальных счетов, ее особенности и цели; 

4. Уметь: 

5. строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

6. осуществлять перерасчет ВВП. 

Иметь навыки: 

расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на 

макроуровне, в том числе ВВП; 

- прогнозирования статистического ряда динамики. 



Рекомендуемая литература: 

1.Пожидаева Е. С. Статистика: учеб. для вузов/Е. С. Пожидаева.- М.: Академия, 

2015.- 272 с. 5 

2.Статистика: оқу құралы/А.Г. Мухамедиева, А.С. Асубаева, Г.К.Койшинова, 

Е.Б.Домалатов.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015.-169 бет.-

30 экз 

3.Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: заманауи 

кіріспе: оқулық.-7-ші бас./ағылышын тілінен ауд. С.Ж. Айжамбаева.-Алмаьты: Дәуір, 2017.- 

404 бет.- 15 экз.3.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 



Приложение 2А 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Код дисциплины Fil -2104 

Тип дисциплины ООДОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора к.и.н. Шуршитбай Б., к.фил.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель - способствовать выработке у будущих специалистов адекватных 

мировоззренческих ориентиров в современном сложном и динамичном мире. 

Пререквизиты: Всемирная история, История Казахстана, Культурология, 

Этнопсихология, Экология, Основы экономической теории, Логика. Умение работать с 

литературой: конспектировать, анализировать, подбирать, работать с картотекой и т.д. 

Содержание курса/дисциплины:Знание философии необходимо для общего развития 

каждого человека, т.к. оно аккумулирует в себе не просто знание (самых разных областей 

познания), но и приучает к культуре мышления, обеспечивает студентов концептуальной 

системой мироотношения. Формирование подлинно научного мировоззрения предполагает 

выявление личностного отношения студента к содержанию изучаемого материала. Дает 

знание основ истории философии, онтологии, гносеологии, владение основными 

философскими категориями, которые используются всеми науками. 

Компетенции: мировоззренческая 

- обладать базовыми знаниями в области философии способствующих 

формированию высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и 

культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие компетенции:  

уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, 

научного и вненаучного познания; 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; осмысливать и 

анализировать реалии современной теории и практики; 

Иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

применять методологические и методические знания в проведении научного исследования, 

написания научных статей, тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых 

столах, дискуссиях и диспутах. 

Рекомендуемая литература: 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: 

[оқулық] /Д.Джонстон. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 



2.Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы: 

[оқулық] /Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

3.Кенни Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр философиясы: 

[оқулық]/Э.Кенни: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

4.Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы: [оқулық]/Р.Хесс. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5.Ғабитов Т.Х. Философия: оқулық/Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы 

ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы: TechSmith.- Т.1. -  

2018. - 272 бет.- 25  экз. 

6.Ғабитов Т.Х. Философия: оқулық/Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. - Алматы: TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 

бет.). – 15 экз. 

7.Есіркепова Г.К. Философия: оқу құралы.-Алматы: Альманах, 2017.- 158 бет.- 2 

экз.Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Есеп және аудит 

Финансы 

Accounting and Auditing 

Код дисциплины Fin -2215 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины  бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватель Жапарова А.М. 

Цель:заключается в приобретении студентами теоретических знаний, умения 

увязывать теорию с практикой финансовой работы. 

Пререквизиты: Для освоения данного курса студенту необходимо владеть основами 

следующих дисциплин изучаемых в рамках данных специальностей: экономическая теория, 

математика 

Содержание курса/дисциплины:Курс представляет собой базовую учебную 

дисциплину, в которой изучаются развитие творческого способа мышления, формирования 

устойчивого объективного мировоззрения будущих специалистов, обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку студентов в условиях финансовых категорий, 

понятий, терминов, их классификации, значении и месте в социально-экономических 

процессах; целью дисциплины является также достижение понимания взаимосвязи и 

взаимодействия форм организации финансов и методов их применения в конкретных 

условиях социально-экономического развития общества. 

Компетенции: исследовательская, профессиональная 

Знать: 

1. место и значение финансов в системе управления предприятием; 

2. систему финансовых расчетов, используемую при планировании; 



3. методику реализации функций финансового планирования и контроля; 

Уметь: 

1. производить расчет бюджетов и составлять финансовые планы деятельности 

предприятия; 

2. анализировать соотношение «затраты – объем  прибыль»; 

3. осуществлять факторный анализ отклонений; 

Иметь навыки: 

- владеть практическими навыками по расчету финансовых показателей различного 

уровня. 

Рекомендуемая литература: 

1.Купешова Б.Қ. Фирмалар Есеп және аудитсы: оқу құралы.-Алматы: қазақ 

университеті, 2015.-178 бет.-3 экз. 

2.Серкебаева  Р. К. Финансы [Текст]: учебник / Р. К. Серкебаева; МОН РК. - Алматы: 

ТОО "BOOKPRINT", 2014. - 320 с. 10 

3.Нұрымов  А.А., Бұлақбай Ж.М. Есеп және аудит менеджменті : оқулық.-Алматы: 

Эверо, 2015.-336 бет.-25 экз 

4.Шайханова Н. К.  Финансы региона [Текст]: учеб. пособие / М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2014. - 186 с. - 15 

5.Финансы в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие/КазНУ им. аль-Фараби ; 

[сост. В. Д. Ли, А. К. Мустафина]. - Изд. 2-е, доп. - Алматы: Қазақ  университетi, 2015. - 251 

с. - 2 

Ібрішев Н.Н. Корпоративтік Есеп және аудит: оқулық.- Алматы:  Lem, 2014.-380 

бет.-15 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulation of economy 

Код дисциплины  GRE -2205 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавр 

Год обучения 2 

Семестр обучения 3 

Количество  кредитов  3 

Ф.И.О лектора/профессора   ст.преподаватель Ахметова Л.М. 

Цельформирование у студентов умений и навыков самостоятельного анализа и 

оценки сложных и разнообразных явлений государственного регулирования экономики и 

экономической политики государства. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Содержание курса/дисциплины: анализ роли государства в экономике, система 

государственного регулирования экономики, анализ методов и инструментов 

государственного воздействия, применяемых на разных фазах экономического цикла, 

изучение проблем и перспектив экономического развития Казахстана, научно-

теоретические основы государственного регулирования экономики, методология 

государственного регулирования экономики, организационные основы государственного 

регулирования экономики, зарубежный опыт государственного регулирования экономики, 

экономический рост: основные факторы и меры государства по его обеспечению, 



формирование и механизмы осуществления инвестиционной политики государства, 

государственное регулирование рациональной занятости и социальная защита населения, 

бюджетно-налоговые методы государственного регулирования экономики, денежно-

кредитная политика государства, государственные меры по эффективному использованию 

земельных ресурсов и регулирование природоохранной деятельности. 

Компетенции: исследовательская, профессиональная  

Знать: 

1. ключевые понятия, теоретические основы, базовые концепций о роли государства 

в экономике, государственного регулирования экономики, взаимодействия правительства и 

бизнеса; 
2. основные закономерности функционирования системы государственного регулирования 

экономики; 
3. основные механизмы государственного регулирования экономики. 

Уметь: 
4. использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей в 

области государственного регулирования экономики, между развитием государства, экономики и 

бизнеса; 

5. самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и 
эффекты государственного регулирования экономики. 

Иметь навыки: 
6. работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно 

– правовыми актами; 

7. составления тезисов, структурно-логических схем, таблиц, составления и анализа ответов 

на вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Региональная экономика. Учебное пособие: Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов - 

Санкт-Петербург, КноРус, 2015 г.- 272 с. 

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика. Учебник: - Москва, Юрайт, 2015 г.- 552 с. 

3.Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан: 

учебник/ К.С. Мухтарова.- Алматы: Экономика, 2014.-200 с.10 

4.Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. 

пособие /Д. А. Сейтхожина.- Алматы: TechSmith, 2018.-272 с. - 15 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 

КоддисциплиныРK(R)Ya -2218 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора ст. преподаватель Кырыкбаева Б.А., к.ф.н . Демченко 

Л.Н. 



Цель:воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление государственного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности казахского языка. 

Содержание курса/дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: коммуникативная  

Знать: содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на казахском 

языке для получения и передачи научной информации, читать литературу общественно-

политического характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, 

аннотаций, рефератов; вести беседы, делать сообщения и доклады на казахском и языке 

темы, связанные со специальностью и научной работой магистранта, а также на 

общественно-политические и социальные темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в 

форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать 

магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и 

специальностью, а также вести беседу на социальные и общественно -политические темы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами/Е. Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП «Романенко 

Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

2. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Рауан», 2016. 

3. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

КоддисциплиныPOIYa -2219 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.фил.н.  Капышева Г. К. 

Цель -  обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу.  

Пререквизиты:дисциплина «Иностранный язык» (бакалавриат. Уровень В1, В2). 

Содержание курса/дисциплины: Основой обучения профессиональному 

иностранному языку является развитие иноязычной (межкультурной) профессионально 



ориентированной коммуникативной (профессионально-коммуникативной)  компетенции, 

позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и 

мультикультурную профессиональную среду (геоэкологии и геохимии). 

Компетенции: коммуникативная  

Знать:  содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на  

иностранном языке для получения и передачи научной информации, читать литературу 

общественно-политического характера; оформлять извлеченную информацию в виде 

переводов, аннотаций, рефератов; вести беседы, делать сообщения и доклады на 

иностранном языке темы, связанные со специальностью и научной работой магистранта, а 

также на общественно-политические и социальные темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в 

форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать 

магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и 

специальностью, а также вести беседу на социальные и общественно-политические темы. 

Рекомендуемая литература: 

1.Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. English for Managers: Учебное 

пособие / И.П. Агабекян. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для 

бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 

3.Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное пособие / 

Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2016. - 248 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Макроэкономика 

            Макроэкономика 

Macroeconomics 

Код дисциплины Mak -2221 

Тип дисциплины БД ОК  

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватель Ахметова Л.М. 

Цель: овладение современной методологией и методами макроэкономического 

анализа рыночной системы с точки зрения деления рынков по объектам, а также 

рассмотрение проблем достижения макроэкономического равновесия, полной занятости, 

экономического роста, стабильности уровня цен и пр. 
Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика, Математика, Информатика. 
Содержание курса/дисциплины:Курс состоит в  углублении теоретических знаний по 

современной рыночной экономике, изучении факторов экономического роста, рассмотрении 

механизма обеспечения равновесия национального рынка, представление о методах 

государственного регулирования экономики, умении применять знания макроэкономики для 
прогнозирования развития национального хозяйства. Формирует у студентов экономических 

специальностей экономическое мышление, основанное на знании современной макроэкономики. 

Выработка умения самостоятельно судить об основных экономических явлениях в Республике 
Казахстан и за ее пределами.  



Компетенции: профессиональная  

Знать: категории и понятия, используемые в макроэкономике 

Уметь: применять полученные знания в практической деятельности 

Иметь навыки: анализа конкретных ситуаций в экономике с позиций 

макроэкономики; иметь навыки критического мышления 

Рекомендуемая литература: 

1.Гиззатова, А. И. Макроэкономика [Текст]: [учеб. пособие для вузов]/А. И. 

Гиззатова, А. А. Ким; МОН РК.-Алматы: Бастау, 2014. - 392 с. 15 

2.Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. – 

408 бет. – 20 экз. 

3.Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие/Л. М. Ахметова, Е. 

С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: 

Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 196 с. 20 

4.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5.Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы: ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.- 20 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

Код дисциплины Men -2223 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватели к.э.н. Сактаева А.А. 

Цель:теоретической-методической точки зрения курса, является освоение и 

применение развитие теории и практики управления в условиях рыночных отношений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика,  
Содержание курса/дисциплины: предмет и метод науки управления; сущность и правила 

менеджмента в Казахстане; методические основы менеджмента; понятие Организации и ее виды; 

внутренняя и внешняя среда организации; обеспечение информацией, менеджментгі; коммуникации 

в менеджменте; управленческие решения в менеджменте управления; экономические методы 

управления; социально-психологические методы управления; организационно-правовые методы 
управления; функции управления; планирование в менеджменте; организация как функция 

менеджмента; мотивация в менеджменте. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

4.  эволюцию теории, практики: 

5. особенности казахстанского менеджмента, организацию как систему управления: 

6. принципы управления персоналом, формы власти; 

7. самоменджмент и руководство; 

8. методы исследования рынка.;  

Уметь: 



9.  выполнять функции и использовать методы маркетинга менеджмента;  

10. принимать решения;  

11. - управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать 

эффективность управления;    

Иметь навыки: 

- научитьсяопределятьфакторы, которыевлияют науспехорганизации; 

- правильно организовать процесс коммуникации; 

- эффективное принятие решений; 

- осуществлениестратегическогопланирования; 

- чтобыопределить структуруорганизации; 

- мотивироватьперсонал; 

1. предотвратитьконфликтные ситуации,как их решать; 

Рекомендуемая литература: 

1.Основы менеджмента [Текст]: учеб. пособие/под ред. проф. В. И. Королева; 

Всероссийская академия внешней торговли. - М.: Магист; ИНФРА-М, 2014. - 624 с. 1 

2.Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель.-М.: ИНФРА - М, 2014. -187 с.-1 

3.Хамитов, Н. Н. Банковский менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Хамитов, Г. 

Н. Жаксыбекова. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 120 с. -10 

4.Стельмах, С. А. Тайм-менеджмент для практических занятий [Текст] : учеб. 

пособие / С. А. Стельмах ; М-во образования и науки Р ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 75 с. 32 

5.Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] /Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Абылайханова Т.А., Байгужинова А.Ж. Тәукел-менеджмент: оқу құралы.-  

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. - 176 бет. - 26 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

Код дисциплины Mar -2222 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н. Сактаева А.А. 

Цель:изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата 

маркетинга, а также овладение практическими навыками по применению элементов и 

принципов маркетинга в деятельности предприятий. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Математика, 

Информатика, Эконометрика 

Содержание курса/дисциплины: Теоретические основы и концепции маркетинга. 

Управление и контроль маркетинга. Сегментирование рынка и прогнозирование товара. 

Товарная политика в системе маркетинга. Ценообразование и ценовые стратегии. Система 



распределения и товародвижения. Продвижение товаров и услуг. Система маркетинговой 

информации и маркетинговых исследований. Маркетинговая среда и ее составляющие. 

Стратегическое планирование маркетинга. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

1. основные рыночные понятия; 

2. виды и задачи маркетинга; 

3. организационные формы управления маркетингом; 

4. процедуру и методы маркетинговых исследований; 

5. маркетинговую среду функционирования фирмы; 

6. процедуру стратегического планирования маркетинга; 

7. особенности клиентурных рынков. 

Уметь: 

1. определить задачи маркетинга соответственно различным уровням спроса; 

2. осуществить отбор целевых рынков для различных видов товаров; 

3. выявить значимые факторы в поведении потребителей 

Иметь навыки: 

1. проведения маркетинговых исследований посредством получения первичных 

данных; 

2. разработки инструментария маркетинга; 

3. продвижения товара на рынке. 

Рекомендуемая литература: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга/Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Ю.В. Морозов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 148 c. 

3. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие/И.И. 

Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 383 c. 

4.Борбасова З. Н. Маркетинговые исследования [Текст]: учеб. для эконом. спец. 

вузов / З. Н. Борбасова, С. Н. Улаков, Ю. И. Осик. - Алматы: [ИП "Отан"], 2018. - 338 с. 10 

5.Кожамкулова Ж. Т. Стратегический маркетинг [Текст]: учеб. пособие/Ж. Т. 

Кожамкулова; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ  университетi, 2017. - 238 с. 3 

6.Борбасова З.Н., Ұлақов С.Н., Осик Ю.И., Толысбаев Б.С. Аумақ маркетингі: оқу 

құралы.-Алматы: Бастау, 2018.-176 бет.-25 экз.Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

КоддисциплиныR -2201 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.и.н. Шуршитбай Б., к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель: сформировать понимание особенностей религиозного способа отношения к 

миру, о социокультурных основаниях религиозного знания, о месте и  роли религии в 

современном мире. 

Пререквизиты:Культурология, Философия, Современная история Казахстана 



Содержание курса дисциплины: Религия является неотъемлемой частью мировой 

культуры человечества. Следовательно, культурным является человек не обязательно 

верующий, но непременно уважающий веру других и знающий основные постулаты 

великих религиозных учений. Поэтому, говоря о религии, не возможно обойти стороной 

нравственный ракурс этого явления культуры. Проповедь добра, милосердия, чуткости, 

сострадания – вот единая морально-нравственная основа большинства мировых религий. 

Обращение к вопросам веры может помочь студентам по-новому осмыслить суть своей 

будущей профессии, сформировать приоритеты деятельности и принципы отношений к 

клиентам, исходя из того, что дело исцеления есть занятие богоугодное, милосердное и 

праведное, обращенное к личности, то есть и к телу, и к душе человека. Вера, несомненно, 

может помочь человеку воспитать в себе профессионала, ибо еще Л.Н. Толстой говорил: 

«Вера есть понимание смысла жизни и признание вытекающих из этого понимания 

обязанностей». 

Компетенции: мировоззренческая  

Знать: 

- сущность предмета  и основные категории религиоведения; 

- основные теории происхождения религии; 

- классификацию и особенности мировых религий; 

- особенности религиозной ситуации в Республике Казахстан. 

 Уметь: 

-  аргументировано, доказательно высказывать и обосновывать собственный взгляд 

на ту или иную религиоведческую проблему,  

- толерантно воспринимать иную позицию.  

Иметь  навыки:  

- анализа религиозных явлений и процессов;  

- работы с религиоведческой литературой; 

Рекомендуемая литература: 

1. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Баспа, 2014.- 256 б.  

2. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, обычаи в идеологии мировой 

истории [Текст]  : [учеб. пособие] / В. И. Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 180 с. - 50 

3. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. И. Н. Яблокова. - 

М. : Юрайт, 2017. - 371 с. - 25 

Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. - 96 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Приложение 3А 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего года обучения, набор 2016 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Салық және салық салу  

Налоги и налогообложение 

Taxesandthetaxation 

Код дисциплины NAL-3209 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 3 год 



Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Шайханова Н.К. 

Цель: повышение уровня знаний в области налогообложения, понимание и 

овладение навыками практических расчетов, методологии исчисления и уплаты налогов, 

сборов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды Республики Казахстан. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, 

Финансы 

Содержание курса/дисциплины: Налоги, как экономическое явление, играют очень 

большую роль в жизни всего общества. Выполняя фискальную, регулирующую, 

перераспределительную функции, обязательные платежи в бюджет являются основой для 

развития национальной экономики, осуществления государственных функций  и решения 

социальных проблем. Неслучайно в послании народу Казахстана «Стратегия вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге 

нового рывка вперед в своем развитии» Н.А.Назарбаев отметил, что реформирование 

налоговой и таможенной политики должно стать важным инструментом всей политики 

экономической модернизации и обеспечить прорыв в развитии нашей страны.  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- нормативно-правовую базу налогообложения; 

- сущность, виды и функции налогов; 

- содержание основных понятий налоговой системы; 

Уметь: 

- определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; 

- выбрать налоговую ставку; 

Иметь навыки: 

1. начисления суммы налога; 

2. заполнения налоговой декларации 

Рекомендуемая литература: 

1.Бекболсынова, А.С. Налоги и налогообложение  [Текст]: учеб. пособие / А. С. 

Бекболсынова ; М-во образования и науки РК. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 544 с. - 
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2.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / А. А. Нурумов [и др.]. - 

Астана: Фолиант, 2018. - 736 с.10 

3.Ермекбаева, Б. Ж. Налоговое администрирование [Текст]: учеб. пособие / Б. Ж. 

Ермекбаева, А. К. Мустафина ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2015. - 238 с. 2 

4.Салықтар және салық салу: оқулық. – Б.Ж. Ермекбаева [және т.б.]. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2014. – 598 бет. – 5 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

EconomyofEnterprises 

КоддисциплиныЕР -3308 

Тип дисциплины ПД ОК 



Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  3кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н.,ст.преподаватель Сактаева А.А., д.э.н., профессор 

Кайгородцев А.А. 

Цель: научить студентов ведению экономики на уровне предприятия на основе форм 

и методов ведения бизнеса в рыночных условиях. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Содержание курса/дисциплины: 

Формирование у студентов знаний о связях материально-технических и социально-

экономических условий производства с технико-экономическими показателями работы 

предприятий и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-

аналитических навыков для выполнения экономических расчетов по обоснованию 

эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, выбору оптимальных 

вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- теоретические и методологические основы управления современным 

предприятием; 

- основные функции предприятия; основы экономики предприятия. 
Уметь: 
- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

- строить стратегию и тактику предприятия; 

Иметь навыки:  

- оценки реального положения предприятия в рыночных условиях; 

- расчета финансовых результатов деятельности предприятия. 

Рекомендуемая литература: 

1.Волков О. И. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов/О. И. 

Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд.-М.: ИНФРА - М, 2018.-264 с. - 1 

2.Бегайдарова Р.Н. Ұйымдастыру теориясы: оқу құралы.- Алматы: Book Plus, 2014.-

202 бет.-5 экз 

3.ОңдашА.О. Кәсіпорынныңсыртқыэкономикалыққызметтері: оқуқұралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2017.-284 бет.-3 экз. 

4.Сактаева А.А. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы.-Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.-151 бет.-22 экз. 

5.Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік: теория,процесс,практика: [оқулық] 

/Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Баға құру  

Ценообразование  

Рricing  

Код дисциплины UPZ -3206 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения3 год 



Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов  3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессорадоктор профессор Алимбетов У.С. 

Цель дисциплины «Ценообразование» изучает все виды затрат и их динамику для  

принятия оптимальных управленческих решений  

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Государственное регулирование 

экономики, Финансы 

Содержание курса/дисциплины: теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия на основе управления затратами. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия в области управления 

производственными затратами;     

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества предприятия на основе управления затратами;  

-содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления затратами;  

- принципы организации управления затратами в операционной деятельности, 

основные методы и инструменты управления затратами в операционной деятельности 

организации. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процесса 

управления затратами предприятия;  

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

производственных затрат;   

- обосновывать решения в сфере управления производственными затратами; 

применять модели управления затратами. 

Иметь навыки:  

- владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) в области управления затратами;  

- методами планирования и анализа производственных затрат предприятия; 

современным инструментарием управления затратами предприятия. 

Рекомендуемая литература: 

19. Глухова И. М. Этапы управления затратами на предприятии/И. М. Глухова, О. 

Н. Кушнерова//Ученые заметки Тихоокеанского государственного университета. - 2015. - Т. 

6, № 2. - С. 47-51.   

20. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные проблемы управления 

затратами в современных компаниях // Молодой ученый. - 2015. -№11.3. - С. 32-34. 

21. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные проблемы управления 

производственными затратами // Молодой ученый. - 2016. -№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау: оқу 

құралы.-Алматы: Лем, 2015.-296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық]/Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов/О. И. 

Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Приложение 4А 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертого года обучения, набор 2015 года) 
Название курса/дисциплины/юнита 

Есеп және аудит нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

Код дисциплины FRP -2204 

Тип дисциплины БД КВ 

 Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 
Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  7 кредитов 
Ф.И.О лектора/профессора ст. преподаватель Кадырханова Ж.М. 

Цель дисциплины «Финансовые рынки и посредники» является формирование у студентов 

теоретических знаний основ финансового рынка и его инфраструктуры с учетом особенностей его 
развития в Республике Казахстан, деятельности финансовых посредников, а также их роли в 

совершенствовании функционирования финансового рынка в целом. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика 

Содержание курса/дисциплины: Дисциплина изучает законодательную базу, регулирующую 
деятельность финансовых институтов и функционирование финансовых рынков в РК; имеющиеся 

финансовые институты; особенности функционирования финансового рынка Казахстана; 

деятельность финансовых посредников, профессиональных участников финансовых рынков; 
проблемы развития финансового рынка Казахстана. 

