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Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен 

толықтырулар негізінде);  

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 
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ями и дополнениями от 05.05.2020г.); 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В04103 Есеп және аудит/Учет и аудит/  Accounting and 

auditing 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6В04 Бизнес, басқару және құқық/Бизнес, управление и 

право / Business, Management and Law 

  

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

6В041 Бизнес және басқару/ Бизнес и управление/ Бизнес и 

управление 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting;  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 6 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 6 (6.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

4 жыл/ 4 года/4 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian 

 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/ Loan vol-

ume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 240/ Aca-

demic credits 240 ECTS 

 

 



Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

Ұлттық экономиканың барлық салаларының экономикалық ұйымдастырушы-құқықтық 

формаларына, бухгалтерлік есеп, талдау және аудитті қаржыландыру нысандарына тәуелсіз 

кәсіптік қызметке, жоғары білікті мамандарды даярлау 

Подготовка специалистов высокой квалификации к профессиональной деятельности во всех 

отраслях национального хозяйства в экономических субъектах всех организационно-

правовых форм, вне зависимости от формы собственности и типа финансирования в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Training of highly qualified specialists for professional activity in all sectors of the national econ-

omy in economic entities of all legal forms, regardless of the form of ownership and type of fi-

nancing in the field of accounting, analysis and audit 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«6В04103 Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе «6В04103 Учет и аудит» 

Bachelor of Business and Management in the educational program "6B04103 Accounting and Audit 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

Бухгалтер, экономист, ревизор және аудитор, салық инспекторы, қазынашылық қызмет инспек-

торы, банк операторы, бухгалтерлік есептегі  ақпаратты компьютерлік ӛндеу операторы, кол-

ледж оқытушысы 
Бухгалтер, экономист, ревизор - аудитор, налоговый инспектор, инспектор казначейства, банков-

ский оператор, оператор компьютерной обработки информации по бухгалтерскому учету, препода-

ватель в колледжах 

Accountant, economist, auditor, tax inspector, treasury inspector, bank operator, computerized infor-

mation processing operator in accounting, college teacher 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 
Республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, бюджеттік мекемелер мен қәсіпо-

рындар, барлық ұйымдастырушы-құқықтық формаларындағы шаруашылықсубъектілер, ғылыми-

зерттханалық мекемелер, колледждер. 

государственные органы республиканского и территориального уровня, бюджетные учреждения и 

организации, хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм, научно-

исследовательские организации, колледжи. 

state bodies of the republican and territorial level, budgetary institutions and organizations, business en-

tities of various organizational and legal forms, research organizations, colleges. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 
- ғылыми-зертханалық ;  

- ӛндірістік-технологиялық; 

- есептік- жобалық; 

- ұйымдастырушы– басқарушылық; 

- білім беру (педагогикалық). 

- научно-исследовательская;  

- производственно-технологическая; 

- расчетно-проектная; 

- организационно-управленческая; 

- образовательная (педагогическая). 
- research;  

- industrial and technological; 

- calculation and design; 

- organizational and managerial; 

- educational (pedagogical). 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 



professional activity 

-есептік және статистикалық ақпаратты жинайды, деректерді ӛңдейді, оларды жетекшілерге 

пайдалануға және басқару шешімдерді қабылдаға дайындайды,;  

- ӛндіріс әдістеріне, инвестицияларға, бағаны қалыптастырудағы альтернативті шешімдерге 

баға беру мен талдау;  

-қәсіпорын қызметін жалпы басқару және бақылау;  

- бухгалтерлік есептін заңнамалық – нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, соңдай-ақ 

кеңес беру қызметін атқару (аудиторлық және консалтингтік қызмет);  

- ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті құрастыру;  

- біріктірілген қаржылық есептілікті дайындау;  

- салықтық есептілікті жасау және салықтар бойынша декларацияларды толтыру,;  

- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және ӛндеу;  

- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативті актілерді құрастыру (нормативті- әдістемелік 

қызмет);  

- экономика және кәсіпкерлік саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу және 

талдау;  

- колледждерде экономикалық пәндерді оқыту. 
-сбор учетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к использованию 

руководителями при принятии управленческих решений;  

- анализ и оценка альтернативных решений по ценообразованию, инвестициям, методам производ-

ства;  

- управление и контроль над деятельностью организации в целом;  

-проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, а также 

оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность);  

- составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО;  

- составление консолидированной финансовой отчетности;  

- составление налоговой отчетности и заполнение деклараций по налогам;  

- восстановление и перевод бухгалтерского учета в соответствии с МСФО;  

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно- методическая 

деятельность);  

- исследование и анализ учебной и научной литературы в области экономики и предприниматель-

ства;  

-преподавание экономических дисциплин в колледжах 
-collection of accounting and statistical information, data processing and preparation for its use by 

managers in making management decisions;  

- analysis and evaluation of alternative decisions on pricing, investments, production methods;  

- management and control over the activities of the organization as a whole;  

-Checking compliance of accounting records with legislative and regulatory acts, as well as advisory 

services (auditing and consulting activities);  

- drawing up financial statements in accordance with IFRS;  

- Preparation of consolidated financial statements;  

- Preparation of tax reports and filling in tax declarations;  

- restoration and translation of accounting records in accordance with IFRS;  