Компетенции: исследовательская, профессиональная  

Знать: 

- законодательную базу, регулирующую деятельность финансовых институтов и функционирование 
финансовых рынков в РК; 

-  содержание и значение финансового рынка; 

- каждый сегмент структуры финансового рынка; 
- участников финансовых отношений; 

- характеристику, место и роль различного рода посредников в функционировании финансовых 

рынков; 
- функции посредников; 

- взаимосвязь и взаимообусловленность в их развитии. 

Уметь: 

- применять полученные знания для оценки сложившейся ситуации на финансовых рынках; 
- анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им объективную оценку; 

- разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать свою точку зрения; 

Иметь навыки: 
-навыками использования знании, полученные по дисциплине, в своей практической деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Искаков, У. М. Финансовые рынки и посредники: учебник(переработанное издание) / У. М. 
Искаков, Д. Т. Бохаев, Э. А. Рузиева; М-во образования и науки РК, КазЭУ.- Алматы: Экономика, 

2014. 

2. Ширяев В. И. Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и 

рисками: учеб. пособие / В. И. Ширяев.- 2-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2015. 
Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – текущий: устный, практический. 

Рубежный: письменный (контрольная работа). устный (коллоквиум). 
Итоговый; письменное тестирование. 

Язык обучения: казахский, русский. 



Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 

текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Есеп және аудитлық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

 Код дисциплины  FA- 3208 

Тип дисциплины БД КВ 
Уровень курса/ дисциплины бакалавр 

Год обучения 3 

Семестр обучения 6 
Количество  кредитов  7 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н.Апышева А.А. 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний основ финансового 

анализа, которые необходимы им для практической деятельности в организациях, для оценки 
состояния и эффективности использования экономического потенциала фирмы, а также принятия 

управленческих решений в отношении оптимизации ее деятельности или участия в ней. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Финансовый учет 1,2 

Содержание курса/дисциплины: Дисциплина изучает  содержание и задачи финансового анализа; 

методы финансового анализа; основные принципы финансового анализа; расчеты коэффициентов; 

экспресс-анализ и углубленный анализ;  анализ всех аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; финансовое планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия 

Компетенции: исследовательская, профессиональная  

Знать: 
- содержание и задачи финансового анализа; 

- методы финансового анализа; 

- основные принципы финансового анализа;  
- расчеты коэффициентов.  

Уметь: 

- уметь проводить экспресс-анализ и углубленный анализ; 
- производить анализ всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- осуществлять финансовое планирование и прогнозирование такой деятельности. 

Иметь навыки: 

- проведения анализа  и расчетов,  самостоятельного изучения теоретического материала. 
Рекомендуемая литература: 

1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика. 2014 

2.Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. М.: ТК Велби, Проспект, 2015. 
3.Лиференко Г.Н. Финансовый анализ предприятия: Учебное пособие /  - М: Издательство 

«Экзамен», 2015 

4.Анущенкова К. А. Финансово-экономический анализ: учебно-практ. пособие / К. А. Анущенкова.- 

2-е изд.- М.: Дашков и К., 2015 
5.Кайгородцев А. А. Финансовый анализ деятельности предприятия: Учеб. пособ.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 
текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account  
Код дисциплины  NU-3211 
Тип дисциплины БД КВ 



Уровень курса/ дисциплины бакалавр 

Год обучения 3 
Семестр обучения 6 

Количество  кредитов  5 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Шолпанбаева К.Ж.  
Целью изучения данной дисциплины  являются основы организации налогового учета, правильное 

отражение постоянных и временных разницы, возникающих между данными бухгалтерского и 

налогового учета, отражение данных налогового учета в декларациях. 

Пререквизиты: Финансовый учет 1,2, Управленческий учет 1,2 
Содержание курса/дисциплины: Дисциплина изучает теорию налогов и налогообложения, освоения 

знаний по исчислению, учету и уплате каждого вида налогов и изучение специальных налоговых 

режимов в соответствии с действующим Налоговым кодексом. Заполнения и ведения финансово-
статистических отчетностей, деклараций по каждому виду налогов. 

Компетенции: исследовательская, профессиональная  

Знать: 

- теорию налогов и налогообложения, освоения знаний по исчислению, учету и уплате каждого вида 
налогов и изучение специальных налоговых режимов в соответствии с действующим Налоговым 

кодексом. 

Уметь: 
- самостоятельно работать по определению налогооблагаемой базы, исчислению, учету и уплате 

всех видов налогов при разных действующих режимах при любой форме собственности. 

 Иметь навыки: 
- базовыми понятиями и терминами дисциплины, иметь представление о каждом виде налогов, знать 

специальные налоговые режимы, действующие в РК, уметь отличать разницу между бухгалтерским 

и налоговым учетом, освоить навыки заполнения и ведения финансово-статистических отчетностей, 

деклараций по каждому виду налогов, закрепить знания по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ерофеева В. А. Бухгалтерская(финансовая) и налоговая отчетность коммерческой организации: 
учеб. пособие / В. А. Ерофеева, Г. В. Клушанцева.- 2-е изд.- М.: Высшее образование, 2018 

2. Нурхалиева, Д. М. Налоги и налогообложение в Республике Казахстан: учеб. для вузов / Д. М. 

Нурхалиева, С. М. Омирбаев, Ш. А. Омарова.- Астана: Сарыарка, 2017 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 
текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 

 

Салықтық менеджмент 

Налоговый менеджмент 

Tax Management 

Код дисциплины NM -4306 

Тип дисциплины ПД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Шайханова Н.К. 

Цель: повышение уровня знаний в области налогообложения, понимание и 

овладение навыками практических расчетов, методологии исчисления и уплаты налогов, 

сборов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды Республики Казахстан. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, 

Финансы 



Содержание курса/дисциплины: Налоги, как экономическое явление, играют очень 

большую роль в жизни всего общества. Выполняя фискальную, регулирующую,  

перераспределительную функции, обязательные платежи в бюджет являются основой для 

развития национальной экономики, осуществления государственных функций  и решения 

социальных проблем. Неслучайно в послании народу Казахстана «Стратегия вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге 

нового рывка вперед в своем развитии» Н.А.Назарбаев отметил, что реформирование 

налоговой и таможенной политики должно стать важным инструментом всей политики 

экономической модернизации и обеспечить прорыв в развитии нашей страны.  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- нормативно-правовую базу налогообложения; 

- сущность, виды и функции налогов; 

- содержание основных понятий налоговой системы; 

Уметь: 

- определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; 

- выбрать налоговую ставку; 

Иметь навыки: 

3. начисления суммы налога; 

4. заполнения налоговой декларации 

Рекомендуемая литература: 

1.Бекболсынова, А.С. Налоги и налогообложение  [Текст]: учеб. пособие / А. С. 

Бекболсынова ; М-во образования и науки РК. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 544 с. - 
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2.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / А. А. Нурумов [и др.]. - 

Астана: Фолиант, 2018. - 736 с.10 

3.Ермекбаева, Б. Ж. Налоговое администрирование [Текст]: учеб. пособие / Б. Ж. 

Ермекбаева, А. К. Мустафина ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2015. - 238 с. 2 

4.Салықтар және салық салу: оқулық. – Б.Ж. Ермекбаева [және т.б.]. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2014. – 598 бет. – 5 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача 

всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 
Название курса/дисциплины/юнита 

Дүниежүзілік Есеп және аудитлық есеп беру стандарттары 

Международные стандарты финансовой отчетности 

International Financial Reporting Standards 

Код дисциплины  MSFO-4306 

Тип дисциплины ПД КВ 
Уровень курса/ дисциплины бакалавр 

Год обучения 4 

Семестр обучения 7 

Количество  кредитов  9 
Ф.И.О лектора/профессора ст.преподаватель Белоусова Л.И., к.э.н, доцент Шолпанбаева К.Ж. 

Цель  дисциплины предполагает изучение состава и методики составления всех типовых форм 

финансовой отчетности, методики их чтения.  
Пререквизиты: Финансовый учет 1,2, Управленческий учет 1,2 

Содержание курса/дисциплины: Дисциплина изучает  состав и методику составления всех типовых 

форм финансовой отчетности, методики их чтения;  более сложные аспекты учета, как определение 



международных стандартов;  применение МСФО по объектам учета и определять направления их 

решения. 
Компетенции: исследовательская, профессиональная  

Знать: 

- более сложные аспекты учета, как определение международных стандартов. 
Уметь: 

- анализировать современные проблемы в области учета, грамотное применение МСФО по 

объектам учета и определять направления их решения. 

Иметь навыки: 
- методикой  применения МСФО. 

Рекомендуемая литература: 

1. Качалин, В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP / В. В. 
Качалин.- М.: ДЕЛО, 2014 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие / Под ред. Е. А. Еленевской.- 3-е изд.- М.: Дашков 

и К., 2014 

3. Баймуханова С. Б. Финансовый учет: учеб. пособие / С. Б. Баймуханова.- Алматы: Экономика, 
2014 

4.Международные стандарты финансовой отчетности, 2017г. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм 
текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД 

 



АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТ/ 

ECTSбойынша курс каталогі 

5В052100 – Есеп және аудит мамандығы 

Институт 

бойынша 

ақпарат 

ЖОО жөнінде жалпы ақпарат 

1. ЖОО аты мен мекен-жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, №9 корпус, 

№ 407 аудитория, Қаржы және есеп кафедрасы, Крылова 72. 

 

2. Академиялық күнтізбе: білім алу 4 жыл (іштей оқу формасы) 

2018-2019 оқу жылындағы бакалавриат студенттерге арналған 

10 -25 тамыз Студенттерді университетке қабылдау 

27 тамыз-1 

қыркүйек 

1 курс студенттерінің бейімделу аптасы және  

элективтік пәндерге тіркеу 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы Күні 

                                Күзгі семестр 

1 қыркүйек Білім күні және оқу жылы басталуының салтанатты ашылуы 

15-20 қазан Межелік бақылау.  №1 рейтинг 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент Күні 

10-15  желтоқсан Межелік бақылау.  №2 рейтинг 

16-17желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Күні 

17 желтоқсан – 5 

қаңтар 

Емтихандық сессия 

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

7-19қаңтар Қысқы демалыс 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Қысқы сессия   

2 апта Қысқы демалыс 

                                  Көктемгі семестр 

21  қаңтар Көктемгі семестрдің басталуы 

14қаңтар –

8маусым 

Барлық оқу түрі (оқу, өндірістік, өндірістік-педагогикалық, кәсіптік (өндірістік) педагогикалық іс-

тәжірибесі, диплом алдындағы іс-тәжірибесі) 

18ақпан – 

2наурыз 

Элективті пәндерге таныстыру 2019-2020 оқу жылы 

4-9наурыз Межелік бақылау. №1 рейтинг 

4-23наурыз Элективі пәндерге тіркелу 2019-2020 оқу жылы 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21-23наурыз Наурыз мейрамы 

1сәуір – 1 

маусым 

Мемлекеттік емтихан 

29сәуір – 4 

мамыр 

Межелік бақылау. №2 рейтинг 

1мамыр Қазақстан Халықтарының Бірлігі Күні 

6-11мамыр Аттестациялық апта 

6-25мамыр Көктемгі емтихандық сессия 

7 мамыр Отан Қорғаушылар Күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

29 сәуір –

15маусым 

 Диплом жұмысын жазу және қорғау 

27мамыр – 27 

шілде 

Жазғы семестр 



27мамыр – 31 

тамыз 

 Жазғы демалыс 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Көктемгі сессия 

8 апта Жазғы  демалыс 

 

Ескерту:  * Жазғы семестр оқу жұмыс жоспарында көрсетілген кестеге сай 

өтеді 

*Іс-тәжірибе мерзімі мен мемлекеттік диплом жазу ЖОЖ мамандық бойынша 

 

3. ЖОО басшылары 

Ректор – з.ғ.к., PhD докторы Толеген М.А. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор –  

Phd докторы Сералин Г.А. 

Оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор –б.ғ.д. Мырзағалиева А.Б. 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор -  пед.ғ.к. Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаментінің директоры – Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бастығы м.а.– 

Сәдірбекова Н.Ә.  

Әдістемелік жұмыс, практика және жұмыспен қамту бөлімінің бастығы 

м.а.– Рустемова Н.К. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімінің бастығы – 

Алимбекова Н.Б. 

Экономика және құқық факультетінің деканы – Мухамедиева А.Г. 

Қаржы және есеп кафедрасының меңгерушісі – Апышева А.А. 

 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта 

мемлекеттік лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына сәйкес орта кәсіби, 

жоғары және жоғарғы оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, 

жоғарғы оқу орынында көпдеңгейлі құрылым шеңберінде мамандықтарды 

дайындайды:  

-жоғарғы кәсіби білім бойынша 45 мамандықтар. Сондай-ақ 

бакалаврда оқу мерзімі  - 4 жыл, сыртай оқу түрінде - 5 жыл, жоғарғы білім 

алудың қысқа түрі: жоғарғы білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта кәсіби білім 

алу базасында – 3 жыл.  

- магистратураның 33 мамандығы бойынша.  

-докторантураның 8 мамандығы бойынша. 

Университетте  2003-04 оқу жылынан бастап -  экономикалық 

мамандықтарының студенттеріне; 2004-05 оқу жылынан бастап – барлық 

жоғары кәсіби білім беру мамандықтардың 1 курс студенттеріне  кредиттік 

жүйе еңгізілген.  

Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады.  

ЭжҚФ факультетінде 8 бакалавриат  4 магистратура білім беру 

бағдарламасы бойынша дайындық жүргізіледі. Бакалаврларды мына 

мамандықтар бойынша дайындау жүргізіледі: 5В051000 - Мемлекеттік және 

жергілікті басқару, 5В050600 - Экономика, 5В090200 - Туризм 5В050700 -

Менеджмент, 5В050900 - Қаржы, 5В050800 – Есеп және аудит, 5В030100 –

Құқықтану, 5В052100 Мемлекеттік аудит. 

Магистранттарды 4 мамандық бойынша оқыту жүргізілуде: 6М050600 

- Экономика, 6М051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару, 6М050900 – 

Қаржы, 6М030100-Құқықтану. Оқу үрдісі кафедра оқытушыларының, 



ізденушілердің, магистранттар мен студенттердің зерттеу жұмыстарының 

барлық бағыттарынан белсенді түрде қолданылады. ҒЗЖ және СҒЗЖ 

нәтижелері оқу үрдісінде жүзеге асырылады. 

5. «Қаржы және есеп» кафедрасы мамандықтары бойынша шығарушы 

болып саналады: 

Бакалавриат: 

            5В050900 –«Қаржы» 

5В052100 –«Мемлекеттік аудит» 

5В050800 – «Есеп және аудит» 

Магистратура: 

6M050900 –«Қаржы» 

Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Оқу мерзімінің ғылыми және педагогикалық бағытта ұзақтығы - 2 жыл, 

профильде - 1 жыл. Қаржы саласында магистр дәрежесін алған түлектер 

жоғары дайындық деңгейін көрсетті және ғылыми жұмыстарға бейімділігін 

көрсетті, тиісті мамандықтар бойынша PhD докторанттарға ғылыми 

тағылымдамадан өтуді жалғастыра алады. 

Бакалавр: 5В052100 - «Мемлекеттік аудит». Оқу бағасы: күндізгі оқу 

түрі бойынша жылына 342 900 тенге. 

Магистратура:бар 
Докторантура: бар. 

6.Қабылдау ісшарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін білім алушы басқа 

білім беру ұйымдарында, оның ішінде шетелде жеке пәндерді оқиды. 

Сонымен қатар білім беру ұйымының басшысы басқа білім беру 

ұйымдарында оқуға болатын кредиттер санының жоғарғы шегін анықтайды. 

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында жеке пәндерді оқыған 

жағдайда білім беру ұйымдары арасында екі жақты келісім жасалады. 

Басқа білім беру ұйымдарында пәндер бойынша аралық біліктілікті 

тапсырғаннан кейін белгілі бір пәндерді оқыған жағдайда, студент білім беру 

ұйымдарында мемлекеттік аралық аттестаттаудан өткеннен кейін білім алушы 

пән бойынша деканатқа (бөлімшеге) өзінің білім беру ұйымына емтихан 

ведомосын (немесе транскрипт) көрсете отырып, бағалау бойынша емтихан, 

қорытынды баға, пән бойынша қорытынды баға және игерілген кредиттер 

саны көрсетілген емтихан ведомосін (немесе транскрипт) ұсынады. 

Студенттің өтініші бойынша арнайы үлгі түрінде жіберуші 

университеттің атауы мен толық мекен-жайы, факультеттің/бөлімнің және 

университеттің академиялық ұтқырлық бағдарламаларының үйлестірушісінің 

аты-жөні, сондай-ақ студенттің жеке мәліметтері (аты, әкесінің аты, туған 

күні, мекен-жайы, байланыс мәліметтері). 

Өтініште білім алушылардың ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін 

ынталандыру туралы ақпарат беріледі, шетелде оқуға оқу тілі бойынша 

біліктілік деңгейі туралы мәліметтер, еңбек тәжірибесі және алдағы шетелде 

оқу, шетелде оқу үшін грант алу мүмкіндігі туралы белгі. 

 Оқуға келісім академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша негізгі 

құжат болып табылады, студенттің академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша оқыту процесін реттейтін және арнайы үлгідегі түде ағылшын 

тілінде толтырылады . 

Егер қабылдаушы жоо академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу 

туралы оң шешім қабылдаса үш жақты тәртіппен келісімге қол қояды: 

қабылдаушы жоо, білім алушы және жөнелтуші жоғары оқу орны. 

Оқу 1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 



бағдарламас

ы жайында 

ақпарат 

 (Курс 

каталогі) 

1. Тағайындалынатын  дәрежесі/квалификациясы: 
5В052100 – Мемлекеттік аудит мамандығы бойынша оқуды аяқтағаннан 

кейін бітірушілерге «Экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі 

беріледі.  

Білім алу деңгейлері (сатылары): 

Әрі қарай оқуды жоғары білім сатыларында (магистратура) 

жалғастыру мүмкін.  

2. Бағдарламаға қабылдау талабы: 

Бағдарламасына қабылдау  Қазақстан Республикасы жоғары оқу 

орындарына қабылдаудың типтік ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.    

5В052100 Мемлекеттік аудит мамандығына түсу үшін мектеп курсының 

«География»  пәнін  таңдау қажет. 

- 2,3,4 курстар - академиялық ұтқырлық жүзеге асыру кезінде оқу 

жоспарларындағы айырмашылық ескеріледі, міндетті компонент бес пәннен 

аспауы тиіс. 

• Білім беру және кәсіби мақсаттары: бағдарламалар/оқуды одан әрі 

жалғастыру мүмкіндігі: 

Бакалавр бойынша  5В052100 Мемлекеттік аудит ББ түсінігі болу 

керек: 

- заманауи қаржылық-банктік және заңнамалық жүйелерде пайда 

болатын үрдістер мен құбылыстар туралы танымдық ғылыми әдістердің 

мүмкіндіктерін түсіну, осы әдістерді игеру және оларды Қазақстан 

Республикасында нарықтық экономиканы қалыптастыру мен дамыту 

үдерісінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін пайдалану; 

- Қазақстан Республикасының және көршілес елдердің 

экономикасында өндірістің және аумақтық ұйымдардың аумақтық бөлінуінің 

сипаты туралы; 

- өңірлердің экономикалық даму ерекшеліктері және шаруашылық 

субъектілері үшін нарықтық кеңістікті қалыптастыру туралы; 

- Есеп және аудит, банк, сақтандыру және инвестициялық 

технологияларды ұйымдастыру саласында материалдық өндірістің негізгі 

салаларында технологиялық процестердің мәні туралы. 

Бағдарламаға түсуге қойылатын талаптар - Өтініш берушінің бастапқы білім 

деңгейі - орта (толық) жалпы білім беру. 

Орта (толық) жалпы білім берудің негізгі оқу бағдарламалары 

пәндерінің тізімі: информатика негіздері, экономика негіздері, математика, 

орыс/қазақ тілі, заң негіздері. 

- 5В052100 «Мемелекеттік аудит» мамандығы бойынша оқуды 

жалғастыру және оқудың кәсіптік мақсаттары. 

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі ұлттық мақсаты - қоғамның, 

мемлекет пен жеке тұлғаның жоғары сапалы жоғары білімді алудағы 

мүдделерін қанағаттандыру, әрбір азаматқа оқытудың мазмұнын, формасын 

және мерзімін таңдауда кең мүмкіндіктер беру. 

Жалпы білім беру пәндерінің циклінің мақсаты -  кең қолданбалы 

іргелі біліммен, бастамашылықпен еңбек нарығындағы өзгерістер мен 

талаптарға бейімделген, командамен жұмыс істей алатын жаңа білім беру 

маманын дайындау. 

Негізгі пәндер циклінің мақсаты - экономистер, экономика, 

менеджмент және маркетинг, Есеп және аудит, бухгалтерлік есеп және аудит, 

статистика, бағалаудың теориялық негіздері, бағалар мен баға белгілеу, 

жылжымайтын мүлік экономикасы, жылжымайтын мүлікті басқару үшін 



математика саласында қажетті білімі бар мамандарды дайындау болып 

табылады. 

Профильдік пәндер циклінің мақсаты - шығармашылық белсенді және 

кәсіби қызметтің мамандарын даярлау, практикалық тапсырмалардың сапалы 

орындалуы, анықталмау мен тәуекел жағдайларында практикалық 

мәселелерді және проблемаларды шешу үшін теориялық білімді алу. 

 

3. Кредиттерді ұсынған бағдарлама құрылымы: 

Бағдарламаның құрылымы 2018,2017,2016,2015 жылдар жиыны 

(қосымша №1,2,3,4).  

 

1. Қорытынды емтихан. 

Әрбір пән бойынша емтихан тапсырылады – ауызша немесе жазбаша 

түрінде, емтихан билеттерінің немесе тест түрінде. 

8-ші семестрде дипломдық жұмысты қорғау және мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру. 

 

2. Әр пәнді оқытатын оқытушылардың аты, жөні, тегі: 

1. Абсеитова Е. М., Тураров С. Қ. - Шетел тілі 

2. Сапанова А. М., Қырықбаева Б. А., Ибраева М. К. - Қазақ (орыс) тілі 

3. Ситникова Е. С., Жакибаева Л.Б. - Экономикалық теория, Микроэкономика  

4. Дячук М. И., Байркенова Г.Т. - Құқық негіздері 

5. Бельдеубаева Ж. Т. Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағыл. 

тілінде), Эконометрика 

6. Мухамедиева А. Г. – Статистика 

7. Сейтембетов Е. Ж., Шуршитбай Б. - Дінтану, Философия 

8. Капышев атындағы Г. К., Абдрахманова Т. М. Кәсіби бағытталған шет тілі 

9. Демченко Л. В. Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

10. Ахметова Л. М. – Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

11. Құсманова Л. Е. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

12. Жакибаева Л. Т., осы оқу орнында оқимын Г. В. - Халықаралық экономика 

13. Жапарова А. М. – Мамандыққа кіріспе, Есеп және аудитға кіріспе 

14. Абылайханова Т. А. Экономикалық ілімдер тарихы  

15. Сактаева А. А. – Менеджмент, Маркетинг 

16. Конбаева К.Т., Белоусова Л. И. Бухгалтерлік есеп және аудит 

17.Сактаева А. А. - Кәсіпорын экономикасы 

18. Шайханова Н.К. - Салықтар және салық салу, Корпоративтік Есеп және 

аудит 

19. Шолпанбаева К.Ж. – Салық есебі, Банктегі бухгалтерлік есеп 

20. Апышева А.А. – Есеп және аудитлық талдау 

21. Алимбетов У.С. – Баға құру 

22. Қадырханова Ж.М. - Банк ісі 

23.Камшибаев – Есеп және аудит нарықтары және  делдалдар 

24. Мухамедиева С.Г.- ХҚЕС сәйкес Есеп және аудитлық есеп 

25. Тулебаев А. М., Гончарова М. С., Сафонова А. И., Серебряников, В. А. 