- Elaboration of normative acts, regulating accounting (normative-methodological activity);  

- research and analysis of educational and scientific literature in the field of economics and 

entrepreneurship;  

-Teaching economic disciplines in colleges 

Жалпы қаблеттері/ Общие  компетенции/ General competences  

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті болады: 

ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып 

жатқан жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға; 

ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени 

мәселелерді шешуді жоспарлау үшін; 



ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық 

позицияны қалыптастырады; 

ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс 

қолданады; 

ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді; 

ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады; 

ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға; 

ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды 

философиялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға; 

ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы 

жағдайды бағалауға; 

ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді; 

ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын 

тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді; 

ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму 

траекториясын құрады; 

ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді 

ұжымдық жұмысты кӛрсетеді; 

ЖК  14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады.  

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 

 ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в 

современном глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина; 

ОК  2  планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с 

ипользованием знания исторических фактов; 

ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании 

мировозренческую и этическую позицию; 

ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и 

устной   коммуникации; 

ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья; 

ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности; 

ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни; 

ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления 

философского содержания проблем профессиональной области; 

ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации; 

ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии; 

ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного общества; 

ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни 

посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в 

команде при решении профессиональных задач; 

ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы.  

GC 1 to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern 

globalizing society with an active position of a patriot and a citizen; 

GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of his-

torical facts; 

GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position; 

GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communica-

tion; 

GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment; 

GC 6 apply digital protection and security means; 



GC 7 improve ICT knowledge throughout life; 

GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical 

content of the problems of the professional field; 

GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication; 

GC 10 synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology; 

GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent prob-

lems of modern society; 

GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and 

means of physical culture; 

GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional 

problems; 

GC 14 reflect on your needs and motives. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті: 

ON1 Қәсіби қызметте ҚР құқықтық жүйесі мен заңнамасы бойынша  білімдерін қолдануға;  

ON2 Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит салаларындағы озық зерттеулерге негізделген 

білімдері мен түсініктерді қолдануға; 

 ON3 Күнделікті жағдайда ӛндірістік мәселелерді шешу үшін математикалық ойлауды 

қолдануға, олардың кәсіби қызметінде статистикалық және математикалық әдістерді қолдануға; 

ON4 Экономикалық проблемаларды зерделеуге жүйелі кӛзқарас дағдыларын иелену, 

макроэкономикалық нарықтардағы негізгі макроэкономикалық субъектілердің жағдайын және 

мінез-құлқын талдау бойынша экономикалық ойлауды қалыптастыру; 

ON5 Ұйымның қаржылық жағдайын бағалау және есепке алу үшін қаржы құралдарын 

пайдалану, ұйымның қаржылық деректерінің дәлдігі мен бүтіндігін және активтерінің 

сақталуын қамтамасыз ететін менеджмент пен маркетингтің тұжырымдамаларын, әдістері мен 

процестерін қолдану;  

ON6 Есеп саясатын әзірлеу және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының 

ережелеріне сәйкес кәсіби пікір білдіру және пайдаланушылардың мүдделерін қанағаттандыру 

үшін бухгалтерлік ақпаратқа бағалау жүргізу;  

ON7 Салық табиғатын мен олардың қаржылық және басқарушылық шешімдерге әсерін түсіну, 

ұйым салықтарын анықтай білу; 

ON8 Кәсіби мінез-құлық нормаларын меңгеру, бухгалтер мен аудитордың  этикалық және 

кәсіби жауапкершілігін түсіну, бастапқы басқару дағдылары мен ӛзін-ӛзі дамыту мүмкіндігі 

білу;  

ON9 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың т. б., 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және ӛзге де ақпаратты талдау мен түсіндіру,қорытынды 

мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану 

ON10 ХАС сәйкес аттестациалауды талап ететін аудит пен басқа да қызметтердін сипатын 

түсіну, ұйымға аудит жүргізу   

ON11 Аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

РО1 Применять знания правовой системы и законодательства РК в профессиональной деятель-

ности 

PO2 Демонстрировать знания и понимание в бухгалтерского учета, анализа и аудита, основан-

ные на передовых знаниях этой области; 

 PO3 Применять математическое мышление для решения производственных задач в повседнев-

ных ситуациях, использовать статистические  и математические  методы в своей профессио-

нальной деятельности; 

PO4 Владеть навыками системного подхода к исследованию экономических проблем, формиро-

вать экономический образ мышления по анализу состояния и поведения основных макроэконо-

мических субъектов на макроэкономических рынках; 



PO5 Использовать финансовый  инструментарий для оценки и учета финансового состояния ор-

ганизации, применять концепции, методы и процессы менеджмента и инструмента-маркетинга, 

обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности активов организа-

ции;  

PO6 Разрабатывать учетную политику и выражать профессиональное суждение в соответствии с 

положениями международных стандартов финансовой отчетности и производить оценку бух-

галтерской информации для удовлетворения интересов пользователей;  

PO7 Понимать природу налогов и их  влияние на финансовые и управленческие решения, уметь 

определять налоги организации; 

PO8 Владеть  профессиональными нормами поведения, понимать этическую и профессиональ-

ную ответственность бухгалтера и аудитора иметь начальные управленческие навыки и воз-

можность саморазвития 

PO9 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

PO10 Понимать характер аудита и других услуг, требующих аттестации в соответствии с МСА, 

проводить аудит организации 

PO11 Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 Apply knowledge of the legal system and legislation of the Republic of Kazakhstan in professional 

activities 

ON2 Demonstrate knowledge and understanding in accounting, analysis and auditing based on 

advanced knowledge in this field; 

 ON3 Apply mathematical thinking to solve production problems in everyday situations, use statistical 

and mathematical methods in their professional activities; 

ON4 To possess the skills of a systematic approach to the study of economic problems, to form an 

economic way of thinking on the analysis of the state and behavior of the main macroeconomic actors 

in the macroeconomic markets; 

ON5 Use financial tools to assess and account for the financial condition of the organization, apply the 

concepts, methods and processes of management and marketing tools to ensure the accuracy and 

integrity of financial data and the safety of the organization's assets;  

ON6 Develop accounting policies and Express professional judgment in accordance with the provisions 

of international financial reporting standards and evaluate accounting information to meet the interests 

of users;  

ON7 To understand the nature of taxes and their impact on financial and management decisions, to be 

able to determine the taxes of the organization; 

ON8 To know professional standards of behavior, to understand the ethical and professional 

responsibility of the accountant and auditor to have basic management skills and the ability to self-

development 

ON9 Analyze and interpret financial, accounting and other information contained in the reports of 

enterprises of various forms of ownership, organizations, departments, etc. and use the information to 

make management decisions 

ON10 Understand the nature of the audit and other services that require certification in accordance with 

ISAS, conduct an audit of the organization 

ON11 To use modern technical means and information technologies for solving analytical and research 

tasks 

 
 

 

 



Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/ 
Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module learning 

outcomes 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Ц

икл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 
Cycle, 

compo

nent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәнде

р 

коды 

/Код 

дис-

ципли

ны/ 
The 

code 

discipl

ines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Креди

ттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов/ 
Numb

er of 

credits 

 

Се-

мест

р/ 
Seme

ster 

Қалыптаса

тын 

компетенц

иялар 

(кодттары)

/Формируе

мые 

компетенц

ии (коды)/ 
Formed 

competenci

es (codes) 

Тарихи-

философи-

ялық білім 

беру және 

рухани 

жаңғыру 

модулі/    

Модуль 

историко-

философск

их знаний 

и 

духовной 

модерниза

ции/ 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

 ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, ЖК 6, 

ЖК 8, ЖК 9,ЖК 10, ЖК 11, 

ЖК 13, ЖК 14  

ON1 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 1,ОК  2 , ОК3, ОК 6, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 

13, ОК 14  

ON1 

ЖБП 

МК 

KKZT 

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын мемлекеттілік 

пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен дамуы мәселелеріне бағыттайды. 

5 1  ЖК 1; ЖК 

2 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические знания 

об основных этапах истории современного Казах-

стана; направляет внимание студентов на проблемы 

становления и развития государственности и исто-

рико-культурных процессов. 

OOD 

OK 

Modern 

story 

Of Kazakhstan 

The discipline provides objective historical knowledge 

about the main stages of the history of modern Kazakh-

stan; directs the attention of students to the problems of 

the formation and development of statehood and histori-

cal and cultural processes. 



Module of 

historical 

and philo-

sophical 

knowledge 

and spiritu-

al moderni-

zation 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: GC 1, GC 2, GC 3, GC 6, 

GC 8,GC 9, GC 10,GC 11, GC 

13  GC 14 

ON1 

 

ЖБП 

МК 

Fil 

1102 
Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.  

Пән аясында студенттер философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рӛлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық-

дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің 

негіздерін зерттейді. 

5 

 

1 

 

ЖК 3; ЖК 

8 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Дисциплина формирует у студентов целостное пред-

ставление о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах 

их изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности.  В рамках дисциплины студенты изу-

чат основы философско-мировоззренческой и мето-

дологической культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного сознания 

и решении глобальных задач современности.  

OOD 

MK 

Philosophy The discipline forms students' holistic understanding of 

philosophy as a special form of understanding the world, 

its main sections, problems and methods of studying 

them in the context of future professional activities. As 

part of the discipline, students will study the basics of 

philosophical, worldview and methodological culture in 

the context of understanding the role of philosophy in 

modernizing public consciousness and solving global 

problems of our time. 

ЖБП 

МК 

ASM 

1106 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастырады. 

8 2 ЖК 9,  

ЖК 10, 

ЖК 14 

Psi  

1107 

Психология 



ООД 

ОК 

 

SPC 

1106 

Социология,  

Политология,  

Культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в кон-

тексте решения задач модернизации общественного 

сознания, определенных государственной програм-

мой «Взгляд в будущее: модернизация общественно-

го сознания». 