Агафонов А. А. - Дене шынықтыру 

 2. Жеке пәндердің сипаттамасы (курсов, юнитов): 
Қосымша 1А, 2А, 3А, 4А 

Студенттерг

е арналған 

қосымша 

ақпарат 

3. Оқырмандарға арналған қосымша ақпарат 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  

Студенттердің сабақа дайындалуы мен демалуына жағдай жасалған – 

«Кітапхана», «Оқу залы» бар.  



Ас - 150 орынды оқу ғимаратындағы Асхана жұмысында уақытылы 

және сапалы аспен қамтамасыз етілген.  

Медициналық қызметтер – Университент студенттердің медициналық 

қаралулары медпункте ісе асырылады (СЭС және ГПС сұралымдарына сай), 

бірінші медициналық қызмет көрсетіледі, тексерулер, профилактиялық іс 

шаралар жүргізеді. Өскемен қаласының №1 қалалық ауыруханасымен 

студентер мен ПОҚ медицинеалық қызметтер көрсетілу үшін келісім шарт 

бар, (нотариалды түрде тіркелген келісім көшірмесі ұсынылған). Қалалық 

«Денсаулық орталығы» жұмысшылары мен Университет студенттері 

арасында шиі «Дөңгелек столдар» өткізіліп тұрады.  

Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы, университет бөлім 

құрылымы болып саналады, Жастар ісі жөніндегі комитет пен мөдениет 

орталыңының бірігуінен құрылған, және де жас студенттердің бірігуі: «Нур 

Отан» партиясына қарасты,  «Жас Отан» жастар қанаты, «Ойшыл жастар 

лигасы»,  полицияға қарасты «Қыран» студенттік отряды, жас студенттердің 

еңбек отряды. 

-«PARASAT» студенттерге қызмет көрсету орталығы –«Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған, оның 

мақсаты жоғары қызмет көрсету стандарттары негізінде «бір терезе» 

қағидаты бойынша білім алушыларға әкімшілік, консультативтік сипаттағы 

қызметтерді ұсыну. ҚОО студенттер, магистранттар, докторанттар және білім 

алушылардың ата-аналары үшін 30-дан астам қызмет түрлерін көрсетеді. 

Барлық қызметтер тұтынушы үшін құжаттардың қағаз көлемі мен уақытын 

үнемдеп оңтайландырылған. 

Оқу үшін жасалған жағдайлар: 

Кабинетер интерактивті құрылғылармен қамтамасыз етілген-1, 

Мультимедиялық  зал-1,  

Зертханалар  -4,  

Шеберханалар -1,  

Спорт  залы-1,  

оқу   зал-1 бар.  

Студентік ұйымдар ассоциации. 

1. «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы  

2. Дебат клубы 

3. студенттік заң клиникасы; 

4. «Әлем» би студиясы 

5.  қазақ фольклорлық ансамблі; 

6.  студенттік театры; 

7.  факультеттердің ККТ командалары; 

8.  жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі; 

9.  жас ақындардың «Жас Қалам» шығармашылық бірлестігі. 

 



Қосымша 1 

2018 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы,1 курс 

 

Пәндер 
циклі 

Пәдер коды Пәндер атау ECTS 
бойынша 

кредиттер 

саны 

Семест
р 

Жалпы білім беретін модульдер (ЖБбМ) 

ЖМП НК IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ЖМП НК K(R)Ya -

11104 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ЖМП НК IKT -1103 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 2 

ЖМП НК Kul-1106  

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

3 1 

ЖМП НК OP -1107 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 2 

ЖМП НК PS -1111 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

ЖМП НК SIK -1112 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная История Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

ЖМП НК ME -1201 Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

5 1 

ЖМП НК EC -1204 Экономикалық теория 

Экономическая теория 

EconomicTheory 

3 1 

ЖМП НК Mik -1204 Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

3 2 

 

Тәжірибе модульдары 

 Yh 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

4 2 

Қосымша модульдар 

 EM Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

FundamentalsofInformationCulture 

2 1 

 EM Дене шынықтыру 27 1, 2 



Физическая культура 

Physicaltraining 

 

Қосымша 2 

2017 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы, 2 курс 

 
Пәндер 

циклі 

Пәдер коды Пәндер атау ECTS 

бойынша 

кредиттер 
саны 

Семестр 

Жалпы білім беретін модульдер (ЖБбМ) 

ЖМП НК Fil -1101 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БП ТК 

Mar -2210 

Маркетинг  

Маркетинг  

Marketing 

5 3 

БП ТК 

EP -2211 

Кәсіпорын экономикасы  

Экономика предприятия  

Economy of Enterprises 

5 4 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

БПТК GRE -2204 Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование 

экономики 

Publicregulationofeconomy 

5 4 

БПТК OBU301 -2205 Бухгалтерлік есеп негіздері  

Основы бухгалтерского учета  

Basics of Book-Keeping 

5       3 

БПТК 

VF -2206 

Қаржыға кіріспе  

Введение в финансы  

Introduction to finance 

3      3 

БПТК BUA -2213 Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бухгалтерский учет и аудит 

Book keeping and audit 

5 4 

БПНК Fin -2204 Қаржы 

Финансы 

Accounting and Auditing 

5 4 

БПНК 

PBU -2309 

Бухгалтерлік есеп қағидалары  

Принципы бухгалтерского учета  

Principles of book keeping 

5 3 

БПНК 

FU -2310 

Қаржылық есеп I  

Финансовый учет 1  

Fiscal account I 

5 4 

БПНК PK(R)Ya -3201 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) 

язык 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 

3 3 

БПТК POIYa -3204 Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

3 3 



БПТК Mak -2201 Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 3 

БП МК 

Men -2201 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

5 4 

БП ТК 

Mar -2204 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

5 4 

Біліктіліктен тыс таңдау модульдері 

БП ТК R -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

5 4 

БП ТК OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

БП ТК FRP -2214 Қаржы нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

5 4 

Тәжірибе модульдары 

 Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 19 

Қосымша модульдар 

 EM Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27  3, 4 

 

 

Қосымша 3 

2016 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы, 3 курс 
Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

Пәндер атау ECTS 

бойынш

а 
кредитт

ер саны 

Семест

р 

Жалпы білім беретін модульдер (ЖБбМ) 

ПП ТК 
FU -

3311 

Қаржылық есеп II  

Финансовый учет II  

Fiscal account II 

5 5 

ПД ТК 
FU -

3311 

Қаржылық есеп II  

Финансовый учет II  

Fiscal account II 

5 6 

ПД МК 
UU 1 -

3313 

Басқару есебі 1  

Управленческий учет 1  

Management accounts 1 

3 5 

БП ТК 
GRE -

3214 

Экономиканы мемлекеттік реттеу  

Государственное регулирование экономики  

Public regulation of economy 

5 5 



ПП ТК  

Aud -

3315 

Аудит  

Аудит  

Audit 

5 6 

ПП ТК 
UVT -

3316 

Сауда саласындағы бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет в торговле  

Book keeping in trade 

5 6 

БП ТК 
FIA -

3201 

Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

5 6 

БП ТК 
CEN -

3202 

Баға құру  

Ценообразование 

Price Formation 

9 5 

БП ТК 
NAL -

3207 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

9 5 

БП ТК 
NAU -

3208 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account 

7 6 

БП ТК 
DKB -

3201 

Ақша. Несие. Банктер. 

Деньги. Кредит. Банки 

Money. Credit. Banks 

9 5 

БП ТК 
FUAn -

3202 

Қаржылық және басқару талдау 

Финансовый и управленческий анализ 

Financial and management analysis 

9 6 

БП ТК 
NiC -

3203 

Салық және баға құру 

Налоги и ценообразование 

Taxes pricing 

7 6 

БП ТК 
UFO -

3204 

Қаржылық кәсіпорындағы есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в финансовых организациях 

Accounting and reporting in financial institutions 

9 5 

Тәжірибе модульдары 

 

Pr 

Өндірістік 

Производственный  

Production 

19 6 

 

 

Қосымша 4 

2015 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы, 4 курс 
 

Пәндер 

циклі 

Пәдер коды Пәндер атау ECTS 

бойынш
а 

кредитт

ер саны 

Семестр 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

ПП ТК 
BUO -4303 

Саладағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в отраслях 

Book keeping in branches 

5 7 

ПП ТК 

BUvAK -

4304 

Агроөнеркәсіп кешеніндегі бухгалтерлік 

есеп 

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе 

5 7 



Accounting in the agricultural sector 

ПП ТК 
PA -4305 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Auditing 

5 7 

ПП ТК 

MSO -4306 

Дүниежүзілік қаржылық есеп беру 

стандарттары 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

International Financial Reporting Standards 

5 7 

БП ТК 

KBU -4209 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

Computer technologies in book keeping 

7 7 

БП ТК 

UKG -4210 

Мемлекеттік мекемедегі есеп және бақылау 

Учет и контроль государственных 

учреждениях 

Accounting and control of state institutions 

5 7 

ПД КВ 

UOB -4305 

Банктегі есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в банках 

Accounting in banks 

5 7 

БП ТК 

NM -4306 

Салықтық менеджмент 

Налоговый менеджмент 

Tax Management 

5 7 

БП ТК 

FO -4207 

Қаржылық есеп 

Финансовая отчетность 

Financial statements 

7 7 

ПП ТК 

KBUA -

4208 

Бухгалтерлік есепті және аудитті 

компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета и 

аудита 

The computerization of accounting and audit 

5 7 

ПП ТК 
BUT -4309 

Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в туризме 

Book keeping in tourism 

5 7 

ПП ТК 
FU MSFO -

4310 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Financial accounting in accordance with IFRS 

5 7 

Тәжірибе модульдары 

 Pr Өндірістік-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

14 8 

 Pd Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

1 8 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

 MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

1 8 

 MFE Диплом жұмысын жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы 

2 8 

 

 



                                                                                                                              Қосымша 1А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың төртінші жылы, 2018 жыл жиыны) 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Шет тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Пән коды: IYa -11101 

Пән типі: ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:1,2 семестр 

Кредиттер саны:10 кредит 

Оқытушының аты-жөні: фил.ғ.к., Тураров С.Қ., Абсеитова Е.М. 

Мақсаты -  бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар 

бойынша тілдің тәжірибелік шеберлігін қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер:Шет тілі- мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны: Ағылшын тілін оқыту қайталау және студенттердің білімі мен 

дағдыларындағы кемшіліктерді (кіріспе - түзету курсы) толтыру, қол жеткізілген оқыту 

деңгейін арттыру және білім беру бағдарламаларын әзірлеуге дайындықты қамтиды. 

Бағдарлама шет тілдерін оқып үйрену деңгейін бекітуді және жетілдіруді, лингвистикалық 

материалды жалпылауды, грамматикалық дағдыларды меңгеруді, тыңдау негізінде сөйлеуді 

жетілдіруді, лексикалық қорды кеңейтуді көздейді.  

Бұл кезең шет тілін әртүрлі байланыс түрлерінде тәжірибеде қолдану, оқудың негізгі 

түрлерін (оқу, танысу, қарау, іздестіру) игеруді жетілдіруге, ауызша сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту ақпарат көзі және негізі болып табылатын танысу және іздеуге 

арналған мәтін көлемін ұлғайтуға бағытталған. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті 

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет: ғылыми ақпаратты алу және тарату үшінөз таңдауы бойынша 

мамандығына сай әдебиетті оқу, қоғамдық-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, алған 

ақпаратын аударма , аңдатпа, реферат түрінде безендіре білу, шет тілінде баяндама жасай 

білу.  

Дағдылануы тиіс: мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық 

жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған және дайын емтихан 

деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси 

тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, 

Н. А. Лукьянова.-М.: ДеКонт+ ГИС.-Ч.1.- 2015.-639 с. 15c. 

2. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для 

бакалавров /Н.Б. Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 

3. Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное пособие / 

Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2016. - 248 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 



Курс/пән/юнит атауы 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

Пән коды:K(R)Ya -11102 

Пән типі: ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:1,2 семестр 

Кредиттер саны:10 кредит 

Оқытушының аты-жөні:аға оқытушылар Сапанова А.М., Ибраева М.К. 

Мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы 

ретінде саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; қарым-қатынастың, адам қызметінің 

түрлі салаларында білім алу, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды 

меңгеру құралы мемлекеттік тілді мойындау; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын 

мойындау. 

Пререквизиттері: Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Курс/пән мазмұны: 

Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және пәндік 

мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. Бұл коммуникативтік, тілдік, 

лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз 

ететін құзыреттілік тәсілге негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет:өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды 

алуға және таратуға арналған қазақ тіліндегі әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, 

алынған ақпараттарды аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; 

бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және 

әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ тілінде баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: : мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық 

жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған және дайын емтихан 

деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси 

тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

10. Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами/ Е. Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП «Романенко 

Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

11. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Рауан», 2016. 

12. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 

2015.  

4. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-

Астана : Фолиант, 2014.-176 с. 

5. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для экономистов и финансистов в 

тестах, таблицах, схемах, упражнениях.-Алматы : Альманах, 2016. 

6. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное пособие по развитию 

навыков устной речи для студентов изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : 

Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 



Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

Пән коды:OP -1113 

Пән типі: ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:3 кредита 

Оқытушының аты-жөні: з.ғ.к Дячук М.И., Байркенова Г.Т. 

Мақсаты: заңгерлік нұсқаулардың жалпы әлеуметтік бағыттылығы туралы түсінік 

беру, студенттердің заңнамалық жүйеде дұрыс бағдарлау дағдыларын қалыптастыру, 

олардың құқықтық мазмұнын нақты қоғамдық өмірдің оқиғаларымен байланыстыру 

қабілеті, онсыз құқықтық ойлаудың қарапайым дағдыларын дамыту мүмкін емес. 

Пререквизиттері: Философия, Қазақстан тарихы, Қоғамтану 
Курс/пән мазмұны: Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін барлық құқықтық негізді түбегейлі 

қайта құру қажет болды. Сонымен бірге, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын сақтай 

отырып, құқықтық демократиялық мемлекет құру азаматтардың құқықтық санасын тәрбиелеумен 
байланысты.  Құқықтық хабардарлықтың жеткіліксіздігі елдегі заң мен тәртіптің жай-күйіне және 

құқықтық мемлекет құруға әсер етеді. Оның негізін индивид пен мемлекет арасындағы қарым-

қатынас құрайды. Сондықтан «Құқық негіздері» курсын оқып-үйрену барысында Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңдарына және өзге де нормативтік актілеріне көп көңіл бөлінеді.  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек:  заң және мемлекеттің шығу тегіне негізгі теориялық көзқарастарды; 

микро және макроэкономика әдістемелерін; 

Істей алуы қажет:кәсіби қызметте гуманитарлық және қоғамдық ғылымдардың 

негізгі заңдары түсініктік-категориялық аппаратын қолдану, өз қызметінде кәсіптік 

лексиканы дұрыс қолдану; экономикадағы нақты жағдайларды микро және 

макроэкономика ұстанымдарымен  талдау. 

Дағдылануы тиіс экономикалық және құқықтық жағдайды талдау және бағалау 

негізінде тәуелсіз шешім қабылдауға; отандық және шетелдік ғылымды білу негізінде 

экономикалық және құқықтық ойлауға, қоғамның проблемаларын тұтас талдай алуға; 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Ахметов, Е. Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. -50 экз 
2. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері: оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті 

жарғы, 2016. - 304 бет.-50 экз 

3. Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 

бет.-30 экз 
4. Қошқарбаев, Е. Е.Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. 

- 322 бет. -50 экз 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Information and communication technologies (in English language) 



Пәнкоды:IKT-1103  

Пәнтипі:ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқужылы:1-шіжыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:5 кредит 

Оқытушының аты-жөні: Белдеубаева Ж.Т. 

Мақсаты – студенттерді информатика негіздері, ақпараттандыру әдістерімен, жаңа 

компьютерлік техникамен таныстыру, сондай-ақ заманауи қол жетімді ақпараттық 

мүмкіндіктерді тәжірибеде  пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Информатика мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны: 
Информатика пәні студенттердің информатика, заманауи компьютерлік архитектура, 

компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, 
компьютерлерді өлшемдерді статистикалық өңдеу, компьютерлік коммуникация негіздері, 

электрондық үкімет негіздерін білуді қамтамасыз етеді. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті 

Білуі керек: информатиканың негіздері, операциялық жүйелердің функционалдық 

мүмкіндіктері, операциялық қабықшалар, мәтіндік процессорлар, электронды кестелер, 

деректер қорлары базалық т.сініктерін және оларды пайдаланудың жалпы әдістемелерін.  

Істей алуы қажет: компьютерлік жүйелерде және ақпараттық технологияларда 

бағдарлану, әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс жасау, түрлі тапсырмаларды шешу 

үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, ғылым, білім, экономика және басқа да 

салаларда ақпараттық технологияларды қолдану. 

Дағдылануы тиіс: әлеуметтік бағдарламалар мысалында заманауи компьютерлік 

технологияларды іс жүзінде меңгеру  

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Государственная программа «Цифравой Казахстан» (постанавление Правительства 

РК от 12декабря 2017г. № 827. 
2.Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. 

Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 c. 

3.Гаврилов, Л.П. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. 
Гаврилов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 238 c. 

13. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p 

4.Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  : учебник / D. Shynybekov [идр.] ; 

International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 

с 

5.Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; 

International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. – 

622с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 



Пән коды: Mik -1204 

Пән типі:ОбОМ 

Курс/пән деңгейі:БД ОК 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:3кредит 

Оқытушының аты-жөні :э.ғ.к., Ситникова Е.С., аға оқытушы Жакибаева Л.Б. 

Мақсаты: студенттердің үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде 

экономиканың жұмыс істеу тетігін түсіну, сондай-ақ қазіргі мемлекеттік саясаттың 

салдарын талдау үшін қажетті білімді алуы. 

Пререквизиттері:  Экономикалық ілім 

Курс/пән мазмұны: «Микроэкономика» студенттердің экономиканың жұмыс істеу 

тетігін үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде түсіну, сондай-ақ мемлекеттік 

саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білім алуға бағытталған. Бұл өте маңызды, өйткені 

нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін көздейтін көптеген өндірушілер мен 

тұтынушылардың тәуелсіз іс-әрекеттерімен анықталады және экономикалық шешімдерді 

мемлекеттік деңгейде қабылдау кезінде оларды ескеру қажет. «Микроэкономика» пәнінің 

негізгі мақсаттары: студенттердің теориялық білім меңгеруі және оларды экономикадағы 

тәжірибелік мәселелерге қолдану мүмкіндігі; тұтынушылық сұраныс теориясы мен 

еңбекпен қамтамасыз ету теориясы негізінде жеке тұтынушылық мінез-құлықты 

экономикалық талдау. 

Құзыреттіліктері: кәсіби 

Білуі керек: 

- микроэкономикалық әдіснама 

- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін нарықтық тепе-теңдік 

түсінігі және салыстырмалы статика әдісі 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдікке қалай қол жеткізіледі, нарықтың 

жетілмегендігі және мемлекеттік араласудың қажеттілігін түсіндіре білуі 
Істей алуы қажет: 

 - әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статика әдісін 
қолдану 

- өз елінде, шетелде қоғам өмірі және экономикалық құбылыстарды, қарым-қатынастарды  

білу. 

- нарықтың жетілмеуі және мемлекеттік араласудың қажеттілігі туралы түсіндіре алу. 
Дағдылануы тиіс:  

- экономикалық жағдайды талдау және бағалау негізінде тәуелсіз шешім қабылдауға. 

- микроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдауға. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Мұхамедиев Б.М. Микроэкономика : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2016.-308 бет.- 5 экз. 

2. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.- 20 экз. 

3.Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие/Л. М. Ахметова, Е. 

С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 20 

4.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 

5.Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. 

– 5 экз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 



Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Пән коды: Sta -1216 

Пән типі:БП ТК 

Курс/пән деңгейі:бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:5кредит 

Оқытушының аты-жөні :э.ғ.к., Мухамедиева А.Г. 

Мақсаты: студенттердің үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде 

экономиканың жұмыс істеу тетігін түсіну, сондай-ақ қазіргі мемлекеттік саясаттың 

салдарын талдау үшін қажетті білімді алуы. 

Пререквизиттері:  Экономикалық ілім, Микроэкономика, Математика, 

Информатика,  

Курс/пән мазмұны: «Микроэкономика» студенттердің экономиканың жұмыс істеу 

тетігін үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде түсіну, сондай-ақ мемлекеттік 

саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білім алуға бағытталған. Бұл өте маңызды, өйткені 

нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін көздейтін көптеген өндірушілер мен 

тұтынушылардың тәуелсіз іс-әрекеттерімен анықталады және экономикалық шешімдерді 

мемлекеттік деңгейде қабылдау кезінде оларды ескеру қажет. «Микроэкономика» пәнінің 

негізгі мақсаттары: студенттердің теориялық білім меңгеруі және оларды экономикадағы 

тәжірибелік мәселелерге қолдану мүмкіндігі; тұтынушылық сұраныс теориясы мен 

еңбекпен қамтамасыз ету теориясы негізінде жеке тұтынушылық мінез-құлықты 

экономикалық талдау. 

Құзыреттіліктері: кәсіби 

Білуі керек: 

- микроэкономикалық әдіснама 

- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін нарықтық тепе-теңдік 

түсінігі және салыстырмалы статика әдісі 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдікке қалай қол жеткізіледі, нарықтың 

жетілмегендігі және мемлекеттік араласудың қажеттілігін түсіндіре білуі 
Істей алуы қажет: 

 - әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статика әдісін 
қолдану 

- өз елінде, шетелде қоғам өмірі және экономикалық құбылыстарды, қарым-қатынастарды  

білу. 
- нарықтың жетілмеуі және мемлекеттік араласудың қажеттілігі туралы түсіндіре алу. 

Дағдылануы тиіс:  

- экономикалық жағдайды талдау және бағалау негізінде тәуелсіз шешім қабылдауға. 

- микроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдауға. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Долгова, В.Н. Теория статистики: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 245 c. 



2. Байдильдина А.М. Статистика: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.-

238 бет. 

3. Статистика: оқу құралы/А.Г.Мухамедиева, А.С.Асубаева, 

Г.К.КойшиноваӨскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-169 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Пән кодыKul -1109 

Пән типіБП ТК 

Курс/пән деңгейі бакалавриат 

Оқу жылы1-ші жыл 

Оқу семестрі1 семестр 

Кредиттер саны 3кредит 

Оқытушының аты-жөні т.ғ.к. Шуршитбай Б.Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты:студенттерге мәдениетті - адамдардың ұжымдық өмірінің негізі ретінде 

түсіндіру. 
Пререквизиттері:Философия, Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану 

Курс/пән мазмұны: мәдениеттанудың негізгі объектісі болып тұтас, функция, адам 

тұрмысының ерекшелігі табылады. Мәдениеттанудың теориялық және әдіснамалық нұсқаларының 
алуан түрлілігі мәдениеттің өзінің көп өлшемді сипатына байланысты. Бұл курс студенттерге өз 

мәдениетін жүзеге асырудың нысаны ретінде білімді және мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді; 

тұтастай алғанда жеке және қоғамның әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру жүйесі ретінде; қоршаған 

ортада шындықты тану, түсіну және бағалаудың кумулятивтік жүйесі ретінде; символдық мәдениет 
тілдерінде, жеке тұлғалар мен қоғамдардың өзара әрекеттесу жүйесі арқылы берілетін әлеуметтік 

маңызды ақпаратпен алмасу құралы ретінде; жергілікті мәдени ерекшеліктерден ерекшеленетін 

әлеуметтік тұтастық ретінде түсінуді береді.  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек: 

 - мәдениет мәнін, оның даму заңдылықтарын, 

- мәдени дәстүрлер, құндылықтар мен нормаларды, 

- әлемдік мәдениеттің дамыуның негізгі кезеңдерін. 

Істей алуы қажет:  

- мәдениеттанушылық сипаттағы мәселелерді талдау, 

- әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды қабылдау, мәдениетаралық 

үнқатысуды жүргізу 

Дағдылануы тиіс: 

мәдениеттанудың түсініктік-категориялық аппаратын игеруге. 

Ұсынылатын әдебиет: 

14. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное 

пособие / Е.А. Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

15. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - 

М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

16. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник для 

студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. 

Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

17. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : Нур-Принт, 2017.-370 бет. 



18. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Т. 

Ж. Жаңақұлов. - Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 



Қосымша 2А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың екінші жылы, 2017 жыл жиыны) 

Курс/пән/юнит атауы 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Пән кодыFil -2104 

Пән типіЖБбП НК 

Курс/пән деңгейі бакалавриат 

Оқу жылы1-ші жыл 

Оқу семестрі2 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні т.ғ.к. Шуршитбай Б., фил.ғ.к. Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты:қазіргі заманғы күрделі және құбылмалы әлемде болашақ мамандардың 

барабар дүниетанымдық бағдарларын қалыптастыруға септігін тигізеді   

Пререквизиттері:Философия, Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану 
Курс/пән мазмұны: мәдениеттанудың негізгі объектісі болып тұтас, функция, адам 

тұрмысының ерекшелігі табылады. Мәдениеттанудың теориялық және әдіснамалық нұсқаларының 
алуан түрлілігі мәдениеттің өзінің көп өлшемді сипатына байланысты. Бұл курс студенттерге өз 

мәдениетін жүзеге асырудың нысаны ретінде білімді және мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді; 

тұтастай алғанда жеке және қоғамның әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру жүйесі ретінде; қоршаған 
ортада шындықты тану, түсіну және бағалаудың кумулятивтік жүйесі ретінде; символдық мәдениет 

тілдерінде, жеке тұлғалар мен қоғамдардың өзара әрекеттесу жүйесі арқылы берілетін әлеуметтік 

маңызды ақпаратпен алмасу құралы ретінде; жергілікті мәдени ерекшеліктерден ерекшеленетін 
әлеуметтік тұтастық ретінде түсінуді береді.  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек: 

 - мәдениет мәнін, оның даму заңдылықтарын, 

- мәдени дәстүрлер, құндылықтар мен нормаларды, 

- әлемдік мәдениеттің дамыуның негізгі кезеңдерін. 

Істей алуы қажет:  

- мәдениеттанушылық сипаттағы мәселелерді талдау, 

- әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды қабылдау, мәдениетаралық 

үнқатысуды жүргізу 

Дағдылануы тиіс: 

мәдениеттанудың түсініктік-категориялық аппаратын игеруге. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы, 2018.- Т.2 Орта ғасыр философиясы. - 400 бет. - (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

2. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : 

[оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-84 

3. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы : 

[оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет.-88 экз 

4. Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 экз 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 



Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Есеп және аудит 

Финансы 

Accounting and Auditing 

Пән коды Fin -2215 

Пәннің түрі БП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 2жыл 

Оқу семестр 4 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к., аға оқытушы Жапарова А.М. 

Мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін алу, теорияны Есеп және аудитлық 

жұмыс тәжірибесімен байланыстыру қабілеті. 

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Математика 

Курстың мазмұны/пәннің: Курс - шығармашылық ойлаудың дамуы, болашақ 

мамандардың тұрақты объективті дүниетанымын қалыптастыру, студенттерге Есеп және 

аудитлық категориядағы теориялық және тәжірибелік сабақтарды, тұжырымдамалар, 

терминдер, олардың жіктелуі, әлеуметтік-экономикалық процестердің маңызы мен орны 

беретін негізгі оқу пәні. пәннің мақсаты-ақ Есеп және аудит ұйымын ұйымдастыру 

нысандарының өзара байланысы мен өзара әрекеттесуін және оларды қоғамның әлеуметтік-

экономикалық дамуының нақты жағдайларында оларды қолдану әдістерін түсінуге қол 

жеткізу болып табылады. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- кәсіпкерлікті басқару жүйесінде Есеп және аудитның орны мен маңыздылығы; 

- жоспарлау кезінде пайдаланылатын Есеп және аудитлық есеп айырысу жүйесі; 

- Есеп және аудитлық жоспарлау мен бақылау функцияларын жүзеге асыру 

әдістемесі; 

Істей алуы тиіс: 

- бюджетті есептеу және кәсіпорын үшін Есеп және аудит жоспарларын дайындау; 

- «шығыстар - көлем - пайда» арақатынасын талдау; 

- ауытқулардың факторлық талдауын жүргізу; 

Дағдылануы тиіс: 

- әртүрлі деңгейлерде Есеп және аудитлық көрсеткіштерді есептеуде практикалық 

дағдыларды меңгеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Купешова Б.Қ. Фирмалар Есеп және аудитсы: оқу құралы.-Алматы: қазақ 

университеті, 2015.-178 бет.-3 экз. 

2. Шайханова Н. К.Финансы региона: учеб. пособие/М-во образования и науки РК.-

Усть-Каменогорск: Бере: Изд-во ВКГУ, 2014. - 186 с.-15 

3. Нұрымов  А.А., Бұлақбай Ж.М. Есеп және аудит менеджменті: оқулық.-Алматы : 

Эверо, 2015.-336 бет.- 

4.  Сапаралиев Т.Ж. Есеп және аудит: сызбалар және кестелер: оқу құралы.- 

Қарағанды : Medet Group, 2014.- 135 бет. 

5. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс:/ Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық 

бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 



Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulation of economy 

ПәнкодыGRE -2205 

Пән типіБП ТК 

Курс/пән деңгейі бакалавр 

Оқу жылы2-ші жыл 

Оқу семестрі3 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні аға оқытушы Ахметова Л.М. 

Мақсаты экономика мен мемлекеттік экономикалық саясатты мемлекеттік реттеудің 

кешенді және әртүрлі құбылыстарын тәуелсіз талдау және бағалау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Макроэкономика 
Курс/пән мазмұны: Экономикадағы мемлекеттің рөлін талдау, экономиканы мемлекеттік 

реттеу жүйесі, экономикалық циклдың әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік әсер ету 
әдістері мен құралдарын талдау, Қазақстандағы экономикалық дамудың проблемалары мен 

перспективаларын зерттеу, экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-теориялық негіздері, 

экономиканы мемлекеттік реттеу әдістемесі, экономика, экономиканы мемлекеттік реттеудің 
шетелдік тәжірибесі, экономикалық өсу: мемлекеттің негізгі факторлары мен шараларын 

қамтамасыз ету, мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастыру мен қалыптастыру тетіктері, 

ұтымды жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау, мемлекеттік реттеудің фискалдық 
әдістері, мемлекеттің ақша-кредит саясаты, жер ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі 

мемлекеттік шаралар және қоршаған ортаны басқару. 

Құзыреттіліктері: зерттеу, кәсіби 

Білуі керек: 

- негізгі ұғымдар, теориялық негіздер, экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы 

негізгі түсініктер, экономиканы мемлекеттік реттеу, мемлекет пен бизнестің өзара 

әрекеттестігі; 

- экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары; 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі тетіктері. 

Істей алуы қажет: 

-  мемлекеттің, экономиканың және бизнестің дамуымен экономиканы мемлекеттік 

реттеу саласындағы себеп-салдарлық қатынастарды анықтау кезінде алынған білімдерді 

пайдалану; 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің құбылыстарын, процестерін, тетіктерін, 

нәтижелерін және әсерін дербес талдау және бағалау. 

Дағдылануы тиіс: 

- статистикалық көздермен және нормативтік құқықтық актілермен оқу, ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау; 

- рефераттар, құрылымдық және логикалық диаграммаларды, кестелерді жасау, 

сұрақтарға жауаптар жасау және талдау.Ұсынылатын әдебиет: 

1. Сейтхожина Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. 

пособие /Д. А.Сейтхожина. Алматы: TechSmith,2018.-272 с. - 15 

2. Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. 

– 408 бет. – 20 экз. 



3.Региональная экономика. Учебное пособие: Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов - 

Санкт-Петербург, КноРус, 2015 г.- 272 с. 

4.Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика. Учебник: - Москва, Юрайт, 2015 г.- 552 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: зерттеушілік, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

Пән коды: РK(R)Ya -2218 

Пән типі: БП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:2-ші жыл 

Оқу семестрі:3 семестр 

Кредиттер саны:3 кредит 

Оқытушының аты-жөні:ф.ғ.к. Демченко Л.Н. 

Мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы 

ретінде саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; қарым-қатынастың, адам қызметінің 

түрлі салаларында білім алу, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды 

меңгеру құралы мемлекеттік тілді мойындау; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын 

мойындау. 

Пререквизиттері: Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Курс/пән мазмұны: 

Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және пәндік 

мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. Бұл коммуникативтік, тілдік, 

лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз 

ететін құзыреттілік тәсілге негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет:өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды 

алуға және таратуға арналған қазақ тіліндегі әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, 

алынған ақпараттарды аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; 

бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және 

әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ тілінде баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: : мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық 

жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған және дайын емтихан 

деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси 

тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с 

упражнениями и ответами/ Е. Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП «Романенко 

Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: 

«Рауан», 2016. 

3.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 



Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

Курс/пән/юнит атауы 

 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

Пән коды: POIYa -2219 

Пән типі: БП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:2ші жыл 

Оқу семестрі:3 семестр 

Кредиттер саны:3 кредит 

Оқытушының аты-жөні: фил.ғ.к., Тураров С.Қ., Абсеитова Е.М. 

Мақсаты -  бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар 

бойынша тілдің тәжірибелік шеберлігін қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер:Шетел тілі «(бакалавриат деңгейлері В1, В2). 

Курс/пән мазмұны: Шет тілін оқытудың негізі - студенттерге көп тілді және көп 

мәдениетті кәсіби ортаға (геоэкология және геохимия) интеграциялауға мүмкіндік беретін 

шет тілдік (мәдениетаралық) кәсіптік бағдарланған коммуникативтік (кәсіби-

коммуникативтік) құзыретті дамыту. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті 

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы ғылыми-танымдық ақпаратты қабылдау және беру, әлеуметтік-саяси 

сипаттағы әдебиеттерді оқып-үйрену үшін шет тілінде мамандық бойынша өз таңдаулы 

әдебиеттермен танысу; аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған 

ақпараттарды шығару; бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ 

әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты шет тілдеріндегі баяндамалар 

мен баяндамалар жасайды. 

Дағдылануы тиіс: мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық 

жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған және дайын емтихан 

деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси 

тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. English for Managers: Учебное 

пособие / И.П. Агабекян. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для 

бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 

3.Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное пособие / 

Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2016. - 248 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Макроэкономика 

Макроэкономика 



Macroeconomics 

Пән кодыMak -2221 

Пән типіБП НК 

Курс/пән деңгейі бакалавр 

Оқу жылы2-ші жыл 

Оқу семестрі3 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні аға оқытушы Ахметова Л.М. 

Мақсаты нарықтық жүйелерді макроэкономикалық талдаудың заманауи әдістемесі 

мен әдістерін меңгеру, сондай-ақ макроэкономикалық тепе-теңдік, толық жұмыспен қамту, 

экономикалық өсу, баға деңгейінің тұрақтылығы және т.б. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Микроэкономика, Математика, Информатика 
Курс/пән мазмұны: Курс қазіргі заманғы нарықтық экономиканың теориялық білімдерін 

тереңдету, экономикалық өсу факторларын зерделеу, ұлттық нарықтың теңгерімін қамтамасыз ету 
механизмін ескере отырып, экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін түсіну, ұлттық 

экономиканың дамуын болжамдау үшін макроэкономиканы білу қабілетін қолдану болып 

табылады. Заманауи макроэкономиканы білу негізінде экономика мамандықтары бойынша 
экономикалық мамандықты қалыптастырады. Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде 

негізгі экономикалық құбылыстарды өз бетінше бағалау мүмкіндігі. 

Құзыреттіліктері:  кәсіби 

Білуі керек: макроэкономикада қолданылатын санаттар мен ұғымдар 
Істей алуы қажет: тәжірибеде жинақталған білімді қолдана білу 

Дағдылануы тиіс:макроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды 

талдау; сыни ойлау дағдыларына ие 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 

2. Ахметова, Л. М. Макроэкономикадан практикум : оқу-әдістемелік құрал / Л. М. 

Ахметова, Ж. Б. Кинашева, Е. С. Ситникова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 110 бет. – 20 экз 

3. Ғиззатова А.И. Макроэкономика : оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. 

– 408 бет. 

4. Ахметова, Л. М. Макроэкономикадан практикум : оқу-әдістемелік құрал / Л. М. 

Ахметова, Ж. Б. Кинашева, Е. С. Ситникова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 110 бет. 

5. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.- 20 экз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: зерттеушілік, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

Пән кодыMen -2223 

Пәннің түрі БП МК 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 2жыл 

Оқу семестр 4 семестр 



Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к., аға оқытушы Сактаев А.А. 

Мақсаты: Курстың теориялық-методологиялық көзқарасы - нарықтық қатынастар 

жағдайында басқару теориясы мен практикасын меңгеру және қолдану. 

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика 

Курстың мазмұны/пәннің:басқарудың пәні мен әдісі; Қазақстанда басқарудың мәні 

мен ережелері; басқарудың әдістемелік негіздері; Ұйым тұжырымдамасы және оның 

түрлері; ұйымның ішкі және сыртқы ортасы; ақпарат беру, басқару; басқарудағы қарым-

қатынас; басқарушылық басқарудағы басқарушылық шешімдер; экономикалық басқару 

әдістері; әлеуметтік-психологиялық басқару әдістері; басқарудың ұйымдастырушылық 

және құқықтық әдістері; басқару функциялары; басқарудағы жоспарлау; басқару 

функциясы ретінде басқару; басқарудағы мотивация.Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- теорияның, тәжірибенің эволюциясы: 

- Қазақстан менеджментінің ерекшеліктері, басқару жүйесі ретінде ұйым: 

- персоналды басқару принциптері, биліктің түрлері; 

- өзін-өзі басқару және көшбасшылық; 

- нарықтық зерттеу әдістері; 

Істей алуы тиіс: 

- маркетингті басқару әдістерін пайдалану және пайдалану;  

- шешім қабылдау; 

- қақтығыстарды, түңілістерді, ұйымдағы өзгерістерді басқару және басқару 

тиімділігін бағалау; 

Дағдылануы тиіс: 

- ұйымның табысына әсер ететін факторларды анықтауды үйрену; 

- байланыс процесін дұрыс ұйымдастыру; 

- тиімді шешім қабылдау; 

- стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру; 

- ұйымның құрылымын анықтау; 

- персоналды ынталандыру; 

- жанжалды жағдайларды болдырмау, оларды шешу жолдары; 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: 

Вильямс, 2016. - 672 c. 

2. Гриффин Р.У. Менеджмент : оқулық.- 12 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-768 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»).- 

3. Сактаева А. А. Менеджмент  : оқу құралы / А. А. Сактаева. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 151 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

Пән кодыMen -2223 

Пәннің түрі БП ТК 



Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 2жыл 

Оқу семестр 4 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к Сактаева А.А. 

Мақсаты: теориялық негіздерді және маркетингтің категориялық-тұжырымдамалық 

аппаратурасын зерттеу, сондай-ақ кәсіпорын қызметіндегі маркетинг элементтерін және 

принциптерін қолданудағы тәжірибелік дағдыларды меңгеру. 

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Математика, Информатика, Эконометрика 

Курстың мазмұны/пәннің:Маркетингтің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары. Маркетингті басқару және бақылау. Нарықты сегменттеу және 

тауарларды болжау. Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты. Баға және баға белгілеу 

стратегиясы. Бөлу және тауар айналымы жүйесі. Тауарлар мен қызметтерді жылжыту. 

Маркетингтік ақпарат және маркетингтік зерттеулер жүйесі. Маркетингтік орта және оның 

компоненттері. Маркетингті стратегиялық жоспарлау. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- негізгі нарықтық түсініктер; 

- маркетингтің түрлері мен міндеттері; 

- маркетингті басқарудың ұйымдастыру формалары; 

-маркетингтік зерттеулердің рәсімі мен әдістері; 

- компанияның маркетингтік ортасы; 

- стратегиялық маркетингті жоспарлау процедурасы; 

- клиенттік нарықтардың ерекшеліктері. 

Істей алуы тиіс: 

- маркетингтік тапсырмаларды сұраныстың әр түрлі деңгейлеріне сәйкес анықтау; 

- тауарлардың әртүрлі түрлері үшін мақсатты нарықты таңдау; 

- тұтынушы мінез-құлқындағы маңызды факторларды анықтау; 

Дағдылануы тиіс: 

- бастапқы деректерді алу арқылы маркетингтік зерттеулер жүргізу; 

- маркетингтік құралдарды әзірлеу; 

- тауарларды нарыққа шығару. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

6. Котлер, Ф. Основы маркетинга/Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

7. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие/Ю.В. Морозов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 148 c. 

8. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие /И.И. 

Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 383 c. 

9. Реброва, Н.П. Основы маркетинга: Учебник и практикум для МПО/Н.П. Реброва. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 277 c. 

10. Есимжанова С.Р. Маркетинг. - Алматы: Аян Эдет, 2013г. 

11. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері : оқулық  - Алматы : Эверо, 2014.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Дінтану 

Религиоведение 



Religion studies 

Пәнкоды R -2201 

ПәнтипіБП ТК 

Курс/пәндеңгейі бакалавриат 

Оқу жылы2-ші жыл 

Оқу семестрі4 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні т.ғ.к. Шуршитбай Б.,Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты:әлемге қатысты діни көзқарастың ерекшеліктерін, діни білімнің 

әлеуметтік-мәдени негіздерін, қазіргі әлемдегі діннің орны мен рөлін түсінуді 

қалыптастырады. 

Пререквизиттері:Мәдениеттану, Философия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Курс/пән мазмұны: Дін адамзаттың әлемдік мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Демек, мәдениетті адам міндетті түрде дінге сенушу болуы мүмін емес, бірақ ол, әрине, 
басқалардың сенімін құрметтейді және ұлы діни ілімдердің негізгі постулаттарын біледі. Сондықтан 

дін туралы айтатын болсақ, осы құбылыстың моральдық тұрғыдан келешегін елемеуге болмайды. 

Мейірімділіктің, жанашырлықтың, сезімталдықтың, қайырымдылықтың уағызы - бұл 
дүниежүзіндегі көптеген діндердің бірыңғай моральдық-адамгершілік негізі. Сенім мәселелеріне 

үндеу студенттерге болашақ мамандықтың мәнін қайта қарауға көмектеседі, емделудің себебі 

адамға бағытталған, яғни адамға бағытталған қайырымды, мейірімді және әділ іс-әрекетке 

байланысты, іс-әрекеттерге арналған басымдықтарды және клиенттермен қарым-қатынас 
принциптерін тұжырымдауға көмектеседі, адамның жаны үшін. Сенім, әрине, кәсіпқой адамға өзі 

үйретуге көмектеседі, өйткені ол әлі күнге дейін Л.Н. Толстой: «Сенім - бұл өмірдің мағынасын 

түсіну және осы түсініктен туындайтын міндеттемелерді тану».  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек: 

- пәннің мәні және діни зерттеулердің негізгі категориясы; 

- діннің пайда болуының негізгі теориясы; 

- әлемдік діндердің классификациясы мен ерекшеліктері; 

- Қазақстан Республикасындағы діни ахуалдың ерекшеліктері. 

Істей алуы қажет:  

- дәлелді, демонстрациялық түрде осы немесе басқа діни проблемаға өз 

көзқарастарын білдіру және негіздеу, 

- басқа позицияны қабылдауға төзімді. 

Дағдылануы тиіс: 

- діни құбылыстар мен процестерді талдау; 

- діни әдебиетпен жұмыс істеу; 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : 

Құдайтану баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

2. Экземпляры: всего:88 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(76)-88 экз 

3.Голикова В.И. Политика Республики Казахстан в религиозной сфере – Алматы, 

2011. 

4.Закон Республики Казахстан О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях от 11 октября 2011 – А.: Юрист, 2011. 

5.Нысанбаев А.Н. Глобализация и проблемы межкультурного диалога – В 2-х т. – 

Алматы: Компьютерно-издательский центр Института философии и политологии МОН РК, 

2004. 

6.Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 

религии. – М.: Центр, 2000 – 240 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

http://www.alleng.ru/d/relig/relig006.htm
http://www.alleng.ru/d/relig/relig006.htm


Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 



Қосымша 3А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың үшінші жылы, 2016 жыл жиыны) 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Салық және салық салу  

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

Пән коды NAL-3209 

Пәннің түрі БП ТК 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к. Шайханова Н.К. 

Мақсаты: салық салу саласындағы білімк деңгейін көтеру, практикалық 

есептеулердің дағдыларын меңгеру және түсіну, салықтарды, алымдарды есептеу және 

төлеу әдістемесін, Қазақстан Республикасының бюджетіне және бюджеттен тыс қорларына 

төлем жасау.  

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Макроэкономика Микроэкономика, Есеп 

және аудит 

Курстың мазмұны/пәннің:Экономикалық құбылыс ретінде салық барлық қоғам 

өмірінде үлкен рөл атқарады. Бюджеттік, реттеуші, қайта бөлу функцияларын орындау, 

бюджетке төленетін міндетті төлемдер халық шаруашылығын дамыту, мемлекеттік 

функцияларды орындау және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін негіз болып табылады. 

Қазақстан халқына жолдауында  " әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына 

кіру Стратегиясы кездейсоқ емес. "Қазақстан-жаңа серпіліс жасау қарсаңында" жолдауында 

Н.А.Назарбаевтың айтуынша, салық және кеден саясатын реформалау,  барлық 

экономикалық жаңару саясатының және біздің елдің дамуында серпілісті қамтамасыз етуде 

маңызды құралы болуы керек. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- салық салудың нормативтік-құқықтық базасы; 

- салықтың мәні, түрлері және функциялары; 

- салық жүйесінің негізгі ұғымдарының мазмұны; 

Істей алуы тиіс: 

- әр салық пен төлем үшін салық базасын анықтайды; 

- салық ставкасын таңдау; 

Дағдылануы тиіс: 

- салық сомасын есепке алу; 

- салық декларациясын толтыру 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов/А. А. Нурумов [и др.]. - 

Астана: Фолиант, 2018. - 736 с.10 

2.Ермекбаева Б.Ж. Салық салу негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-196 бет 

3.Қалыбекова Д.Б. Салық және салық салу: оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2012.-

320 бет.- Салықтар және салық салу : оқулық. – Б.Ж. Ермекбаева [және т.б.]. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2014. – 598 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 



Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Есеп және аудит менеджменті  

Финансовый менеджмент  

Financial management 

Пән коды FM -3307 

Пәннің түрі КП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / аға оқытушылар Сактаева А.А. 

Мақсаты: Пән - еңбек ресурстарын басқару және еңбек нарығының қалыптасуы мен 

жұмыс істеуі мәселелері, сондай-ақ халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясатын 

іске асыру тетіктері туралы болашақ кәсіби жұмысына қажетті жүйелі білімдерді 

қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық ілім, Макро-микроэкономика, 

Курстың мазмұны/пәннің: Пән қоғамның ең маңызды өндіргіш күштерді сандық 

және сапалық сипаттамаларын әзірлеу арналған - еңбек күші, олардың мәні, негізгі 

принциптері және осы экономикалық санаттар пайдаланылатын еңбек нарығын реттеу және 

өсiмiн молайту тұтастай жұмыс күшінің, сондай-ақ саласында мемлекеттік саясатты іске 

асыру механизмі: халықты және адам ресурстарына, олардың қатысы, еңбек ресурстарының 

ұтқырлығын және көші жұмыс жалпы жұмыс күші, экономикалық тұрғыдан белсенді 

халық, және басқалар. 