   

Psi  

1107 

Психология 

OOD 

MK 

SPC 

1106 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the social and hu-

manitarian outlook of students in the context of solving 

the problems of modernization of public consciousness, 

determined by the state program "Looking into the fu-

ture: modernization of public consciousness". 
Psi  

1107 

Psychology 

ЖБП 

ТК 
КSZh

KMN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі туралы 

жалпы түсінік беретін құқықтың негізгі 

салаларының мәселелерін қарауға бағытталған, 

сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен 

құқықтық мәдениетін қалыптастыруды 

зерделеуді кӛздейді 

5 3 

 

ЖК 11,ЖК 

13 

ON1 

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупци-

онной культуры  

Изучение дисциплины направлено на рассмотрение 

вопросов основных отраслей права, которые дают 

общее представление о роли законодательных норм, 

а также предусматривает изучение формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры студентов 

  



  OOD 

CC 

FLAC

C 

2109 

Basics of Law and 

Anti-Corruption 

Culture 

The study of the discipline is aimed at considering the 

issues of the main branches of law, which give a general 

idea of the role of legislative norms, and also provides 

for the study of the formation of anti-corruption 

worldview and legal culture of students 

   

ЖБП 

МК 
ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи 

экожүйелер мен техносфералардың жұмысында 

қауіпті, тӛтенше жағдайлардың алдын алу 

қабілетін қалыптастырады 

  ЖК 6 

ON1 

ООД 

КВ 

EBZ

h 

2109 

Экология и без-

опасность жизне-

деятельности  

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций в функционировании природных эко-

систем и техносферы 

OOD 

CC 

ELS 

2109 

Ecology and life 

safety 

The discipline forms eco-protective thinking and the 

ability to prevent dangerous and emergency situations in 

the functioning of natural ecosystems and the techno-

sphere 

ЖБП 

MK 
EKN 

2109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән қалыптастырады экономикалық ойлау 

қабілетін, теориялық және тәжірибелік 

дағдыларын табысты ұйымдастыру кәсіпкерлік 

қызметті кәсіпорындардың бәсекелестік ортада 

  ЖК 11 

ON1 

ООД 

КВ 

OEP 

2109 

Основы экономи-

ки и предприни-

мательства  

Дисциплина формирует экономический образ мыш-

ления, теоретические и практические навыки орга-

низации успешной предпринимательской деятельно-

сти предприятий в конкурентной среде 

OOD 

CC 

FEE 

2109 

Fundamentals of 

Economics and En-

trepreneurship 

The discipline forms an economic way of thinking, theo-

retical and practical skills in organizing successful en-

trepreneurial activities of enterprises in a competitive 

environment 

  ЖБП 

МК 
KN 

2109 

Кӛшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқу кезінде білім алушылар 

кӛшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, 

кәсіпорын, аймақ және тұтастай ел деңгейінде 

әсер ету әдістерін қолдана отырып, адамдардың 

мінез-құлқы мен ӛзара әрекетін тиімді 

  ЖК 13 

ON1 



басқарудың әдістемесі мен практикасын игереді 

  ООД 

КВ 

OL 

2109 

Основы лидерства 

  

При изучении данной дисциплины обучающиеся 

овладеют методологией и практикой эффективного 

управления поведением и взаимодействием людей 

путем использования лидерских качеств, стилей, ме-

тодов влияния на уровне предприятия, региона и 

страны в целом 

  OOD 

CC 

LF 

2109 

Leadership 

fundamentals 

When studying this discipline, students will master the 

methodology and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through the use of 

leadership qualities, styles, methods of influence at the 

level of the enterprise, region and country as a whole 

Тіл 

модулі/ 

Языковой 

модуль/ 

language 

module 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ЖК 4, ЖК 5, ON6 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 4, ОК 5, ON6 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

GC 4, GC 5, ON6 

ЖБП 

МК 
K(O

)T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми 

және практикалық жұмыста, әріптестермен 

қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу, ғылыми, 

оқу-ағартушылық және ӛзге де мақсаттар үшін 

қолдана білуі мен дағдыларын қалыптастырады. 

Ғылыми мақалалар мен ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын және жобаларды жазуда 

мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін 

кӛрсетеді 

10 1,2 ЖК 4, 

ЖК 5 

ООД 

ОК 

K(R)

Ya 

1104 

(1,2) 

Казахский (рус-

ский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, меж-

культурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка для изучающих казах-

ский язык как иностранный. 

OOD 

MK 

K(R)

La 

1104 

(1,2) 

Kazakh (Russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of the 

Kazakh language as a means of social, intercultural, pro-

fessional communication through the formation of 

communicative competencies at all levels of language 

use for students of Kazakh as a foreign language. 

ЖБП 

МК 
ShT 

1103 

Шетел тілі Пән студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде 

10 1,2 ЖК 4, 

ЖК 5 



(1,2) білім беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады. 

 

ООД 

ОК 

IYA 

1103 

(1, 2) 

 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в про-

цессе иноязычного образования на достаточном 

уровне. 

OOD 

CC 

FL 

1103 

(1, 2) 

 

Foreign language The discipline forms the intercultural and communica-

tive competence of students in the process of foreign 

language education at a sufficient level. 

БП 

ЖОО

К AIZ

H   

2201 

Академиялық 

іскерлік хат  

Бұл пән білімалушыларға ғылыми 

дерекқорлардан ақпараттар іздеуге, мәтіндерді 

талдау мен рефераттауға, академиялық 

жазбалардың әр түрлі жанрларымен (аннотация, 

эссе, шолулар, аналитикалық шолулар, мақала) 

жұмыс жасауға байланысты кәсіби іс-

әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

3 3 ЖК 4, 

ЖК 5, 

ON 6 

БД ВК ADP 

2201 

Академическое 

деловое письмо  

Изучение данного курса позволит обучающимся 

осуществлять профессиональную деятельность, 

связанную с поиском информации в научных 

базах данных, анализом и реферированием тек-

стов, работой с различными жанрами (аннота-

ции, эссе, отзыв, рецензии, аналитический об-

зор, статьи) особенностями академического 

письма 

BD 

UC 
AW 

2201 

Academic busi-

ness writing 

This course allows students to search for infor-

mation from scientific databases, analyze and ab-

stract texts, carry out professional activities related 

to working with different genres of academic rec-

ords (annotations, essays, reviews, analytical re-

views, articles). 
Жараты-

лыстану-  

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 
ЖБП/ 

МК 

AKT 

1105 

Ақпараттық-

коммуникациял

Пән цифрлық коммуникациялық технологиялар 

арқылы ақпаратты іздеу,сақтау, ӛңдеу және беру 

5 2 ЖК 6, 

ЖК 7 



ғылыми  

модулі/ 

Естественн

о- научный 

модуль/ 

Natural 

Science and 

Mathematic

s module 

 

 

ЖК 6, ЖК 7, ON1, ON2, 

ON3,ON 4, ON5, ON8, ON9, ON 

11 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ОК 6, ОК 7,  ON1, ON2, 

ON3,ON 4, ON5, ON8, ON9, ON 

11 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GC 6, GC 7, ON1, ON2, ON3,ON 

4, ON5, ON8, ON9, ON 11 

 ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

процестерін, әдістерін сыни бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастырады 

ООД 

ОК 

IKT 

1105 

 

 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на англ. языке) 

 

Дисциплина формирует способность критически 

оценивать и анализировать процессы, методы 

поиска, хранения, обработки и передачи 

информации, посредством цифровых 

коммуникационных технологий 

 

GED 

MC 

IKT 

1105 

Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

The discipline forms the ability to critically evaluate and 

analyze the processes, methods of searching, storing, 

processing and transmitting information through digital 

communication technologies 

 БП 

ЖО-

ОК 

EM 

1202 

Экономикадағы 

математика  

Пән студенттердің экономикалық есептерді 

қосымшамен талдау және шешу, қажет болған 

жағдайда компьютерлік техниканы қолдана отырып, 

экономикадағы, бизнестегі басқарушылық есептерді 

талдау кезінде математикалық модельдеу әдістерін 

қолдану қабілетін қалыптастырады 

3 1 ON3, 

ON4 

БД ВК МЕ 

1202 

Математика в 

экономике 

Дисциплина формирует у студентов способность 

анализировать и решать экономические задачи с 

приложением, в случае необходимости с 

использованием компьютерной техники, применять 

методы математического моделирования при 

анализе управленческих задач в экономике, бизнесе 

BD  

UC 

ME 

1202 

Mathematics in 

Economics 

The discipline forms students ability to analyze and 

solve economic problems with the application, if 

necessary using computer technology, to apply methods 

of mathematical modeling in the analysis of 

management problems in economics, business 

 БП 

ЖО-

ОК 

ESA

2205 

Экономикадағы 

статистикалық 

әдістері  

Пән қойылған міндеттерге сәйкес деректерді жинау, 

талдау және ӛңдеу, есептеу нәтижелеріне талдау 

жасауды және қорытындыларды негіздеуді, сондай-

5 3 OK5 

ON3 

ON4 



ақ экономикалық кӛрсеткіштердің сенімділігі үшін 

толық жауап беруді 

ON11 

БД ВК SME 

2205 

Статистические 

методы в эконо-

мике 

Дисциплина формирует навыки по сбору, анализу и 

обработке данных согласно поставленной задачи, 

проводить анализ результатов расчета и обосновать 

выводы а так же нести полную ответственность за 

достоверность экономических показателей. 

BD  

UC 

SME 

2205 

Statistical Methods 

in Economics 

The discipline forms the skills to collect, analyze and 

process data according to the task, to analyze the results 

of calculations and justify the conclusions, as well as to 

bear full responsibility for the reliability of economic 

indicators. 

БП ТК  AES/ 

2213 

Әлеуметтік-

экономикалық 

статистика 

Пән бұқаралық процесстерді сандық зерттеу әдістері 

мен әдістемесін зерттейді, статистикалық 

кӛрсеткіштер кӛмегімен әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистиканың деректерін түсіндіруге, 

әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштердің ӛзгеру 

үрдісін анықтауға мүмкіндік береді 

5 3 OK5 

ON3 

ON4 

ON11 

БД КВ SES 

2213 

Социально-

экономическая 

статистика 

Дисциплина изучает методологии и методы 

количественного исследования массовых процессов, 

дает возможность с помощью статистических 

показателей интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

BD 

EC 

SES 

2213 

Socio-economic 

statistics 

The discipline studies the methodologies and methods of 

quantitative study of mass processes, gives the 

opportunity to interpret the data of domestic and foreign 

statistics on socio-economic processes and phenomena, 

to identify trends in socio-economic indicators with the 

help of statistical indicators 

БП ТК  EAT

2213 

Экономикадағы 

ақпараттық тех-

Пән студенттердің қазіргі заманғы техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды талдау 