Құзыреттілік: кәсіби 

Білу тиіс:  

- Қазақстандық менеджмент теориясының, тәжірибесінің, ерекшеліктерінің 

эволюциясы; 

- басқару жүйесі ретінде ұйымдастыру, персоналды басқару принциптері; 

-  билік формалары, өзін-өзі басқару және маркетингтік зерттеулердің көшбасшылық 

әдістері. 

Істей алуы тиіс: 

- функцияларды орындау   және маркетинг менеджмент әдістерін пайдалану; 

- шешім қабылдау; 

- қақтығыстарды, түңілістерді, ұйымдағы өзгерістерді басқару және басқару 

тиімділігін бағалау. 

Дағдылануы тиіс: 

- басқару шешімдерін негіздеу және қабылдау кезінде маркетинг 

терминологиясының болуы; компанияның миссиясын анықтау, маркетингтік 

стратегияларды әзірлеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами.Теория и практика: Учебник / 

В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015. - 688 c. 

2. Генкин, Б.М. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. 

Никитина. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 c. 

3. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для 

бакалавров/А.В. Дейнека, В.А. Беспалько.- М.: Дашков и К, 2016.- 392 c. 

4. Дементьева, А.Г. Управление человеческими ресурсами: Теория и практика: 

Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. Соколова. - М.: Аспект-Пресс, 2015. - 352 c. 



5. Исаева, О.М. Управление человеческими ресурсами: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О.М. Исаева, Е.А. Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 244 c. 

6. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. 

Карташова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 235 c. 

7. Кафидов, В.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие Стандарт 

третьего поколения / В.В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2013. - 208 c. 

8. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-

менеджмента: Учебное пособие / И.К. Макарова. - М.: Дело АНХ, 2015. - 422 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Инвестицияларды Есеп және аудитландыру және несиелеу  

Финансирование и кредитование инвестиций  

Financing and crediting of investments 

Пән коды FKI -3209 

Пәннің түрі КП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы – 3 жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / профессор, э.ғ.д. Алимбетов У.С. 

Мақсаты: Пәнді оқыту бизнес ұйымдастырудың ғылыми-практикалық негіздерін, 

оларды жоспарлау әдістерін және заманауи нарықтық жағдайлардағы іске асыру 

дағдыларын игеру болып табылады. 

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы 

Курстың мазмұны/пәннің:Курс студенттермен жұмыс істеуге арналған және оларға 

кәсіби өзін-өзі анықтауда, кәсіпкерлік қызметтің негіздерімен және оның ерекшеліктерімен 

танысу үшін көмектесуге шақырылған. Қазіргі заманғы қоғамдағы кәсіпкерлік белсенділікті 

жиі кеңінен тарату. Көптеген адамдар басқаларға жұмыс істеуді қалайды. Оқушыларға өз 

бизнесін жүргізу ерекшеліктерін, мүмкін «суасты» тастарын білу маңызды. 

Бұл курс студенттерге кәсіпкерлік ойлауды дамытуға көмектесуі керек. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

кәсіпкерлік іс-әрекеттің теориялық негіздері; 

- шағын бизнесте идеялардың пайда болуынан бастап жаңа компанияны құрғанға 

дейін кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру механизмі ; 

- кәсіпкерлік қызметті тиімді басқару негіздері 

Істей алуы тиіс: 

- жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау және бизнес-идеяларды 

қалыптастыру; 

- жаңа компаниялардың ұйымдық-құқықтық формасын таңдау; 

- компанияның даму бағдарламасын әзірлеу; 

- жаңа ұйымдарды құру және дамыту бойынша бизнес-жоспарды әзірлеу; 

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларды бағалау; 

- іскерлік қызметтің тиімділігін қадағалау және талдау. 

Дағдылануы тиіс: 



- бизнес жүргізу кезінде тәуекелдерді басқару әдістері; 

- бизнес-жоспарлау технологиясы; 

- кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдаудың заманауи әдістері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік : оқу құралы.-Алматы : Экономика, 2014.-440 бет. 

2. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

3. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности: учеб. для вузов/В. Н. 

Наумов; под ред. Г.Л. Багиева.-М.: ИНФРА-М, 2018. - 313 с. - 1 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Корпоративтік Есеп және аудит  

Корпоративные финансы  

Corporate Accounting and Auditing 

Пән коды KOF -3305 

Пәннің түрі КП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / э.ғ.к., доцент 

Мақсаты: пән экономикалық құқықтың көздері, оның негізгі қағидаттары, 

халықаралық құқық саласының институттарының қалыптасуы мен жұмыс істеу процесі, 

мемлекеттік мүдделерге жету үшін сыртқы экономикалық функцияларды орындайтын 

мемлекеттік органдардың орны мен рөлі туралы білімді біртұтас жүйе бойынша маман 

даярлаудан тұрады. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы 

Курстың мазмұны/пәннің:халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге 

асырудың қазіргі заманғы сатысында, Қазақстанның әлемдік экономикадағы орны ретінде 

зерттеу. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- дүниежүзілік экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері, халықаралық 

экономикалық қатынастардың сипаты мен нысандары және оларды қазіргі кезеңде реттеу 

жолдары, Қазақстанның әлемдік экономикадағы орны. 

Істей алуы тиіс: 

- экономикалық құбылыстарды, процестер мен институттарды әлемдік деңгейде 

өзара байланыстыруды талдау, нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы 

мәселелерді анықтау, 

- тәуекелдерді бағалаудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарларын ескере отырып, оларды шешу жолдарын ұсынады, 

- сауда саясатының әр түрлі әдістерін қолданудың салдарын есептеп, экономикалық 

және әлеуметтік ақпарат көздерін пайдалану, 

- алынған теориялық және эконометриялық модельдер негізінде экономикалық 

агенттердің мінез-құлқын болжау үшін алынған тапсырма туралы ақпаратты іздеу. 

Дағдылануы тиіс: 



- экономикалық зерттеулер әдістерін қолдану; 

- экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың заманауи 

әдістері; стандартты теориялық және эконометриялық үлгілерді пайдалана отырып, 

экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен әдістері; 

- әлемдік деңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу және талдау әдістері; 

- өзіндік жұмыс дағдысы, өзін-өзі ұйымдастыру және нұсқауларды орындауды 

ұйымдастыру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Байгісиев М. Қ. Халықаралық транспорт операциялары: оқу құралы/М. К. 

Байгісиев, Ж. А. Оспанбаев. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 197 бет. – 5 экз 

2. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас.-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім.-88 

3 Нурпеисова Ә.К., Сабитова С.Н. Халықаралық экономика және халықаралық 

коммерциялық іс : оқу құралы.- Алматы : Изательство Lem, 2014.-184 бет.-5 экз 

4. Нұрпейіс Е. Әлемдік экономика негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : Medet Group, 

2014.- 125 бет.-30 экз 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы  

Экономикалық ақша несиелік реттеу 

Денежно-кредитное регулирование экономики 

Monetary regulation of the economy 

Пән коды DKR -3202 

Пәннің түрі КП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / э.ғ.д., профессор Алимбетов У.С. 

Мақсаты: Нарықтық жағдайда бизнесті жүргізудің формалары мен әдістерінің 

негізінде студенттерге кәсіпорын деңгейінде шаруашылық жүргізуді үйрету.  

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика 

Курстың мазмұны/пәннің:Кәсіпорындардың техникалық экономикалық 

көрсеткіштерімен өндірістің материалдық-техникалық және әлеуметтік-экономикалық 

жағдайының байланыстары туралы студенттердің білімін қалыптастыру және 

кәсіпорынның ресурстарын пайдаланудың тиімді формалары мен әдістерін негіздеу үшін 

экономикалық есептеулерді жүзеге асыру үшін қажетті кәсіптік білім мен есептік-

аналитикалық дағдыларды алу, өндірістік ұйымдардың қызметі. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- заманауи кәсіпорындарды басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері; 

- кәсіпорынның негізгі функциялары; кәсіпорынның экономикасының негізі. 

Істей алуы тиіс: 

- жылдам өзгеретін ақпараттардың қозғалысы туралы шұғыл шарлау; 

- кәсіпорынның стратегиясы мен тактикасын құру; 

Дағдылануы тиіс: 



- нарық жағдайында кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау; 

- кәсіпорынның Есеп және аудит көрсеткіштерін есептеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Сактаева А.А. Кәсіпорын экономикасы : оқу құралы.-Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.-151 бет. 

2. Бегайдарова Р.Н. Ұйымдастыру теориясы : оқу құралы.- Алматы : Book Plus, 

2014.-202 бет.-5 экз 

3. Оңдаш А.О. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметтері : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2017.-284 бет.-3 экз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Салық және баға құру 

Налоги и ценообразование 

Taxes pricing 

Пән коды NiC -3309 

Пәннің түрі БП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / Шайханова Н.К. 

Мақсаты: Пән басқарудың оңтайлы шешімдерін қабылдау үшін шығындардың 

барлық түрлерін және олардың динамикасын зерттейді 

Пререквизиттері: 

Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Есеп және 

аудит 

Курстың мазмұны/пәннің:шығындарды басқару негізінде кәсіпорынның бәсекелік 

артықшылығын қамтамасыз ететін көздер мен механизмдерді анықтауға теориялық және 

практикалық тәсілдер. 

.Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- басқарушылық шешімдердің түрлері және өндірістік шығындарды басқару 

саласында оларды қабылдау әдістері; 

- шығыстарды басқару негізінде кәсіпорынның бәсекелік артықшылығын 

қамтамасыз ету көздерін және механизмдерін анықтаудағы теориялық және практикалық 

тәсілдер; 

- шығындарын басқарудың стратегиялық процесінің негізгі элементтерінің мазмұны 

мен өзара байланысы; 

- операциялық қызметте өзіндік құнды басқару принциптерін ұйымдастыру, 

ұйымның операциялық қызметінде шығындарды басқарудың негізгі әдістері мен 

құралдары. 

Істей алуы тиіс: 

- кәсіпорынның шығындарын басқару үдерісін іске асыруға байланысты 

мақсаттарды қою және міндеттерді қалыптастыру; 

- өндірістің өзіндік құнын есептеу және талдау және басқару есептілігінің деректері 

негізінде ақпараттандырылған шешімдер қабылдау; 



- түрлі есепке алу жүйелерін пайдаланудың тиімділігін бағалау және өндірістік 

шығындарды бөлу; 

- өндірістік шығындарды басқару саласындағы шешімдерді негіздеу; шығындарды 

басқару модельдерін қолдану. 

Дағдылануы тиіс: 

- шығындарды басқару саласында негізгі басқару функцияларын (шешім қабылдау, 

ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау) іске асыру әдістерін иелену; 

- кәсіпорынның өндірістік шығындарын жоспарлау және талдау әдістері; 

Компанияның шығындарын басқарудың заманауи құралдары. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Управление производственными затратами в конкурентной среде: Учебное 

пособие / Н. Ю. Омарова, Л. Н. Косякова, А. Л. Попова. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 

224 с. 

2. Глухова И. М. Этапы управления затратами на предприятии / И. М. Глухова, О. Н. 

Кушнерова // Ученые заметки Тихоокеанского государственного университета. - 2015. - Т. 

6, № 2. - С. 47-51 

3. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные проблемы управления затратами в 

современных компаниях // Молодой ученый. — 2015. — №11.3. — С. 32-34. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы  

Есеп және аудитлық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

Пән коды FIA -3210 

Пәннің түрі КП ТП FIA -3210 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 4 кредит 

Дәріскер / э.ғ.к., доцент Апышева А.А. 

Мақсаты: нарық жағдайында негізгі жоспарлау құралы ретінде бизнес-жоспарларды 

зерделеу. 

Пререквизиттері: 
Менеджмент, Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық ілім, Статистика,  

Курстың мазмұны/пәннің:Бұл курс бизнестегі басқару шешімдерін қабылдаудың 

ғылыми негізі болып табылады. Қабылданған шешімдерді ақтау үшін бар және ықтимал 

проблемаларды, өндірістік және Есеп және аудитлық тәуекелдерді анықтау, болжау қажет, 

кәсіпкерлік субъектісінің тәуекелдері мен кірістері деңгейінде қабылданған шешімдердің 

әсерін анықтау қажет. Экономикалық бейіндегі білікті сарапшы экономикалық 

зерттеулердің заманауи әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, жүйелі кешенді микроэкономикалық 

талдауды меңгеруі тиіс. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- - экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні 

- құбылыстар мен процестердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігі 

Істей алуы тиіс: 

- факторлардың әсерін анықтау 



- қол жеткізілген нәтижелерді бағалау 

Дағдылануы тиіс: 

- кәсіпорынның тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау : оқу 

құралы.-Алматы : Лем, 2015.-296 б ет 

2. Қасымова А. Ғ.Экономикалық талдау  : оқулық / А. Ғ. Қасымова, Г. Ж. Танекеева. 

- Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 262 бет. 

3.  Оралбаева Ж. З. Экономикалық талдау негіздері  : оқу құралы / Ж. З. Оралбаева, 

А. З. Арыстамбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 134 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 



Қосымша 4А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың төртінші жылы, 2015 жыл жиыны) 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Tax planning and control 

Пән коды NPK -4305 

Пәннің түрі КП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 4 жыл 

Оқу семестр 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / э.ғ.к, доцент Шайханова Н.К. 

Мақсаты: Салықты жоспарлау және салықты бақылау, оның түрлері және салықты 

бюджетке төлеу өлшемдерінің әртүрлі деңгейін қаражатқа салуы қарастырылады. Мемлекеттік  

және жергіліктік бюджетке салық түсімдерін жоспарлау . 

Пререквизиттері: 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Еңбек ресурстарын басқару 

  Курстың мазмұны/пәннің: Салықтық бақылаудың экономикалық мәні, мақсаты мен 

міндеттері,  Салық міндеттемесі және оның орындалуы,  Салық салу объектілерін және салық 

салумен байланысты объектілерді есепке алу,  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің бюджетке түсуін есепке алу,  Салықтық жоспарлыуды және болжауды жүргізу әдістері,   
ҚҚС төлеушілерді есепке алу. Фискалды жадысы бар бақылау – касса машинасын пайдаланудің 

тәртібі,  Салық  тексерулерінің түрлері. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Студент білу керек: 

- елдің салық жүйесі, оның субъектілері;  

- салықтық қатынастарға қатысушыларының өзара байланыс тәсілдері. 

Студент істей білуі керек:  

- салықтық реттеу құралдары; 

- салық түрлері және элементтері; 

- салық қызметінің заңдық негізі туралы кешенді білім алуы қажет. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Елшібаев Р. Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы. - Алматы : Экономика, 2014. - 440 бет. -10 

экз 

2.Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / 

И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру: оқулық : Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік 

бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков және т. б. - 3-ші 

бас., толық, өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 200 бет 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Банктік жүйенің қазіргі жағдайдағы дамуы 

Современные тенденции развития банковской системы 

Modern trends in the banking system 



Пән коды STRBS -4309 

Пәннің түрі ПП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3 жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / профессор э.ғ.к. Мухамедиева А.Г. 

Мақсаты: жалпы заңдылықтар жайлы, валюта жүйесін ұйымдастыру принциптерін 

және құрылымын, оның негізгі элементтерін, сонымен қатар халықаралық несие 

қатынастарын тәжірибеде ары қарай дамыту болып табылады. 

Мазмұны: Валюталық жүйе, Банктердің валюталық операцияларын ұйымдастырудың 

негізгі қағидалары, Валюталық операция түрлері, Валюталық нарықтар, Банктердің 

валюталық позициялары, олардың маңызы мен түрлері, Валюта саудасы бойынша 

операциялар, Валюталық биржа. Оның негізгі қызметтері, Валюталы-айырбас 

операциялары.   

Пререквизиттері: 

Статистика, Экономикалық теория, Макроэкономика, Математика, Информатика. 

Курстың мазмұны/пәннің: Бұл курсты зерттеу әлеуметтік-экономикалық статистика, 

статистикалық ақпарат көздері, статистикалық көрсеткіштер, қатынастарды талдаудың 

статистикалық әдістері, әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізін қарастырады. 

Құзыреттілік: кәсіби 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

Білуі керек:  

- халықаралық валюта нарықтарының дамуындағы қазіргі заманғы үрдістер; 

- валюта нарығының инфрақұрылымы; 

- халықаралық ақпараттық жүйелер; 

- валюта нарығындағы мінез-құлық кодексі. 

Істей білуі керек:  

          - ашық валюталық позицияны бағалау және қайта бағалауды; 

- форвардтық ставкаларды есептеуді 

Дағдылануы керек:  

- валюталық операцияларды жүзеге асыру; 

- валюталық операцияларды тәуекелдерді басқару; 

- валюталық нарыққа қатысты ақпаратты талдау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи 

кіріспе : оқулық.-7-ші бас. /  ағылышын тілінен ауд. С.Ж. Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 

2017.- 404 бет.- 15 экз. 

2. Пожидаева Е. С. Статистика : учеб. для вузов / Е. С. Пожидаева.- М. : Академия, 

2015.- 272 с. 5 

3. Статистика: оқу құралы/А.Г.Мухамедиева, А.С.Асубаева, Г.К.Койшинова, 

Е.Б.Домалатов.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-169 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық 

және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру 



INFORMATION PACKAGE / 

COURSE CATALOG by ECTS 

Specialties 5В052100 - State Audit 

INFORMAT

ION 

about 

institute 

General information about the university 

1. Name and address of the university: VKGU them. S. Amanzholov, building 

number 9, room number 407 Department of Finance and Accounting 

2. Academic calendar: 4 years of study (full-time education), 3 years of study 

(evening education with the use of distance learning technologies based on TPE), 2 

years of study (evening education using distance learning technologies based on 

HPE). 

For undergraduate students for the 2018-2019 academic year 

August 10 -25 Admission of students to the university 

August 27 –  

September 1 

Adaptation week for 1st year students and registration for  

elective disciplines элективные  

August 30  Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 

Fall Semester 

September 1 Knowledge Day and the opening ceremony 

academic year, the beginning of the fall semester 

October 15-20 Boundary control 1 

December 1st Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

December 10-15 Boundary control 2 

December 16-17 Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

December 17 - January 

5 

Winter Exam Session 

1-2 January New Year 

January 7th Christmas 

January 7-19 Winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Winter session 

2 weeks Winter vacation 

Spring Semester 

January 21 Beginning of the spring term 

January 14 - June 8 All types (educational, industrial, industrial-pedagogical, professional, pre-diploma,) practice 

February 18 - March 2 Presentation of elective courses for the 2019-2020 academic year 

March 4-9 Boundary control 1 

March 4 - 23 Registration for the elective disciplines of the 2019-2020 school year 

March 8 International Women's Day 

March 21-23 Nauryz Meiramy 

April 1 - June 1 State exam 

April 29 - May 4 Boundary control 2 

1st of May The holiday of unity of the peoples of Kazakhstan 

May 6-11 Attestation week 

May 6-25 Spring Exam Session 

May 7 Defender of the Fatherland Day in Kazakhstan 

May 9 Victory Day 

April 29 - June 15 Defense of the thesis 

May 27 - July 27 Summer Term 

May 27 - August 31 Summer holidays 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Spring session 



8 weeks Summer holidays 

Note: * Conducting the summer semester according to the schedule specified in the 

working curricula. 

* The terms of practice and writing of the thesis are carried out in accordance with the 

Republican Unitary Program in the specialty 

3. University management: 

Rector - Ph.D., Doctor of PhDTolegen MA 

Vice Rector for Strategic Development and Research - Dr.Phd 

Seralin G.A. 

Vice-rector for educational and methodical work - Dr.Sc. Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work - Ph.D. Rovnyakova I.V. 

Director of the Department of Academic Policy and Management of Educational 

Programs - Stebletsova I.S. 

Acting Head of the Department for the Organization and Control of the Educational 

Process - N. Sadirbekova 

And about. Head of the methodical work, practice and employment department - 

N.K. Rustemova 

Head of the department of quality management, monitoring and forecasting - 

Alimbekova NB 

Dean of the Faculty of Economics and Law - AG Mukhamediyeva 

Head of the Department of Finance and Accounting - Apysheva A.A. 

           4.General characteristics of the university 

Currently, the university provides training in the framework of a multi-level 

structure of higher education in accordance with the state license for the right to 

conduct educational activities in the fields of secondary vocational, higher and 

postgraduate vocational education without limitation of validity: 

- in 45 specialties of higher professional education. At the same time, the term 

of study at the undergraduate degree is 4 years, on the correspondence form of study - 

5 years, obtaining higher education in a reduced form: on the basis of higher education 

- 2 years, on the basis of secondary vocational education - 3 years. 

- in 30 specialties of magistracy. 

- in 3 specialties of doctoral studies. 

The university introduced a credit system of study: from the 2003-2004 school 

year - for students of economic specialties; from 2004-2005 academic year - for 1st 

year students of all specialties of higher professional education. 

Currently, the educational process is carried out in 4 faculties by 19 

departments. 

The faculty of FE & P is preparing for 8 educational undergraduate programs, 

4 magistracies. Bachelors are trained in the following specialties: 5В051000 - State 

and local government, 5В052100 - Economics, 5В090200 - Tourism, 5В050700 - 

Management, 5В052100 - State Audit, 5В050800 - Accounting and Auditing, 

5В030100 - Jurisprudence, 5В030100 - Jurisprudence, 5В052100 - Legal and 

Accounting, Audit; 

Undergraduate students are trained in 4 specialties: 6М050600 - Economics, 

6М051000 - State and local government, 6М050900 - Accounting and Auditing, 

6М030100-Jurisprudence. 

Doctoral students are trained in 1 specialty: 6D050600 - Economics. In the 

learning process is actively used materials from all areas of research of teachers, 

applicants, undergraduates and students of the department. The results of SRW and 

SRWS are introduced in the educational process. 
5. The Department of "Accounting and Auditing and Accounting" is a 

graduating in the following specialties: 



Undergraduate: 

5В050800 - "Accounting and Auditing" 
5В050900 - "Finans" 

5В052100 - “State Audit” 

Master's: 

6M050900 - "Accounting and Auditing" 
The duration of the training period in the scientific and pedagogical direction - 2 

years, in the profile - 1 year. Graduates who have earned a master's degree in economics, who 

have shown a high level of training and have shown a propensity for scientific work, can 
continue their scientific training in doctoral PhD in relevant specialties. 

5В052100 - “State Audit” 

Tuition: full-time tuition 342,900 tenge per year. 
Master: Yes 

Doctorate: yes 

6. Procedure (rules) of admission and enrollment to the program 

To ensure academic mobility, students study certain disciplines in other 

educational organizations, including abroad. At the same time, the head of the 

educational organization determines the upper limit of the number of credits to study 

in other educational organizations. In the case of studying individual disciplines in 

educational organizations of the Republic of Kazakhstan, a bilateral agreement is 

concluded between educational organizations. 

In the case of studying individual disciplines in other educational institutions 

after passing an intermediate certification for a discipline, the student submits an 

examination sheet (or transcript) to the dean's office (department) of his educational 

organization with indication of exam scores, final grade for the discipline and the 

number of credits mastered. 

The application of the student, in the form of a special sample, indicates the 

name and full address of the sending university, the name, patronymic of the 

coordinator of the academic mobility programs of the faculty / department and the 

university, as well as the student's personal information (name, first name, patronymic, 

date of birth, residential address, Contact details). 

The application provides information on the motivation of students to 

participate in mobility programs, information on the level of qualification in the 

language of study abroad, work experience and previous study abroad, a note on the 

possibility of obtaining a grant for studying abroad. 

The agreement on training under programs of academic mobility is the main 

document regulating the process of student learning under the program of academic 

mobility and is  completed in English in the form of a special sample. 

With a positive decision of the host university to participate in the academic mobility 

program, the agreement is   signed in a three-way order: the host institution, the 

student and the sending institution. 

Training 

Information 

(Course 

Catalog) 

1. General characteristics of training programs 

1. Degrees / qualifications awarded: 

Bachelor of Economics and Business 5В052100- Accounting and Auditing 
2. Levels (steps) of study: 

Continuing education can at the next stage of higher education (magistracy). 

Requirements for admission to the program: 

Admission to the program is carried out in accordance with the model rules for admission to 
higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. To enter the specialty 

5В052100-Accounting and Auditing, 5В052100 - “Accounting and Audit”, 5В052100 - “State 

Audit”, you must select a profile discipline in the school course “Geography”. - по  2,3,4 

курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного 

компонента. 



1. Educational and professional goals: programs / opportunity to continue their 

studies: 

Bachelor in OP 5В050900-Finans, 5B050800 - “Accounting and Audit”, 5B052100 - 

“State Audit” should have an idea: 

4. about the processes and phenomena occurring in modern financial-banking and 

legislative systems, to understand the possibilities of scientific methods of 

knowledge, own these methods and use them to solve specific problems arising 

in the process of forming and developing a market economy in the Republic of 

Kazakhstan; 

5. the nature of the territorial distribution of production and the territorial 

organization of the economy of the Republic of Kazakhstan and the countries of 

the near abroad in market conditions; 

6. on the specifics of the economic development of the regions and the formation 

of the market space of economic entities; 

7. about the essence of technological processes in the main branches of material 

production, in the sphere of organization of financial, banking, insurance and 

investment technologies. 

8. - Requirements for admission to the program - Applicant's previous education 

level - secondary (complete) general education. 

9. The list of educational subjects of the basic curriculum of secondary (complete) 

general education: computer science basics, economics basics, mathematics, 

Russian / Kazakh language, law basics. 

10. - Educational and professional goals of the program / the possibility of 

further training in EP 5В050800-Finans, 5B050800 - “Accounting and 

Auditing”, 5B052100 - “State Audit” 

11. The main national goal of education in accordance with the State 

Program for the Development of Education in the Republic of Kazakhstan is to 

satisfy the interests of society, the state and the individual in obtaining high-

quality higher education, to provide each citizen with ample opportunities in 

choosing the content, form and terms of education. 

12. The goal of the cycle of general education disciplines is to prepare a specialist 

of a new formation, possessing broad fundamental knowledge, initiative, 

adaptive to the changing demands of the labor market and technology, able to 

work in a team. 

13. The purpose of the cycle of basic disciplines is to prepare a specialist who has 

the necessary knowledge in the field of mathematics for economists, economics, 

management and marketing, Accounting and Auditing, accounting and auditing, 

statistics, theoretical foundations of valuation, prices and pricing, real estate 

economics, and real estate management. 

14. The purpose of the cycle of the main disciplines is to prepare a specialist for 

creative, active professional and social activities, to perform practical tasks of 

high quality, to obtain theoretical knowledge for solving practical problems and 

problems in conditions of uncertainty and risk. 

1. Program structure with credits indicated: 

The structure of the recruitment program 2018,2017,2016,2015 (Annex No. 

1,2,3,4). 

2. Final exams 

An exam is taken for each discipline - orally or in writing, in the form of 

examination  tickets or testing. 

In the 8th semester, the thesis is defended and the State specialty exam is held 

Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline: 

1. Abseitova EM, Turarov S.Қ. - Foreign language, 



2. Sapanova A.M. Kyrykbaeva B.A., Ibrayeva M.K. - Kazakh (Russian) language 

3. Sitnikova E.S., Zhakibayeva L.B.- Microeconomics 

4. Dyachuk M.I., Bayrkenova G.T. -  Law basics 

5. Mukhamediev G.Kh. - Mathematics for economists 

6. Kabdrakhmanova F.K. - Political Science, Sociology 

7. Zhamanbayeva L.K. - Modern History of Kazakhstan 

8. Beldeubaeva Zh. T. - Information and Communication Technologies (in English), 

Econometrics 

9. Mukhamedieva A.G.– Statistics 

10. Seytembetov E.Zh., Shurshitbay B. - Religious Studies, Philosophy, Cultural 

Studies 

11. Kapysheva G.K., Abdrakhmanova T.M. - Professionally-oriented foreign 

language 

12. Demchenko L.V.- Professional Kazakh (Russian) language 

13. Akhmetova L.M. - Macroeconomics, State regulation of the economy 

14. Abikanov E.Zh., Kusmanova L.E. - Basics of anti-corruption culture 

15. Zhakibaeva L.T., Galyapina G.V. - International Economics 

16. Zhaparova AM - Accounting and Auditing, Introduction to the specialty, 

Exchange business, Securities Market 

17. Kamshibaev EE- Financial markets and intermediaries 

18. Saktaeva A.A. - Management, Marketing 

19. Sholpanbaeva K.Zh., Konbaeva K.T., Belousova L.I. - Accounting and auditing 

20. Asubaeva A.S., Rakhmetova A.K. - Entrepreneurship, Standardization and 

Certification, Human Resources Management, Innovation Management 

21. Saktaeva A.A., Kaygorodtsev A.A.- Enterprise Economics 

22. N. Shayhanova - Taxes and Taxation, Corporate Accounting and Auditing, Tax 

Management 

23. Kadyrkhanova Zh.M. - Banking, Dengi. Credit. Banks, Financial markets and 

intermediaries 

24. Alimbetov U.S. - Pricing, Financing and lending investments, Crisis 

management in credit institutions 

25. Apysheva A.A. - Financial reporting, Financial analysis, customs 

26. Tulebaev A.M., Goncharova M.S., Safonova A.I., Serebryanikov V.A., 

Agafonov A.A. - Physical Education 

 2.Description of individual disciplines (courses, units): 

Appendix 1A, 2A, 3A, 4A 

Additional 

information 

for students 

3. Additional information for students 

 - Accommodation / Accommodation - Comfortable Student House for 1789 places. In 

which conditions are provided for the preparation for classes and recreation of 

students - "Library", "Reading room". 

- Food - Timely and high-quality food is provided by the work of the dining room in 

the educational building, 150 seats. 

- Medical services - Medical care for university students is carried out in the medical 

center (complies with the requirements of SES and GPS), where first aid is provided, 

medical examinations and preventive measures are held. There is an agreement on 

medical care for students and teaching staff with the city hospital No. 1 of Ust-

Kamenogorsk (a notarized copy of the additional agreement is attached). “Round 

tables” are held regularly - meetings of workers of the city “Health Center” with 

students of the University. The health of the educational buildings and dormitories is 

monitored by the head of the health center, and the commanders of the respective 

facilities are responsible for maintaining these conditions. 

- Student Office - Center for Youth Policy, which is a structural unit of the university, 



combining the previously created Committee on Youth Affairs and the Center of 

Culture, as well as student youth associations: the youth wing of the NDP "Nur Otan" 

"Zhas Otan", a branch of the Republican youth organization "Alliance students of 

Kazakhstan ”, a student detachment of police assistance“ Kyran ”, student youth labor 

teams. 

- The student service center “PARASAT” is focused on the implementation of the 

state program “Digital Kazakhstan”, the purpose of which is to provide students with 

administrative, advisory services on the one-stop principle based on high standards of 

service. DSP provides more than 30 types of services, including state, for students, 

undergraduates, doctoral students and parents of students. All services are optimized, 

saving time and paper volume of documents for the consumer. 

- Conditions for learning: 

Cabinets with interactive equipment - 1 

Multimedia Hall - 1 

Laboratories - 4 

Workshops - 1 

Gyms - 1 

Swimming Lab - 1 

Reading room - 1 

-Student associations: 

1. -student group of police assistance "Kyran"; 

2. -DVG debating club; 

3. - student legal clinic; 

4. Choleographic studio “Alem”; 

5. -folk Kazakh ensemble; 

6.-Student Theater; 

7. - teams of KVN faculties; 

8.-creative association of genre songs; 

15. 9. -The creative association of young poets "Zhas Kalam". 

 

 

 

 

 



Appendix 1A 
Description of individual disciplines (courses, units): 

(first year of study, set 2018) 
 

Course / discipline / unit name 

Шет тілі  

Иностранный язык  

Foreign language 

Code of discipline: IYa - 1101 

Type of discipline: OODOK 

Course / Course Level: Bachelor 

Year of study: 1 year 

Term of study: 1.2 

Number of credits: 10 

Full name of lecturer / professor: Ph.D. Turarov S.Қ., Abseitova Ye.M. 

The goal of the course is to provide practical mastering of the language within those 

grammatical and lexical topics that are included in the program. 

Prerequisites: 

Discipline "Foreign Language" (A1, A2, B1, B2 level). 

Course content / discipline: Mastering a foreign language at the level of international standards 

C1 (for non-language specialties) and C2 (for language specialties), as well as LSP (language for 

special purposes). The study of the grammatical characteristics of the scientific style in its oral and 

written forms. Listening perception messages of informational and professional content. Professional 

oral communication in monologue and dialogical form in the specialty and socio-political issues 

(report, report, presentation, round-table discussion, discussion, etc.). Preparation of a written report on 

topics related to the scientific work of the undergraduate (scientific article, abstracts, report, 

translation, reviewing and annotation). Development of skills for formalization of official 

documentation on various forms and types of international cooperation (joint programs, projects, 

grants, scientific correspondence). Ability to work with intelligent and bilingual terminological 

dictionaries, as well as specialty reference books. Development of skills of written and oral two-way 

translation. 

Competencies: communicative. 

Know: 

- knowledge of competent speech (including clarity, correctness), writing; 

- knowledge of public speaking techniques; 

- knowledge of personal characteristics and typical problems of people with whom to 

communicate. 

Be able to: 

- the ability to comply with ethics and etiquette of communication; 

- ability to show an individual approach to the interlocutor, etc .; 

- the ability to organize and negotiate, other business meetings. 

Have skills: 

- possession of a particular vocabulary; 

- possession of communicative tactics; 

- mastering communicative strategies. 

Recommended reading: 

1. Bonk, N. A. English textbook [Text]: at 2 pm / N. A. Bonk, G. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. - 

M.: DeKont + GIS.-P.1. - 2015. - 639 p. 15 

2. Kay, Sue. New Inside Out [Text]: Elementary Student's Book / S. Kay, V. Jones; with P. 

Maggs, C. Smith. - [b. m.]: Macmillan, [2017]. - 144 p. + CD-ROM. - 200 



3. Soars, John. New Headway [Text]: Upper-Intermediate Workbook with key / J. Soars, L. 

Soars, J. McCaul. - Fourth edit. - [New York]: Oxford University Press, [2018]. - 102 p. + CD-ROM. – 

60 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam. 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

Code of Discipline: K (R) Ya -1102 

Type of discipline: OODOK 

Course / Course Level: Bachelor 

Year of study: 1 year 

Term of study: 1.2 

Number of credits: 10 

Full name of lecturer / professor: senior lecturer Sapanova A.M., Ibrayeva M.K., Krykbaeva 

B.A. 

The goal of the course is to foster respect for the state language, a conscious attitude towards it 

as a cultural phenomenon; comprehension of the state language as the main means of communication, 

means of obtaining knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and 

ethical standards adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Prerequisites: 

Discipline "Kazakh language" (knowledge of the structure of the language, the ability to work 

with the dictionary). 

Course content / discipline: The growing need for a wide range of specialists who know the 

professional Kazakh language highlights the challenges of improving the training system designed to 

raise the level of problem solving in the organization of education and training in the Kazakh language 

in the republic, taking into account the reorganization of the structure of education in general, and the 

introduction of new learning technologies. The course "Professional Kazakh language" has the object 

of its study oral and written Kazakh scientific speech, including grammar, phonetics, home reading of 

texts in the specialty and work on the creation of secondary scientific texts. 

Competencies: communicative. 

Have basic knowledge in the field of the Kazakh language, contributing to the formation of a 

highly educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking. 

Know: 

- knowledge of competent speech (including clarity, correctness), writing; 

- knowledge of public speaking techniques; 

- knowledge of personal characteristics and typical problems of people with whom to 

communicate. 

Be able to: 

- the ability to comply with ethics and etiquette of communication; 

- ability to show an individual approach to the interlocutor, etc .; 

- the ability to organize and negotiate, other business meetings. 

Have skills: 

- possession of a particular vocabulary; 

- possession of communicative tactics; 

- mastering communicative strategies. 

Recommended reading: 



1. Romanenko E. Spoken Kazakh is easy: a guide for beginners with exercises and answers / E. 

Romanenko. - 6th ed., Pererab. - Almaty: IE “Romanenko Elena Igorevna”, 2016. - 136 p. 

2. Bektova A.Sh. Bektyurov Sh.K. Kazakh language for beginners. Almaty: Rowan, 2016. 

3. Bektova A.Sh. Bektyurov Sh.K. Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2015. 

4. Ermakova V.I. Russian language: a textbook for students. with the state language of 

training.-Astana: Foliant, 2014.-176 p. 

5. Ermakova V.I. Russian language: a manual for economists and financiers in tests, tables, 

diagrams, exercises. Almaty: Almanac, 2016. 

6. Esbulatova R.M., Abdullaeva Zh.T. Russian language: a tutorial on the development of oral 

skills for students learning Russian as a foreign language. - Almaty: Kazakh University, 2015.-115 p. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies (in English language) 

Code discipline Inf -1104 

Type of discipline 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 1 year 

Term of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Beldeubaeva Zh.T. 

The goal is to familiarize students with the basics of informatics and the methods of 

informatization, new computer technologies, as well as the formation of skills and abilities to use the 

existing possibilities of informatization at the modern level in practice. 

Prerequisites: School Informatics Course 

Course content / discipline:  

Computer science course provides students with knowledge of the basic concepts of computer 

science, modern computer architecture, computer software, application software, computer use for 

statistical processing of measurements, the basics of computer communications, electronic 

government. 

Competencies: professional 

Know: basic concepts of computer science basics, functionality of operating systems, operating 

shells, word processors, spreadsheets, databases and the general methodology for using them. 

To be able to: navigate in computer systems and information technologies, work in various 

operating systems, choose software for solving various kinds of tasks, apply information technologies 

in science, education, economics and other fields. 

Have skills: practical mastering of modern computer technologies on the example of social 

programs 

Recommended reading: 

1. The state program “Digital Kazakhstan” (Resolution of the Government of the Republic of 

Kazakhstan dated December 12, 2017 No. 827. 

2. Akperov I.G. Information technology in management: Textbook / I.G. Akperov, A.V. 

Smetanin, I.A. Konopleva. - M .: SIC INFRA-M, 2016. - 400 p. 

3. Gavrilov L.P. Information Technology in Commerce: Study Guide / L.P. Gavrilov. - M .: 

SIC INFRA-M, 2016. - 238 c. 



4. Baimukhamedov M.F.Information systems: [Textbook] / M.F. Baimukhamedov; Ministry of 

Education and Science of RK. - Almaty: Bastau, 2013. - 288 p 

5. Information and communication technologies textbook: in 2 part = Information and 

communication technologies: textbook: at 2 o'clock: textbook / D. Shynybekov [ир.]; International 

Information Technology University. - Almaty: IITU.Part 1: textbook. - 2017. - 586 seconds 

6. Information and communication technologies textbook: in 2 part = Information and 

communication technologies: textbook: at 2 o'clock: textbook / D. Shynybekov [and others]; 

International Information Technology University. - Almaty: IITU.Part 2: textbook. - 2017. - 622s. 

 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Code of Discipline Kul -1109 

Type of discipline OOD KV 

Level course / discipline bachelor 

Year of study 2 year 

Term 4 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Shurshitby B. 

Objective: to introduce students to the knowledge and understanding of culture as the basis of 

the collective life of people 

Prerequisites: World History, History of Culture of Kazakhstan, World Literature, Visual Arts, 

Music. 

Course content / discipline: The object of the study of cultural studies is culture as an integrity, 

as a specific function and feature of human existence. The variety of theoretical and methodological 

options for the study of culture is due to the multidimensionality of the phenomenon being studied - 

culture. This course provides students with the knowledge and understanding of culture as a form of 

socialization; as a system of personal social organization and society as a whole; as an aggregate 

system of means of cognition, understanding and assessing the surrounding reality; as a means of 

exchanging socially important information transmitted in the symbolic languages of culture, the 

system of interaction between individuals and societies; as a social integrity characterized by a local 

cultural identity. 

Competence: Worldview 

Know: 

- the essence of culture and the laws of its development, 

- cultural traditions, values and norms, 

- the main periods of development of world culture. 

Be able to: 

- analyze the problems of cultural nature, 

- tolerant to perceive social and cultural differences, to conduct intercultural dialogue 

Have skills: 

- possession of the conceptual and categorical apparatus of cultural science. 

Recommended reading: 

1. Aleksandrova, E. A. Culturology. The history of ideas and their embodiments. Tutorial / 

E.A. Alexandrova. - M .: Forum, Infra-M, 2016. - 144 c. 



2. Gorelov, A.A. The history of world culture: Textbook / A.A. Gorelov. - M .: Flint, 2016. - 

512 c. 

3. Markova, A.N. Culturology. The history of world culture: A textbook for university students 

/ A.N. Markova, F.O. Aysina, E.M. Skvortsova; Ed. BUT. Resurrection. - M .: UNITY-DANA, 2016. 

- 759 c. 

4. Tөkenov Ө.S. Madeniettan: Оқулық.-Almaty: Nur-Print, 2017.-370 beta. 

5. Zhanaqlov, T. Zh. Madeniettan: ZhOO student student of arnalkan oқu Kuraly / T. Zh. 

Zhakaulov. - Almaty: Evero, 2014. - 288 bet. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Құқық негіздері 

Основы права 

Basesoflaw 

Code DisciplineOP -1111 

Type of discipline 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 1 year 

Term of study 2 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Dyachuk M.I., Bayrkenova G.T. 

Objective: to give the concept of a general social orientation of legal installations, to instill in students 

the skills of correct orientation in the system of legislation, the ability to relate their legal content to 

real events of public life, without which it is impossible to develop basic skills of legal thinking. 

Prerequisites: Philosophy, school courses: History, Man and society; 

Course content / discipline: After Kazakhstan gained state independence, there was a need for a radical 

restructuring of the entire legal framework. At the same time, building a legal democratic state, 

respecting basic human rights and freedoms is impossible without educating the legal consciousness 

among citizens. Insufficient legal awareness affects the state of law in the country and the construction 

of a legal state based on the relationship between the state, the individual and their entities only on the 

basis of the rights. Therefore, in the process of studying the course “Fundamentals of Law”, great 

attention is paid to the laws in force and other regulatory acts of the Republic of Kazakhstan. 

Competencies: communicative 

Know: basic theoretical approaches to the origin of law and the state; micro and macroeconomic 

methodology; 

To be able to: apply the conceptual and categorical apparatus, the basic laws of the humanities and 

social sciences in professional activities, correctly use professional vocabulary in their activities; 

analyze specific situations in the economy from the standpoint of micro and macroeconomics. 

Have the skills to make independent effective decisions based on the analysis and assessment of the 

economic and legal situation; economic and legal thinking based on the knowledge of domestic and 

foreign science, a holistic approach to the analysis of the problems of society. 

Recommended reading: 

1. The Constitution of the Republic of Kazakhstan on August 30, 1995 (as amended 2007) 

2. Turlaev A.V. Fundamentals of modern Kazakhstan law (fundamentals of law): [studies. manual] / 

A.V. Turlaev.- [2 nd ed., Pererab. and additional] .- Almaty: Epigraph, 2015.- 186 p. 25 

3. Ospanov K. I. Basics of Law [Text]: [studies. manual] / K. I. Ospanov. - Ed. 5th - Almaty: ZHETI 

ZHARҒY, 2017. - 328 p. thirty 

4. Akhmetov, E. B. Құқyқ negіzderi: oқu rali. - Almaty: LCD "Otan", 2014. - 120 beta. 



Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current 

and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 
Политология- социология 

Саясаттану-әлеуметтану 

Political science- sociology 

Code of Discipline PS-1118 

Type of discipline 

OOD 

Course / Course Level 

KV 

Year of study 

1 year 

Semester of study 

1st semester 

Amount of credits 

3 credits, according to ECTS - 5 

Full name of lecturer / professorak 

Ph.D., associate professor Seytembetov E.Zh. 

Ph.D., associate professor Shurshitbay B. 

The goal is to form the future specialist of the elements of scientific social thinking and 

worldview that will help him overcome the influence of stereotypes and comprehend the complex 

phenomena and processes of modern social life, help them orient themselves in political reality, 

develop a scientific approach to assessing certain social and political events and phenomena, equip 

with the knowledge necessary for the creative solution of their professional problems, the formation of 

a democratic political culture. 

Prerequisites: “Modern History of Kazakhstan”, school disciplines “History”, “Man and 

Society” 

Competences: 

As a result of studying the discipline "Political Science-Sociology" a student must: 

- to know: theoretical and applied principles and laws of the functioning of the socio-political 

sciences, schools and scientific fields and the results of modern research in the field of sociology and 

political science, the political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, correctly 

and convincingly formulate their thoughts orally and in writing, use acquired knowledge in specific 

situations, dynamically use alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving 

professional problems; 

- have skills: a holistic approach to the analysis, design and forecasting problems of modern 

society; interpersonal and intercultural communication based on tolerance and respect; methods of 

conducting sociological research; ability to critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of the core 

competencies of social training (personal, intercultural, civil competences) allow him to fully 

participate in civil life, based on knowledge of social and political concepts and structures and 

readiness for active and democratic participation; possesses the ability to live together in a team, in a 

family, in a society, in the world, and is able to cultivate the acceptance and understanding of another 

person. 

The content of the course of the discipline: the object and subject of sociology and political 

science; sociological perspective and imagination; the main stages of the development of sociological 

and political knowledge; methodology of sociological research; methods of collecting sociological 



information; society and social interactions; social groups, organizations and institutions; social 

inequality and social stratification; political systems and regimes of modernity; state and civil society; 

political development and modernization; political culture and ideology; development strategy of 

Kazakhstan until 2050. 

Recommended reading: 

1. The Constitution of the Republic of Kazakhstan on August 30, 1995 (as amended 2007) 

2. Turlaev A.V. Fundamentals of modern Kazakhstan law (fundamentals of law): [studies. 

manual] / A.V. Turlaev.- [2 nd ed., Pererab. and additional] .- Almaty: Epigraph, 2015.- 186 p. 25 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

 
Course / discipline / unit name 

Қазіргі Қазақстан тарихы 

Современная История Казахстана 

Modern History of Kazakhstan  

Code of Discipline SIK 1107 
Type of discipline 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 1 year 

Term 1 semester 
Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Zhamanbayeva L.K. 

The goal is to form a scientific understanding of the basic laws and trends of the formation and development of 
human society in the modern territory of Kazakhstan on specific historical material. 

Prerequisites: the study of the course "History of Kazakhstan" is based on the knowledge and skills of students 

in the basics of geography, world history, social studies, "Man. Society. Right". 
Course / discipline content: History is not only a sum of knowledge about the past, but it is always historical 

thinking that allows you to more clearly realize your position in the modern world, clearly define your 

citizenship and your attitude to current events and phenomena, deeply discover and understand their essence and 

focus. The history of Kazakhstan fosters national pride and patriotism in the specialty. 
Competencies: communicative 

To know: the content of the main sections of philology; 

To be able to: read, according to one's own choice, specialty literature in a foreign language for receiving and 
transmitting scientific information, reading socially-political literature; arrange the extracted information in the 

form of translations, annotations, abstracts; to conduct conversations, make reports and reports in a foreign 

language, topics related to the specialty and scientific work of the undergraduate student, as well as on 
sociopolitical and social topics. 

Have skills: monologue speech at the level of independently prepared and unprepared exam on specialty topics 

and dissertation work in the form of a message, information, report; dialogical speech, allowing the 

undergraduate to take part in the discussion of issues related to his scientific work and specialty, as well as to 
talk on social and socio-political issues. 

Recommended reading: 

1. History of Kazakhstan. Feature article. - Almaty, 2012. 
3. Klyashtorny S.G., Sultanov T.I. Kazakhstan. Chronicle of three thousand years. Alma-Ata, 1992. 