ON2 

ON9 



нологиялар және зерттеу міндеттерін шешу, құралдары ретінде 

пайдалану қабілетін қалыптастырады 

ON11 

БД КВ ITE 

2213 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

Дисциплина формирует у студентов способности 

использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных средств 

информационных технологий 

BD 

EC 

ITE 

2213 

Information 

Technologies in 

Economics 

The discipline develops students' ability to use modern 

information technology tools to solve analytical and 

research problems 

БП ТК  OM 

2213  

Офис менеджмент Пән Қазақстандағы іс жүргізудің негіздері, 

ұйымдастырушылық-ӛкімдік, ақпараттық-

анықтамалық құжаттар және іскерлік этикет 

ережелері туралы білімді қалыптастырады; 

ұйымдастыру-ӛкімдік сипаттағы және жеке шығу 

тегі құжаттарын дұрыс құрастыруға және 

ресімдеуге, іскерлік және коммерциялық хаттарды 

құрастыруға және ресімдеуге үйретеді; ұйымның 

құжаттарын және іскерлік этикет пен іскерлік этика 

ережелерін кәсіби құрастыру дағдыларын 

қалыптастырады 

ON5 

ON8 

ON9 

ON11 

БД КВ OM 

2213 

Офис менеджмент Дисциплина формирует знания об основах 

делопроизводства в Казахстане, организационно-

распорядительной, информационно справочной 

документации и правилах делового этикета; учит 

правильно составлять и оформлять документы 

организационно-распорядительного характера и 

личного происхождения, составлять и оформлять 

деловые и коммерческие письма; формирует навыки 

профессионального составления документации 

организации и правил делового этикета и деловой 

этики. 

BD 

EC 

OM 

2213 

Office management The discipline forms knowledge about the basics of 

record keeping in Kazakhstan, organizational and 

administrative, informational and reference 

documentation and the rules of business etiquette; 



teaches how to properly compose and execute 

documents of organizational and administrative nature 

and personal origin, compose and draw up business and 

commercial letters; forms the skills of professional 

documentation of the organization and the rules of 

business etiquette and business ethics; 

 БП 

ЖО-

ОК 

ET 

1204 

Экономикалық 

теория  

Пән студенттерге экономиканы жүйе ретінде, негізгі 

ұғымдар, категориялар, заңдар және қоғам мен 

компанияның әлеуметтік-экономикалық дамуының 

заңдылықтары туралы түсінік береді, экономикалық 

ойлауды қалыптастырады. 

4 2 OK5 

ON1 

ON4 

БД ВК ET 

1204 

Экономическая 

теория 

Дисциплина дает студентам представление об 

экономике как системе, основных понятиях, 

категориях, законах и закономерностях социально-

экономического развития общества и фирмы, 

формирует экономический образ мышления. 

BD  

UC 

ET 

1204 

Economic theory The discipline gives students an idea of economics as a 

system, the basic concepts, categories, laws and patterns 

of socio-economic development of society and the firm, 

forms the economic way of thinking. 

Экономи-

каның ір-

гелі 

негіздері/ 

Фунда-

менталь-

ные осно-

вы эконо-

мики/ Fun-

damentals 

of the 

economy 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ЖK5, ON 1,ON2,  ON 4, ON 5, 

ON6, ON 8, ON 9 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

OK5, ON 1,ON2,  ON 4, ON 5, 

ON6, ON 8, ON 9 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GG5, ON 1,ON2,  ON 4, ON 5, 

ON6, ON 8, ON 9 

 БП 

ЖО-

ОК 

MM

E 

2206 

Микро-

макроэкономика  

Пән микро және макро деңгейлерде 

тұжырымдамалық аппаратты жүйелі түрде 

түсіндіреді; негізгі макроэкономикалық ұғымдарды, 

санаттарды және индикаторларды сипаттайды. 

Графикалық талдау және талдау әдістерін енгізеді. 

Макроэкономикалық нарықтардағы негізгі 

макроэкономикалық субъектілердің жағдайын және 

олардың мінезқұлқын талдау және олардың ӛзара 

қарым-қатынастары туралы ойлаудың экономикалық 

тәсілін қалыптастыру дағдыларын дамытады. 

Деректер жинау мен оларды түсіндіруде құзырлы 

болуды үйретеді. 

5 3 OK5 

ON1 

ON4 

ON5 

ON9 

БД ВК MM

E 

2206 

Микро-

макроэкономика 

Дисциплина дает системное представление о 

понятийном аппарате на микро и макроуровнях; 

характеризует основные макроэкономические 



понятия, категории и показатели. Знакомит с 

методами построение графиков и проведением их 

анализа. Развивает навыки по формированию 

экономического образа мышления, по анализу 

состояния и поведения основных 

макроэкономических субъектов на 

макроэкономических рынках, и их взаимосвязей. 

Учит быть компетентным в обобщении данных и их 

интерпретации 

BD  

UC 

MM

E 

2206 

Micro-

Macroeconomics 

Discipline gives a systematic idea of the conceptual 

apparatus at the micro and macro levels; characterizes 

the main macroeconomic concepts, categories and 

indicators. Introduces the methods of graphing and 

analysis. Develops skills in the formation of the 

economic way of thinking, the analysis of the state and 

behavior of the main macroeconomic actors on 

macroeconomic markets and their interrelationships. 

Teaches to be competent in the compilation of data and 

their interpretation. 

 БП 

ЖО-

ОК 

EAD

T 

1203 

Есеп және аудит-

тің даму тарихы   

Пәнді игеру бухгалтерлік есеп, талдау мен аудиттін 

әдіснамасының балама сипаты мен онда шешілетін 

міндеттердің кӛп ӛлшемді сипаттарын қалыптасты-

рады 

5 1 OK4 

OK5 

ON1 

ON2 

ON4 

ON8 
БД ВК IRU

A 

1203 

История развития 

учета и аудита 

Изучение дисциплины формирует методологии уче-

та, анализа и аудита. представляет многоаспектный 

характер задач, решаемых в нем. 

BD  

UC 

HDA

A 

1203 

History of the de-

velopment of ac-

counting and audit-

ing 

The study of the discipline forms the methodology of 

accounting, analysis and auditing. represents the multi-

dimensional nature of the problems solved in it. 

 БП 

ЖО-

ОК 

BEN

2207 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері  

Пән бакалаврларда басқару жүйесіндегі бухгалтерлік 

есептің орны, оның пәні, кәсіпорындардағы бухгал-

терлік есептің әдісі және ұйымдастырылуы туралы 

білім және түсінік жүйесін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

5 3 ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

ON9 



БД ВК OBU 

2207 

Основы бухгал-

терского учета 

Дисциплина позволяет сформировать у бакалавров 

систему знаний и представлений о месте бухгалтер-

ского учета в системе управления, его предмете, ме-

тоде и организации бухгалтерского учета на пред-

приятиях. 

BD  

UC 

АВ 

2207 

Accounting bases The discipline allows bachelors to form a system of 

knowledge and ideas about the place of accounting in 

the management system, its subject, method and organi-

zation of accounting at enterprises. 

БП 

ЖО-

ОК 

ММ 

2208 

Менеджмент және 

маркетинг 

Пән менеджмент және маркетинг саласында теори-

ялық білімді қалыптастырады; менеджмент функци-

яларын орындау және ұйым қызметінде маркетинг 

принциптерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға 

ықпал етеді; менеджмент әдістерін, шешімдерді 

қабылдау механизмдерін, тиімді маркетингтік 

қызметті ұйымдастыру принциптері мен құралдарын 

меңгеруге мүмкіндік береді; маркетингтік қызметті 

ұйымдастыруда және ұйымның басқару қызметінің 

тиімділігін бағалауда құзыреттілікті дамытады. 

5 4 ON1 

ON5 

ON11 

  БД 

ВК  

ММ

2208 

Менеджмент и 

маркетинг 

Дисциплина формирует теоретические знания в 

области менеджмента и маркетинга; способствует 

приобретению практических навыков выполнения 

функций менеджмента и применения принципов 

маркетинга в деятельности организации; дает 

возможность овладеть методами менеджмента, 

механизмом принятия решений, принципами и 

инструментами организации эффективной 

маркетинговой деятельности; развивает 

компетенции в организации маркетинговой 

деятельности и оценке эффективности 

управленческой деятельности организации. 

BD  

UC 

ММ  

2208 

Management and 

marketing 

The discipline forms theoretical knowledge in the field 

of management and marketing; promotes the acquisition 

of practical skills of performing the functions of 

management and application of marketing principles in 



the activities of the organization; gives the opportunity 

to master management methods, decision-making 

mechanism, the principles and tools of effective 

marketing activities; develops competence in the 

organization of marketing activities and evaluation of 

the effectiveness of management activities of the 

organization. 

 БП 

ЖО-

ОК 

Kar 

2209  

Қаржы Пән білім алушыларда қаржылық категориялар, 

терминология және экономикалық процестегі 

қаржының маңыздылығы туралы білім жүйесін 

қалыптастырады. Білім алушылар қаржы санатының 

негізгі бағыттары саласында, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің әртүрлі салалары 

саласындағы қаржы тетігі қозғалысының рӛлі 

туралы білім алады. 

5 4 ON1 

ON5 

ON11 

БД ВК Fin 

2209 

Финансы Дисциплина формирует у обучающихся систему 

знаний о финансовых категориях, терминологий и 

значимости финансов в экономическом процессе. 

Обучающиеся приобретают знания в сфере основ-

ных направлений финансовых категорий, о роли 

движения финансового механизма в области различ-

ных сфер хозяйствующих субъектов 

BD   

UC 

Fin 

2209 

Finance The discipline forms students' system of knowledge 

about financial categories, terminology and the im-

portance of finance in the economic process. Students 

acquire knowledge in the field of the main directions of 

financial categories, about the role of the movement of 

the financial mechanism in the field of various spheres 

of economic entities. 

 БП 

ЖО-

ОК 

 

 

OP 

1212 

Оқу практикасы   Ол бастапқы кәсіби дағдыларды, алған теориялық 

білімдерін бекіту мен тереңдетуді, таңдалған 

мамандық бойынша қажетті дағдылар мен 

дағдыларды игеруді, болашақ кәсіби іс-әрекет 

туралы идеяларды кеңейтуді қалыптастырады, ӛздік 

жұмысты болжамайды, керісінше болашақ 

1 2 OK4 

OK5 

ON1 

ON2 



мамандығымен таныстыру және алғашқы ғылыми-

зерттеу дағдыларды қалыптастырады. 