4. Shaimerdenova MD The history of Kazakhstan from ancient times to the middle of the twentieth century. - 

Almaty, 2014. 

5. Textbook on the history of Kazakhstan from ancient times to the present day. - Alma-Ata, 2012. 
Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, state exam 

Language of instruction: Russian. 
 

Course / discipline / unit name 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to specialty 



Code of Discipline VSP-1208 

Type of discipline DB KV 
Level course / discipline bachelor 

Year of study 1 year 

Term of study 2 semester 
Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor teacher Zhaprova AM 

Objective: the formation of highly professional, competitive professionals. Prerequisites: Economic Theory, 

Mathematics in Economics 
Course content / discipline: Credit organization of the educational process in the education system. School 

regulatory framework. The main activities of students studying the basic requirements for paperwork. The 

evolution of accounting and auditing. Career prospects. 
Competencies: professional 

Know: 

- the essence and social significance of the profession of an accountant; 

- The main financial disciplines that define a specific area of its activity; 
- requirements imposed by the state educational standard of education for the knowledge and skills of an 

accountant; 

- the basics of organizing the educational process in high school, independent work, research work of students; 
- types of professional activity of an accountant; 

- rights and obligations of a student of higher education. 

- rules of conduct at the university, dormitory. 
Be able to: 

- to distinguish between the directions in the professional activity of an accountant; 

- find relationships with other studied disciplines (general economic and special); 

Have skills: 
- rationally organize work, your working time; 

- work with literature, use the library collection and the Internet. 

Recommended reading: 
1. Bardina I. V. Accounting: a textbook / I. V. Bardina. - Moscow: Yurayt, 2015 

2. Bdaytsieva L. Zh. Accounting: a textbook / L. Zh. Bdaytsieva .- M .: Yurayt, 2015 

3. Accounting: studies. manual / ed. R. B. Shakhbaranova.- M .: INFRA-M, 2014 
4. Proskurina V. P. Accounting from the beginning to the balance: a practical guide. - 2nd ed.-Almaty: Lem, 

2016. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 
Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and final 

control in accordance with the EMCD 
 

 

Course / discipline / unit name 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

Mathematics in Economics 

Code of Discipline ME 1203 
Type of discipline DB OK 

Level course / discipline bachelor 

Year of study 1 year 
Term 1 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Mukhamediev G.Kh. 

Objective: to develop in students an understanding of the role of mathematical knowledge as a tool to select the 
best course of action from many possible, the formation of professional competence. 

Prerequisites: To study the discipline "Mathematics in Economics" students need a good knowledge of 

"Elementary Mathematics" and "Informatics" in the volume of secondary school. 



Course content / discipline: The program of the course involves the systematic study of the fundamental 

sections of mathematics, instills the ability to independently study educational literature in mathematics, 
develops logical thinking and creative initiative, develops the skills of mathematical research of applied 

questions of science and economics. The course includes the main sections: "Linear algebra with elements of 

analytical geometry", "Differential and integral calculus", "Theory of probability", "Mathematical statistics". 
Competencies: professional 

Know: 

-  least squares method and its modifications. 

-  main applications of linear regression models and a method for estimating their coefficients. 
The basic concepts of systems of econometric equations, the criterion of their identifiability, the method of 

estimating parameters. 

Be able to: 
Build linear regression models based on real economic data; 

- evaluate the parameters of the models, check the accuracy of the linear dependence; 

Have skills: 

- performing standard transformations during the transition from nonlinear to linear models; 
- perform the simplest time series transformations, conduct an assessment of their parameters. 

Recommended reading: 

1.Kazeshev AK, NurpeisovS.A. Mathematics for economists. Textbook ./- Almaty: -450с. Under the general 
editorship of Dr. Sc. Rakhmetova R.U., 2015. 

2.L.C. Bugrov, S.M. Nikolsky. "Differential and integral calculus". M., "Science", 2012. 

3.L.S. Bugrov, S.M. Nikolsky. Differential equation. Multiple integrals. Rows. 
Functions of complex variable. M .. "Science", 2013. 

4.N.S. Piskunov. Differential and integral calculus. T. 1. Moscow, "Science", 2012. 

5.N.S. Piskunov. "Differential and integral calculus" v.2., M., "Science", 2014. 

6.V.P. Minor Collection of problems in higher mathematics. M., "Science", 2012. 
7. Karasev, A.M., Aksyutkina, Z.M., Savelyev, T.I. The course of higher mathematics for economic 

universities. Part 1 and 2. 2014. 

8.Methodical solutions for solving problems with economic content in the course of higher mathematics 
Eselbaeva R.U., Keltenova R.Т., 2014. 

9. Kremer N.Sh. Higher mathematics for economists. M .: Banks and Exchange, UNITI, 2012. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 
Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and final 

control in accordance with the EMCD 
 

Course / discipline / unit name 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic Theory 

Code of Discipline ET-1204 

Type of discipline DB OK 
Level course / discipline bachelor 

Year of study 1 year 

Term 1 semester 
Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Sitnikova E.S., Ph.D. Bolguov, T.A. 

Purpose: to form students 'economic thinking based on an understanding of phenomena, processes and 
relations in the economic system of society, their determinants, means and methods of solving economic 

problems, as well as students' understanding of the state’s economic policy, the active participation of future 

specialists not only in its perception and implementation but direct shaping. 

Prerequisites: Mathematics, History of Kazakhstan 
Course content / discipline: The study of economic theory allows you to objectively and correctly 

determine the place and role of man in nature, society, economy, to understand the dialectical relationship 

between economic processes. The economic theory course identifies economic categories and requirements of 
economic laws, tools for market economy self-regulation, the role and place of state regulation of the economy, 



as well as features and priorities of the socially oriented model of a market economy that is dynamically 

developing in the Republic of Kazakhstan. 
Competencies: professional 

To know: the main economic categories, interrelations and interdependencies between them, the essence 

and mechanism of action of economic laws; the nature and patterns of functioning of the modern market 
economy at the micro and macro levels, the factors that form the micro and macro markets and the measures to 

counteract this. 

To be able to: explain certain economic processes and phenomena from the standpoint of economic 

science, link theoretical knowledge with real business practices at various levels, reveal the underlying causes of 
economic phenomena and processes, and be critical of different positions. 

Have skills: building economic models 

Recommended reading: 
1. V.P. Kosarev. Economic informatics, textbook, 2nd edition. 2015 

2 Mankew, N.Gregory. Economics: [oқuliқ] / N.G.Menkyu, MPP Taylor. - 4-shі halyaralyқ bass. - [b. 

m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 848 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism 

bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 
3 Kuratko, Donald.F. Kasіpkerlіk: theory, process, practice: [oқuliқ] / DFKuratko. - 10 shy bass. - [b. 

m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 480 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism 

bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 
4. Griffin R. U. Management: [oқuliқ] / R U. Griffin. - 12 shi bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. 

KҚamdy ғory, 2018. - 768 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa 

oқulyқ) 
Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and 
final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

Code of Discipline ET-1204 

Type of discipline DB OK 

Level course / discipline bachelor 

Year of study 1 year 

Term 1 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Sitnikova E.S., Ph.D. Bolguov, T.A. 

Purpose: to form students 'economic thinking based on an understanding of phenomena, 

processes and relations in the economic system of society, their determinants, means and methods of 

solving economic problems, as well as students' understanding of the state’s economic policy, the 

active participation of future specialists not only in its perception and implementation but direct 

shaping. 

Prerequisites: Mathematics, History of Kazakhstan 

Course content / discipline: The study of economic theory allows you to objectively and 

correctly determine the place and role of man in nature, society, economy, to understand the dialectical 

relationship between economic processes. The economic theory course identifies economic categories 

and requirements of economic laws, tools for market economy self-regulation, the role and place of 

state regulation of the economy, as well as features and priorities of the socially oriented model of a 

market economy that is dynamically developing in the Republic of Kazakhstan. 

Competencies: professional 

To know: the main economic categories, interrelations and interdependencies between them, 

the essence and mechanism of action of economic laws; the nature and patterns of functioning of the 



modern market economy at the micro and macro levels, the factors that form the micro and macro 

markets and the measures to counteract this. 

To be able to: explain certain economic processes and phenomena from the standpoint of 

economic science, link theoretical knowledge with real business practices at various levels, reveal the 

underlying causes of economic phenomena and processes, and be critical of different positions. 

Have skills: building economic models 

Recommended reading: 

1. V.P. Kosarev. Economic informatics, textbook, 2nd edition. 2015 

2 Mankew, N.Gregory. Economics: [oқuliқ] / N.G.Menkyu, MPP Taylor. - 4-shі halyaralyқ 

bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 848 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

3 Kuratko, Donald.F. Kasіpkerlіk: theory, process, practice: [oқuliқ] / DFKuratko. - 10 shy 

bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 480 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

4. Griffin R. U. Management: [oқuliқ] / R U. Griffin. - 12 shi bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma 

buroy. KҚamdy ғory, 2018. - 768 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak 

tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Code discipline Sta -1216 

Type of discipline DB KV 

Course / Course Level 

Year of study 2 year 

Term 3 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Mukhamedieva A.G. 

Purpose: studies the methodology of researching the state, development of the structure and 

interrelations of social phenomena, their statistical modeling .. 

Prerequisites: Economic Theory, Microeconomics, Mathematics, Computer Science, 

Econometrics 

Course / discipline content: subject and tasks of statistics; statistical observations; statistics and 

grouping; absolute and relative values; average values and indicators of variationң; selective 

observation; rows of speakers; indexes; socio-economic statistical study of the relationship; population 

statistics and labor resources; systems of national accounts, basic macroeconomic indicators; statistics 

of the standard of living of the population. 

Competencies: professional, research 

Know: 

1. basic concepts of economic statistics; 

2. the role of classifiers in the implementation of economic activities both in Kazakhstan and 

abroad; 

3. the concept of a system of national accounts, its features and objectives; 

4. To be able to: 

5. build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

6. recalculate GDP. 



Have skills: 

calculating the main economic and statistical indicators at both the micro and macro levels, 

including GDP; 

- prediction of a statistical series of dynamics. 

Recommended reading: 

1.Pozhidaeva E.S. Statistics: studies. for universities / E. S. Pozhidaeva .- M .: Academy, 

2015.- 272 p. five 

2.Statistics: Оқұу құралы / А.Г. Mukhamediev, A.S. Asubaeva, G.K.Koyshinova, E. B. 

Domalatov.- Өkemen: S.Amanzholov atyandagy ShҚMU “Berel” baspasy, 2015.-169 beta.-30 copies 

3.Mongomeri Douglas K., Sapana bakylaudyң statisticsқ қdіsterі: zamanaui kіrіsppe: oқulyқ.-

7-shі bas. / Aғylyshyn tіlіnen aud. S.ZH. Ayzhambaeva.-Almati: Dәuіr, 2017.- 404 bet.- 15 copies.3. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 



Appendix 2A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

 

(second year of study, set of 2017) 

 

Course / discipline / unit name 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Code discipline Fil -2104 

Type of discipline 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 1 year 

Term of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. B. Shurshitbay, Ph.D. Seytembetov E.Zh. 

The goal is to contribute to the development of adequate ideological orientations in future 

specialists in today's complex and dynamic world. 

Prerequisites: World History, History of Kazakhstan, Cultural Studies, Ethnopsychology, 

Ecology, Basics of Economic Theory, Logic. Ability to work with literature: take notes, analyze, 

select, work with a card file, etc. 

Course content / discipline: Knowledge of philosophy is necessary for the overall development 

of each person, because it accumulates in itself not just knowledge (of the most diverse areas of 

knowledge), but also teaches the culture of thinking, provides students with a conceptual system of 

world relations. The formation of a truly scientific worldview involves the identification of the 

student's personal attitude to the content of the material being studied. Gives knowledge of the 

foundations of the history of philosophy, ontology, gnoseology, knowledge of the basic philosophical 

categories that are used by all sciences. 

Competence: Worldview 

- possess basic knowledge in the field of philosophy contributing to the formation of a highly 

educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; 

social and ethical competencies: 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, propose new solutions; 

economic and managerial competencies: 

be able to adequately navigate in different situations. 

To know: the main epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific and 

extra-scientific knowledge; 

To be able to: formulate and solve problems arising in the course of research activities that 

require in-depth professional knowledge; select the necessary research methods, modify existing and 

develop new methods, based on the objectives of a specific study; to comprehend and analyze the 

realities of modern theory and practice; 

Have skills: conducting independent research activities, apply methodological and 

methodological knowledge in conducting scientific research, writing scientific articles, theses, 

speaking at conferences, symposia, round tables, discussions and debates. 

Recommended reading: 

1. Johnston Derek. Philosophy ңysқasha tarihy: Sokrattan Derrida Deiin: [oқuliқ] / D. 

Johnston. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kokamdy қory, 2018. - 216 bet. - (Ruhani zahagyru. 

Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

2. Kenny, Anthony. Batys philosophicals. Antika philosophies: [oқulyқ] / E. Kenny: Ultty 

Audarm Buroy. KҚғamdyқ қory. - (Ruhani zhaңғyru.Zhaңa humanitarianism bіlіm.Қazaz tіlіndegі 

100 zhaңa oқulyқ) 

T.1. - [b. m.]. - 2018. - 408 bet. 



3. Kenny Anthony. Batys philosophical traditions Zhaңa tarihy. Orta ғasyr philosophies: 

[oқulyқ] /E.Kenny: Ulttyқ audarma buroy. KҚғamdyқ қory. - (Ruhani zhaңғyru.Zhaңa 

humanitarianism bіlіm.Қazaz tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

T.2. - [b. m.]. - 2018. - 400 bet. 

4.Hess Remy. Philosophy of Taңdauly 25 Kitaya: [oқulyқ] / R.Hess. - [b. m.]: Ұлттар ар 

арarma buroy. KoҚamdy қory, 2018. - 360 beta. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. 

Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

5. Kabitov T. Kh. Philosophy: oқuliқ / T. H. Ғabitov; Әl-Farabi at.KazҰU zhanyndagy ҚR 

BzhҒM Respublikқ oқu-әdіstemelіk Keңesі ұsynғan. - Almaty: TechSmith.- T.1. - 2018. - 272 bet.- 25 

copies. 

6.Kabitov T.Kh. Philosophy: oқuliқ / T. H. Ғabitov; Al-Farabi at. Қ Ұ Ұ Республика Б Ғ Ғ 

Республика Республика Respublika қ қ-ә ә і і і. - Almaty: TechSmith.- T.2. - 2018. - 304 bet.). - 15 

copies 

7.Esirkepova G.K. Philosophy: Оқу құралы.-Almaty: Almanac, 2017.- 158 beta.- 2 copies. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Есеп және аудит 

Финансы 

Accounting and Auditing 

Code of Discipline Fin -2215 

Type of discipline DB OK 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 2 year 

Term 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Senior Lecturer Zhaparova AM 

Purpose: is to acquire students of theoretical knowledge, the ability to link the theory with the 

practice of financial work. 

Prerequisites: For the development of this course, the student must possess the basics of the 

following disciplines studied within these specialties: economic theory, mathematics 

Course content / discipline: The course is a basic academic discipline, which studies the 

development of a creative way of thinking, the formation of a stable objective worldview of future 

specialists, provide theoretical and practical training of students in terms of financial categories, 

concepts, terms, their classification, meaning and place in the social - economic processes; the goal of 

the discipline is also to achieve an understanding of the relationship and interaction of forms of 

organization of Accounting and Auditing and methods of their application in the specific conditions of 

the socio-economic development of society. 

Competences: research, professional 

Know: 

1. the place and importance of Accounting and Auditing in the enterprise management system; 

2. financial settlement system used in planning; 

3. methodology for implementing the functions of financial planning and control; 

Be able to: 

1. to calculate budgets and draw up financial plans for the enterprise; 

2. to analyze the ratio of "cost - volume  profit"; 

3. to carry out factor analysis of deviations; 

Have skills: 



- possess practical skills in calculating financial performance at various levels. 

Recommended reading: 

1. Kupeshov B.Қ. Firmalar Karzhysy: Oқu Eraly.-Almaty: Kazak University, 2015.-178 beta.-3 

copies. 

2. Serkebaeva R. K. Accounting and Auditing [Text]: textbook / R. K. Serkebaeva; MES RK. - 

Almaty: "BOOKPRINT" LLP, 2014. - 320 p. ten 

3.Nyrymov A.A., Bulabay Zh.M. Partnerships Management: Oқuliқ.-Almaty: Evero, 2015.-336 

bet.-25 copies 

4. Shayhanova N. K. Accounting and Auditing of the region [Text]: studies. manual / M-in 

education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: Publishing house of EKSU, 2014. - 

186 p. - 15 

5. Accounting and Auditing in questions and answers [Text]: studies. manual / KazNU. al-

Farabi; [comp. W. D. Lee, A. K. Mustafina]. - Ed. 2nd, add. - Almaty: Kazakh University, 2015. - 251 

p. - 2 

N.Ibrishev Korporativik қarzhi: oқulyқ.- Almaty: Lem, 2014.-380 bet.-15 copies 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulation of economy 

Code of Discipline GRE -2205 

Type of discipline DB KV 

Level course / discipline bachelor 

Year of study 2 

Term 3 

Number of credits 3 

Full name of lecturer / professor Senior Lecturer Akhmetov LM 

The purpose of the formation of students' skills and skills of independent analysis and 

evaluation of complex and diverse phenomena of state regulation of the economy and economic policy 

of the state. 

Prerequisites: Economic Theory, Microeconomics 

Course content / discipline: analysis of the role of the state in the economy, the system of state 

regulation of the economy, analysis of methods and instruments of state influence applied at different 

phases of the economic cycle, studying the problems and prospects of economic development of 

Kazakhstan, scientific and theoretical foundations of state regulation of the economy, methodology of 

state regulation of the economy , organizational basis of state regulation of the economy, foreign 

experience of state regulation onomics, economic growth: the main factors and measures of the state to 

ensure it, the formation and mechanisms for implementing the investment policy of the state, state 

regulation of rational employment and social protection of the population, fiscal methods of state 

regulation of the economy, monetary policy of the state, government measures for effective use land 

resources and environmental management. 

Competences: research, professional 

Know: 

1. key concepts, theoretical foundations, basic concepts about the role of the state in the 

economy, state regulation of the economy, government and business interaction; 

2. the basic laws of the functioning of the system of state regulation of the economy; 

3. the main mechanisms of state regulation of the economy. 



Be able to: 

4. use the knowledge gained in identifying cause-effect relationships in the field of state 

regulation of the economy, between the development of the state, economy and business; 

5. independently analyze and evaluate phenomena, processes, mechanisms, results and effects 

of state regulation of the economy. 

Have skills: 

6. work with educational, scientific literature, with statistical sources and regulatory legal acts; 

7. compilation of theses, structural-logical schemes, tables, compilation and analysis of answers 

to questions. 

Recommended reading: 

1. Regional economy. Tutorial: E. L. Plisetsky, I. L. Cherkasov - St. Petersburg, KnoRus, 2015 

- 272 p. 

2. Financial and monetary methods of regulating the economy. Theory and practice. Textbook: 

- Moscow, Yurayt, 2015 - 552 p. 

3. Mukhtarova KS. State management of the economy in the Republic of Kazakhstan: textbook 

/ K.S. Mukhtarov. - Almaty: Economy, 2014.-200 p.10 

4.Saithozhina, D.A. State regulation of the economy [Text]: studies. allowance / D. A. 

Seytkhozhina.- Almaty: TechSmith, 2018.-272 p. - 15 

 Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

 

Course / discipline / unit name 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 

Code Discipline PK (R) Ya -2218 

Type of discipline DB OK 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 2 year 

Term 3 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor teacher Kyrykbaeva BA, Ph.D. Demchenko L.N. 

Objective: to foster respect for the state language, a conscious attitude towards it as a cultural 

phenomenon; comprehension of the state language as the main means of communication, means of 

obtaining knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical 

standards adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course content / discipline: The content of the Kazakh language course is determined by the 

overall focus of the educational process on the achievement of metasubject and subject learning 

objectives, which is possible on the basis of the competence approach, which ensures the formation 

and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competencies: communicative 

To know: the content of the main sections of philology; 

To be able to: read, according to one's own choice, specialty literature in the Kazakh language 

for receiving and transmitting scientific information, reading socially-political literature; arrange the 

extracted information in the form of translations, annotations, abstracts; to conduct conversations, to 

make reports and reports in Kazakh and language topics related to the specialty and scientific work of 

the undergraduate, as well as on socio-political and social topics. 



Have skills: monologue speech at the level of independently prepared and unprepared exam on 

specialty topics and dissertation work in the form of a message, information, report; dialogical speech, 

allowing the undergraduate to take part in the discussion of issues related to his scientific work and 

specialty, as well as to talk on social and socio-political issues. 

Recommended reading: 

1. Romanenko E. Spoken Kazakh is easy: a manual for beginners with exercises and answers / 

E. Romanenko. - 6th ed., Pererab. - Almaty: IE “Romanenko Elena Igorevna”, 2016. - 136 p. 

2. Bektova A.Sh. Bektyurov Sh.K. Kazakh language for beginners. Almaty: Rowan, 2016. 

3. Bektova A.Sh. Bektyurov Sh.K. Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2015. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

Code disciplines POI -2219 

Type of discipline DB OK 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 2 year 

Term 3 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Kapysheva G. K. 

The goal is to provide practical mastering of the language within those grammatical and lexical 

topics that are included in the program. 

Prerequisites: discipline "Foreign Language" (undergraduate. Level B1, B2). 

Course content / discipline: The basis of teaching a professional foreign language is the 

development of a foreign language (intercultural) professionally oriented communicative (professional 

communicative) competence, allowing students to further integrate into the multilingual and 

multicultural professional environment (geo-ecology and geochemistry). 

Competencies: communicative 

To know: the content of the main sections of philology; 

To be able to: read, according to one's own choice, specialty literature in a foreign language for 

receiving and transmitting scientific information, reading socially-political literature; arrange the 

extracted information in the form of translations, annotations, abstracts; to conduct conversations, 

make reports and reports in a foreign language, topics related to the specialty and scientific work of the 

undergraduate student, as well as on sociopolitical and social topics. 

Have skills: monologue speech at the level of independently prepared and unprepared exam on 

specialty topics and dissertation work in the form of a message, information, report; dialogical speech, 

allowing the undergraduate to participate in the discussion of issues related to his scientific work and 

specialty, as well as to talk on social and socio-political issues. 

Recommended reading: 

1. Agabekyan, I.P. English for managers. English for Managers: Study Guide / I.P. Agabekyan. 

- M .: Prospect, 2015. - 352 c. 

2. Gvishiani, N.B. Modern English: Lexicology: Textbook for Bachelor / N.N. Gvishiani. - 

Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 273 c. 

3. Gorodetskaya, E.Ya. Business English for Managers: Study Guide / E.Ya. Gorodetsky. - M .: 

Prospectus, 2016. - 248 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 



Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Макроэкономика 

            Макроэкономика 

Macroeconomics 

Code of Discipline Mak-2221 

Type of discipline DB OK 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 2 year 

Term 3 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Senior Lecturer Akhmetov LM 

Objective: mastering the modern methodology and methods of macroeconomic analysis of the 

market system in terms of dividing markets by objects, as well as addressing the problems of achieving 

macroeconomic equilibrium, full employment, economic growth, price level stability, etc. 

Prerequisites: Economic Theory, Microeconomics, Mathematics, Computer Science. 

Course content / discipline: The course consists in deepening the theoretical knowledge of a 

modern market economy, studying the factors of economic growth, considering the mechanism of 

ensuring the equilibrium of the national market, understanding the methods of state regulation of the 

economy, the ability to apply macroeconomic knowledge to predict the development of the national 

economy. Forms students of economic specialties economic thinking based on knowledge of modern 

macroeconomics. Developing the ability to independently judge the main economic phenomena in the 

Republic of Kazakhstan and abroad. 

Competencies: professional 

Know: categories and concepts used in macroeconomics 

Be able to: apply this knowledge in practice 

Have skills: analysis of specific situations in the economy from the standpoint of 

macroeconomics; have critical thinking skills 

Recommended reading: 

1. Gizzatov, A. I. Macroeconomics [Text]: [studies. manual for universities] / a. I. Gizzatova, 

A. A. Kim; MES RK.-Almaty: Bastau, 2014. - 392 p. 15 

2.Ғizzatova A.I. Macroeconomics: Оқұу құралы. - Almaty: “Bastau” baspasy, 2014. - 408 bet. 

- 20 copies 

3. Akhmetova, L. M. Economic Theory [Text]: studies. allowance / L. M. Akhmetova, E. S. 

Sitnikova, A. S. Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: 

EKSU, 2017.- 196 p. 20 

4.Menkyu, N.Gregory. Economics: [oқuliқ] / N.G.Menkyu, MPP Taylor. - 4-shі halyaralyқ 

bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 848 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

5. Doғalov A.N., Dosmaғanbetov N.S. Economies қ theory: oқuliқ .- Almaty: ҚR Zhokary oқu 

oryndarynyk қauymdastyғy, 2014.-360 beta.- 20 copies. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 



Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

Code of Discipline Men -2223 

Type of discipline DB KV 

Course / Course Level 

Year of study 2 year 

Term 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor, senior lecturers, Ph.D. Saktaev A.A. 

Purpose: theoretical and methodological point of view of the course, is the development and 

application of the development of the theory and practice of management in the conditions of market 

relations. 

Prerequisites: Economic Theory, Microeconomics, 

Course content / discipline: subject and method of management science; essence and rules of 

management in Kazakhstan; methodical bases of management; the concept of the Organization and its 

types; internal and external environment of the organization; the provision of information 

management; management communications; management decisions in management; economic 

management methods; socio-psychological methods of management; organizational and legal 

management methods; management functions; management planning; organization as a function of 

management; motivation in management. 

Competencies: professional, research 

Know: 

1. evolution of theory, practice: 

2. features of Kazakhstan management, organization as a management system: 

3. principles of personnel management, forms of power; 

4. self-management and leadership; 

5. market research methods .; 

Be able to: 

6. perform the functions and use the methods of marketing management; 

7. make decisions; 

8. - manage conflicts, stresses, changes in the organization and evaluate the effectiveness of 

management; 

Have skills: 

- learn to identify the factors that affect the scientific organizations; 

- properly organize the communication process; 

- effective decision making; 

- implementation of strategic planning; 

- to determine the structure of the organization; 

- to motivate the staff; 

1. prevent conflict situations, how to solve them; 

Recommended reading: 

1. Fundamentals of management [Text]: studies. manual / ed. prof. V.I. Korolev; All-Russian 

Academy of Foreign Trade. - M .: Magist; INFRA-M, 2014. - 624 p. one 

2. Sterligova A.N. Operational (production) management [Text]: studies. manual for 

universities / A.N. Sterligova, A.V. Fel.-M .: INFRA - M, 2014. -187 p.-1 

3. Khamitov, N. N. Banking management [Text]: studies. manual / N. N. Khamitov, G. N. 

Zhaksybekova. - Almaty: [b. and.], 2014. - 120 p. -ten 

4. Stelmakh, S. A. Time-management for practical exercises [Text]: studies. allowance / S.A. 

Stelmakh; M of education and science P; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: Berel: 

Publishing House of EKSU, 2015. - 75 p. 32 



5. Griffin R. U. Management: [oқuliқ] / R U. Griffin. - 12 shi bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma 

buroy. KҚamdy ғory, 2018. - 768 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak 

tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

6.Abylaykhanova T.A., Bayguzhinova A.Zh. Toukel Management: Оқу құралы.- Өкемен: 

S.Amanzholov Atyandagy ShҚMU “Berel” Baspas, 2018. - 176 beta. - 26 copies 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

Code of Discipline Mar -2222 

Type of discipline DB KV 

Course / Course Level 

Year of study 2 year 

Term 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Saktaev A.A. 

Objective: the study of the theoretical foundations and categorical conceptual apparatus of 

marketing, as well as the acquisition of practical skills in the application of elements and principles of 

marketing in the activities of enterprises. 

Prerequisites: Economic Theory, Microeconomics, Mathematics, Computer Science, 

Econometrics 

Course content / discipline: Theoretical foundations and marketing concepts. Management and 

control of marketing. Market segmentation and product forecasting. Product policy in the marketing 

system. Pricing and pricing strategies. Distribution and distribution system. Promotion of goods and 

services. System of marketing information and marketing research. Marketing environment and its 

components. Strategic marketing planning. 

Competencies: professional, research 

Know: 

1. basic market concepts; 

2. types and objectives of marketing; 

3. organizational forms of marketing management; 

4. the procedure and methods of marketing research; 

5. marketing environment of the company; 

6. procedure of strategic marketing planning; 

7. features of customer markets. 

Be able to: 

1. determine the objectives of marketing according to different levels of demand; 

2. to select target markets for various types of goods; 

3. to identify significant factors in consumer behavior 

Have skills: 

1. conducting marketing research by obtaining primary data; 

2. development of marketing tools; 

3. product promotion on the market. 

Recommended reading: 

1. Kotler F. Basics of marketing / f. Kotler, A. Gary. - M .: Williams, 2016. - 752 c. 



2. Morozov Yu.V. Fundamentals of Marketing: Tutorial / Yu.V. Morozov. - M .: Dashkov and 

K, 2016. - 148 c. 

3. Pichurin, I.I. Basics of marketing. Theory and practice: study guide / I.I. Pichurin, O.V. 

Obukhov, N.D. Eriashvili. - M .: UNITI, 2013. - 383 c. 

4.Borbasova Z.N. Marketing research [Text]: studies. for economy specialist. universities / Z. 

N. Borbasova, S. N. Ulakov, Yu. I. Osik. - Almaty: [IP "Otan"], 2018. - 338 p. ten 

5. Kozhamkulova Zh. T. Strategic marketing [Text]: studies. allowance / Zh. T. 

Kozhamkulova; KazNU them. al-Farabi. - Almaty: Kazakh University, 2017. - 238 p. 3 

6.Borbasova Z.N., Ұlakov S.N., Osik Yu.I., Tolysbaev B.S. Aumaқ marketingі: оқу құралы.-

Almaty: Bastau, 2018.-176 bet.-25 copies. Methods / assessment forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

Code DisciplineR -2201 

Type of discipline DB KV 

Level course / discipline bachelor 

Year of study 2 year 

Term 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. B. Shurshitbay, Ph.D. Seytembetov E.Zh. 

Objective: to form an understanding of the peculiarities of the religious way of relating to the 

world, about the sociocultural foundations of religious knowledge, about the place and role of religion 

in the modern world. 

Prerequisites: Cultural Studies, Philosophy, Modern History of Kazakhstan 

The content of the course: Religion is an integral part of the world culture of mankind. 

Consequently, a cultural person is not necessarily a believer, but certainly respecting the faith of others 

and knowing the basic tenets of great religious teachings. Therefore, speaking of religion, it is not 

possible to ignore the moral perspective of this cultural phenomenon. The preaching of good, mercy, 

sensitivity, compassion - this is the single moral and moral basis of most world religions. Addressing 

the questions of faith can help students rethink the essence of their future profession, form priorities 

for activities and principles of attitudes towards clients, based on the fact that the healing business is a 

god-pleasing, merciful and righteous occupation that is addressed to the individual, that is, to the body, 

and to the soul of man. Faith, undoubtedly, can help a person to cultivate a professional in himself, 

since even L. Tolstoy said: "Faith is an understanding of the meaning of life and recognition of the 

responsibilities arising from this understanding." 

Competence: Worldview 

Know: 

- the essence of the subject and the main categories of religious studies; 

- The basic theory of the origin of religion; 

- classification and features of world religions; 

- features of the religious situation in the Republic of Kazakhstan. 

 Be able to: 

- it is reasoned, convincing to express and substantiate one’s own view on this or that religious 

problem, 

- tolerant to take a different position. 

Have skills: 

- analysis of religious phenomena and processes; 



- work with religious literature; 

Recommended reading: 

1. Memleket zhane құқyқ theories. - Almaty: Baspa, 2014.- 256 b. 

2. Timoshinov, V.I. Religious studies: faith, morality, customs in the ideology of world history 

[Text]: [studies. allowance] / V.I. Timoshinov. - Almaty: [b. and.], 2016. - 180 p. - 50 

3. Religious studies [Text]: studies. for acad. Baccalaureate / ed. I. N. Yablokova. - M.: Yurayt, 

2017. - 371 p. - 25 

Dysenbayev A. Қ. Dіntanu: dәrіster courses / A.Қ.Dүysenbayev; БR Bіlіm zhғne Glym 

ministerlіgі. - Almaty: TechSmith, 2018. - 96 bet. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

 

Appendix 3A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(third year of study, set of 2016) 

 

Course / discipline / unit name 

Салық және салық салу  

Налоги и налогообложение 

Taxesandthetaxation 

Code of Discipline NAL-3209 

Type of discipline DB KV 

Level course / discipline bachelor 

Year of study 3 year 

Term 5 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D. N. Shayhanova 

Objective: to increase the level of knowledge in the field of taxation, understanding and 

mastering the skills of practical calculations, the methodology for calculating and paying taxes, fees, 

payments to the budget and extra-budgetary funds of the Republic of Kazakhstan. 

Prerequisites: Economic Theory, Macroeconomics, Microeconomics, Accounting and Auditing 

Course content / discipline: Taxes, as an economic phenomenon, play a very large role in the 

life of the whole society. Performing fiscal, regulatory, redistributive functions, mandatory payments 

to the budget are the basis for the development of the national economy, the implementation of state 

functions and the solution of social problems. It is no coincidence in the message to the people of 

Kazakhstan “The strategy of entering Kazakhstan among the 50 most competitive countries in the 

world. Kazakhstan is on the verge of a new breakthrough in its development. ”N.Nazarbayev noted 

that the reform of tax and customs policy should be an important tool for the entire policy of economic 

modernization and provide a breakthrough in the development of our country. 

Competencies: professional, research 

Know: 

- regulatory tax base; 

- the nature, types and functions of taxes; 

- the content of the basic concepts of the tax system; 

Be able to: 

- determine the tax base for each tax and collection; 

- choose a tax rate; 

Have skills: 



1. accrual of the tax amount; 

2. filling out a tax return 

Recommended reading: 

1.Bekbolsynova, A.S. Taxes and taxation [Text]: studies. manual / A.S. Bekbolsynov; M-in 

education and science of Kazakhstan. - 2nd ed. - Astana: Foliant, 2014. - 544 p. - ten 

2. Taxes and taxation [Text]: studies. for universities / A. A. Nurumov [et al.]. - Astana: Folio, 

2018. - 736 p.10 

3. Ermekbaeva, B. Zh. Tax administration [Text]: studies. manual / B. Zh. Ermekbayeva, A. K. 

Mustafina; KazNU them. al-Farabi. - Almaty: Kazakh University, 2015. - 238 p. 2 

4. Salyқtar zhane salyқ salu: oқuliқ. - B.ZH. Yermekbayev [zhne tb]. - Almaty: Kazak 

University, 2014. - 598 bet. - 5 copies 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

 

Course / discipline / unit name 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

EconomyofEnterprises 

Code Discipline -3308 

Type of discipline PD OK 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study 3 year 

Term 5 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor Ph.D., senior lecturer Saktaeva AA, Doctor of Economics, 

professor Kaygorodtsev AA 

Objective: to teach students to conduct economics at the enterprise level based on the forms 

and methods of doing business in market conditions. 

Prerequisites: Economic Theory, Microeconomics 

Course content / discipline: 

Formation of students' knowledge of the links of material, technical and socio-economic 

conditions of production with technical and economic indicators of enterprises and the acquisition of 

the necessary professional knowledge and analytical skills to perform economic calculations to justify 

effective forms and methods of using enterprise resources, the choice of optimal economic options 

activities of industrial organizations. 

Competencies: professional, research 

Know: 

- theoretical and methodological foundations of modern enterprise management; 

- The main functions of the enterprise; fundamentals of enterprise economics. 

Be able to: 

- quickly navigate the flow of rapidly changing information; 

- build the strategy and tactics of the enterprise; 

Have skills: 

- assess the real situation of the enterprise in market conditions; 

- calculation of the financial results of the company. 

Recommended reading: 

1. Volkov OI. Enterprise Economics [Text]: studies. manual for universities / About. I. Volkov, 

V. K. Sklyarenko. - 2nd ed. -M .: INFRA - M, 2018.-264 p. - one 



2. Begaydarova R.N. Ұiymdasteru theories: Оқу құралы.- Almaty: Book Plus, 2014.-202 

beta.-5 copies 

3. Oңdash A.O. Ksіporynnyңsyrtқyekonomikyққzymetterі: oқuқұrali.- Almaty: Kazakh 

university, 2017.-284 beta.-3 copies. 

4. Saktaeva A.A. Economic Economy: Okruly.-Oskemen: S.Amanzholov Atyandy ShҚMU 

"Berel" Baspasy, 2017.-151 bet.-22 copies. 

5. Kuratko, Donald.F. Kasipkerlіk: theory, process, practice: [oқuliқ] / D.F.Kuratko. - 10 shy 

bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 480 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Баға құру  

Ценообразование  

Рricing  

Code discipline UPZ-3206 

Type of discipline DB KV 

Level course / discipline undergraduate 

Year of study3 year 

Term 6 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / professor professor Alimbetov U.S. 

The purpose of the discipline "Pricing" examines all types of costs and their dynamics to make 

optimal management decisions 

Prerequisites: Microeconomics, Macroeconomics, State regulation of the economy, Accounting 

and Auditing 

Course content / discipline: theoretical and practical approaches to determining the sources and 

mechanisms to ensure the competitive advantage of the enterprise on the basis of cost management. 

Competencies: professional, research 

Know: 

- types of management decisions and methods of their adoption in the field of cost 

management; 

- theoretical and practical approaches to determining the sources and mechanisms to ensure the 

competitive advantage of the enterprise on the basis of cost management; 

-content and interrelation of the main elements of the strategic cost management process; 

- principles of cost management in operating activities, the main methods and tools of cost 

management in the operating activities of the organization. 

Be able to: 

- set goals and formulate tasks related to the implementation of the enterprise cost management 

process; 

- calculate and analyze production costs and make informed decisions based on management 

accounting data; 

- assess the effectiveness of the use of various accounting systems and the distribution of 

production costs; 

- justify decisions in the field of management of production costs; apply cost management 

models. 

Have skills: 



- to own methods of implementing basic management functions (decision-making, 

organization, motivation and control) in the field of cost management; 

- methods of planning and analysis of production costs of the enterprise; modern enterprise cost 

management tools. 

Recommended reading: 

1. Glukhova I.M. Stages of cost management in an enterprise / I. M. Glukhova, O. N. 

Kushnerova // Scientists Notes of Pacific State University. - 2015. - Vol. 6, No. 2. - P. 47-51. 

2. Golovina S. V., Paramonova D. V. Actual problems of cost management in modern 

companies // Young Scientist. - 2015. -№11.3. - p. 32-34. 

3. Poltavska V. Yu., Lukashova O. A. Actual problems of managing production costs // Young 

Scientist. - 2016. -№11.1. - p. 45-48. 

4.Andybaeva G.T., Kanabekova A.K., Abitova A.K. Economics of taldau: Оқұу құралы.-

Almaty: Lem, 2015.-296 bet.-10 copies 

5.Menkyu, N.Gregory. Economics: [oқuliқ] / N.G.Menkyu, M.P.Taylor. - 4-shі halyaralyқ 

bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 848 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

6. Volkov, OI. Enterprise Economics [Text]: studies. manual for universities / About. I. 

Volkov, V. K. Sklyarenko. - 2nd ed. - M .: INFRA - M, 2018. - 264 p. - one 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of 

current and final control in accordance with the EMCD 

 

 

Appendix 4A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(fourth year of study, set of 2015) 

 
Course / discipline / unit name 

Есеп және аудит нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

Code of Discipline FRP -2204 

Type of discipline DB KV 

 Level course / discipline undergraduate 
Year of study 2 year 

Term 3 semester 

Number of credits 7 credits 
Full name of lecturer / professor teacher Kadyrkhanova Zh.M. 

The purpose of the discipline "Financial markets and intermediaries" is to form students' theoretical knowledge 

of the foundations of the financial market and its infrastructure, taking into account the characteristics of its 
development in the Republic of Kazakhstan, the activities of financial intermediaries, as well as their role in 

improving the functioning of the financial market as a whole. 

Prerequisites: Economic Theory, Macroeconomics 

Course content / discipline: Discipline studies the legislative framework governing the activities of financial 
institutions and the functioning of financial markets in Kazakhstan; available financial institutions; features of 

the functioning of the financial market of Kazakhstan; the activities of financial intermediaries, professional 

participants of financial markets; problems of development of the financial market of Kazakhstan. 
Competences: research, professional 

Know: 

- The legal framework governing the activities of financial institutions and the functioning of financial markets 

in Kazakhstan; 
- content and value of the financial market; 



- each segment of the structure of the financial market; 

- participants of financial relations; 
- the characteristics, place and role of various intermediaries in the functioning of financial markets; 

- functions of intermediaries; 

- interconnection and interdependence in their development. 
Be able to: 

- apply this knowledge to assess the current situation in the financial markets; 

- analyze the financial processes taking place in the country, give them an objective assessment; 

- to understand the debatable questions of the theory of Accounting and Auditing and substantiate their point of 
view; 

Have skills: 

-the skills of using knowledge obtained from the discipline in their practical activities. 
Recommended reading: 

1. Iskakov, U. M. Financial markets and intermediaries: a textbook (revised edition) / U. M. Iskakov, D. T. 

Bokhaev, E. A. Ruzieva; The Ministry of Education and Science of Kazakhstan, KazEU.- Almaty: Economy, 

2014. 
2. Shiryaev V. I. Models of financial markets: Optimal portfolios, financial management and risk: studies. 

handbook / V.I. Shiryaev.- 2nd ed .- M .: LIBROCOM, 2015. 

Teaching methods: lecturing with the use of new innovative technologies. 
Assessment methods / forms - current: verbal, practical. 

Boundary: written (test). oral (colloquium). 

Total; written testing. 
Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and final 

control in accordance with the EMCD 

 
Course / discipline / unit name 

Есеп және аудитлық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

 Discipline Code FA-3208 

Type of discipline DB KV 
Level course / discipline bachelor 

Year of study 3 

Term 6 

Number of credits 7 
Full name of lecturer / professor A.Apyshev, Ph.D. 

The purpose of the discipline is to form students' theoretical knowledge of the basics of financial analysis that 

they need for practical activities in organizations, for assessing the state and efficiency of using the economic 
potential of a company, and making management decisions regarding the optimization of its activities or 

participation in it. 

Prerequisites: Economic Theory, Accounting and Auditing, Financial Accounting 1,2 

Course content / discipline: Discipline examines the content and objectives of financial analysis; financial 
analysis methods; basic principles of financial analysis; coefficient calculations; express analysis and in-depth 

analysis; analysis of all aspects of financial and economic activity of the enterprise; financial planning and 

forecasting of the enterprise 
Competences: research, professional 

Know: 

- the content and objectives of financial analysis; 
- methods of financial analysis; 

- The basic principles of financial analysis; 

- calculations of coefficients. 

Be able to: 
- be able to conduct rapid analysis and in-depth analysis; 

- to analyze all aspects of the financial and economic activities of the enterprise; 

- to carry out financial planning and forecasting of such activities. 
Have skills: 



- analysis and calculations, independent study of theoretical material. 

Recommended reading: 
1. Kovalev V.V. Financial analysis: methods and procedures. M .: Accounting and Auditing and Statistics. 2014 

2. Ionova A.F., Selezneva N.N. The financial analysis. M .: TK Velbi, Prospect, 2015. 

3.Liferenko G.N. Financial analysis of the company: Textbook / - M: Exam publishing house, 2015 
4. Anuschenkova KA. Financial and economic analysis: teaching and practical. Handbook / K.A. 

Anushenkova.- 2nd ed .- M .: Dashkov and K., 2015 

5. Kaygorodtsev A. A. Financial analysis of the enterprise: Textbook. Allowance- Ust-Kamenogorsk: VKGU, 

2014. 
Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and final 

control in accordance with the EMCD 

 

Course / discipline / unit name 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account  
Code of Discipline NU-3211 

Type of discipline DB KV 

Level course / discipline bachelor 
Year of study 3 

Term 6 

Number of credits 5 

Full name of lecturer / professor Ph.D. Sholpanbaeva K.ZH. 
The purpose of studying this discipline is the basics of organizing tax accounting, the correct reflection of 

permanent and temporary differences arising between accounting and tax accounting data, the reflection of tax 

accounting data in declarations. 
Prerequisites: Financial Accounting 1.2, Management Accounting 1.2 

Course content / discipline: Discipline studies the theory of taxes and taxation, the development of knowledge 

on the calculation, accounting and payment of each type of taxes and the study of special tax regimes in 
accordance with the current Tax Code. Filling and maintaining financial and statistical reporting, declarations 

for each type of tax. 

Competences: research, professional 

Know: 
- The theory of taxes and taxation, the development of knowledge on the calculation, accounting and payment of 

each type of tax and the study of special tax regimes in accordance with the current Tax Code. 

Be able to: 
- work independently in determining the taxable base, calculating, accounting and paying all types of taxes 

under different operating regimes under any form of ownership. 

 Have skills: 

- basic concepts and terms of discipline, have an idea about each type of tax, know the special tax regimes in 
force in the Republic of Kazakhstan, be able to distinguish the difference between accounting and tax 

accounting, master the skills of filling and maintaining financial and statistical reporting, declarations on each 

type of tax, consolidate knowledge accounting and taxation. 
Recommended reading: 

1. Erofeev V. A. Accounting (financial) and tax reporting of a commercial organization: studies. allowance / 

V.A. Erofeeva, G.V. Klushantseva.- 2nd ed .- M .: Higher education, 2018 
2. Nurkhaliyeva, D. M. Taxes and taxation in the Republic of Kazakhstan: studies. for universities / D.M. 

Nurkhaliyeva, S.M. Omirbaev, Sh. A. Omarova.- Astana: Saryarka, 2017 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 
Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and final 

control in accordance with the EMCD 
 



Course / discipline / unit name 

Дүниежүзілік Есеп және аудитлық есеп беру стандарттары 

Международные стандарты финансовой отчетности 

International Financial Reporting Standards 

Code Discipline MSFO-4306 

Type of discipline PD KV 
Level course / discipline bachelor 

Year of study 4 

Term 7 

Number of credits 9 
Full name of lecturer / professor, senior lecturer Belousova LI, Ph.D., associate professor Sholpanbayeva K.Zh. 

The purpose of the discipline involves the study of the composition and methods of preparation of all standard 

forms of financial reporting, methods of their reading. 
Prerequisites: Financial Accounting 1.2, Management Accounting 1.2 

Course content / discipline: Discipline examines the composition and method of compiling all standard forms of 

financial reporting, methods of their reading; more complex aspects of accounting, like the definition of 
international standards; application of IFRS for accounting objects and determine the direction of their decision. 

Competences: research, professional 

Know: 

- more complex aspects of accounting, as the definition of international standards. 
Be able to: 

- analyze current problems in the field of accounting, competent application of IFRS for objects of accounting 

and determine the directions of their solution. 
Have skills: 

- method of application of IFRS. 

Recommended reading: 
1. Kachalin, V.V. Financial accounting and reporting in accordance with GAAP standards / V.V. Kachalin.- M 

.: BUSINESS, 2014 

2. Accounting financial accounting: studies. manual / Ed. E. A. Yelenevskaya .- 3rd ed .- M .: Dashkov and K., 

2014 
3. Baimukhanova S. B. Financial accounting: studies. manual / S. B. Baimukhanova .- Almaty: Economy, 2014 

4. International Financial Reporting Standards, 2017. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 
Assessment methods / forms: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training the specialty (degree): timely delivery of all forms of current and final 

control in accordance with the EMCD



 