  БД 

ВК 

UP 

1212 

Учебная практика Формирует первичных профессиональных умений и 

навыков, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний, овладение необходимыми 

навыками и умениями по избранной специальности, 

расширение представлений о будущей 

профессиональной деятельности, предполагает не 

самостоятельную работу, а ознакомление с будущей 

профессией и получение первых навыков 

исследовательской деятельности. 

BD  

UC 

TP 

1212 

Training practice It forms primary professional skills, consolidation and 

deepening of the theoretical knowledge gained, 

mastering the necessary skills and abilities in the chosen 

specialty, expanding ideas about future professional 

activities, does not presuppose independent work, but 

acquaintance with the future profession and obtaining 

the first skills of research activity. 

Есепті 

ұйымдаст

ыру / 

Организац

ия учета/ 

Organiza-

tion of ac-

counting 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON2, ON 3, ON 6, ON 

7,ON 8, ON 9, ON 10, ON 11   

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ON 1, ON2, ON 3,  ON 6, ON 

7,ON 8, ON 9, ON 10, ON 11   

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON2, ON 3,  ON 6, ON 

7,ON 8, ON 9, ON 10, ON 11   

КП 

ЖО-

ОК  

KE1 

2301 

Қаржылық есеп 1  Бұл пәнді оқу білім алушыларға қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның 

ішінде активтер мен міндеттемелерді ұсынуды 

зерделеуде кәсіби ой-ӛрісін кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

5 4 ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

 ПД 

ВК 

FU1 

2301 

Финансовый учет 

1 

Изучение этой дисциплины позволит студентам 

расширить профессиональный кругозор в изучение 

международных стандартов финансовой отчетности, 

в том числе учета активов и обязательств 

PD 

UC 

FA1 

2301 

Financial Account-

ing 1 

The study of this discipline will allow students to 

expand their professional horizons in the study of 

international financial reporting standards, including 

assets and liabilities accounting 

БП ТК  

SEN 

2214 

Салық есебі 

негіздері 

Бұл пәнді оқу студенттерде шаруашылық 

субъектілерінде салықтық есепті ұйымдастыру және 

жүргізу бойынша білімді, Қазақстан 

Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық 

5 4 ON1 

ON2 

ON3 

ON7 



базасын және салық міндеттемелері мен салық және 

алымдар бойынша аванстық тӛлемдер сомасын 

анықтау бойынша практикалық дағдыларды, сондай-

ақ декларацияларды толтыру бойынша білімді 

қалыптастырады. 

ON8 

ON11 

БД КВ 

ONU 

2214 

Основы налогово-

го учета 

Изучение данной дисциплины формирует у 

студентов знания по организации и ведению 

налогового учета у хозяйствующих субъектов, 

практических навыков по определению налоговой 

базы и суммы налоговых обязательств и авансовых 

платежей по налогам и сборам, в соответствии с 

налоговым кодексом Республики Казахстан, а также 

заполнению деклараций 

BD 

EC 

BA  

2214 

Basics of tax 

accounting 

The study of this discipline forms students' knowledge 

of the organization and maintenance of tax accounting in 

business entities, practical skills in determining the tax 

base and the amount of tax liabilities and advance 

payments for taxes and fees, according to the tax code of 

the Republic of Kazakhstan, as well as filling out tax 

returns. 

БП ТК  

ShSS

E 

2214 

Шаруашылық 

субъектілердегі 

салық есебі 

Бұл пән салық есептілігін қалыптастыру кезінде 

туындайтын проблемаларды анықтай білу, оларды 

шешу тәсілдерін ұсыну; салық есебі үшін 

бухгалтерлік есеп пен есептілік ақпаратын 

пайдалану, алынған тапсырма бойынша ақпаратты 

іздестіруді жүзеге асыру; салық есебі мен есептілік 

үшін деректерді ӛңдеу үшін құрал-саймандық 

құралдарды таңдауды жүзеге асыру, салық есептілігі 

үшін ақпаратты қалыптастыру және ұсыну білігін 

қалыптастырады 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

БД КВ 

NUH

S 

2214 

Налоговый учет в 

хозяйствующих 

субъектах 

Данная дисциплина формирует умение выявлять 

проблемы, возникающие при формировании 

налоговой отчетности, предлагать способы их 

решения; использовать информацию бухгалтерского 

учета и отчетности для налогового учета, 



осуществлять поиск информации по полученному 

заданию; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки данных для налогового учета 

и отчетности, формировать и представлять 

информацию для налоговой отчетности 

BD 

EC 

TAB

E 

2214 

Tax accounting in 

business entities 

This discipline forms the ability to identify problems 

arising in the formation of tax reporting, to offer ways to 

solve them; to use accounting and reporting information 

for tax accounting, to search for information on the 

received assignment; to select tools for processing data 

for tax accounting and reporting, to form and present 

information for tax reporting 

БП ТК  

BSZ

hY 

2214 

Біріктірілген са-

лық жүйесін 

ұйымдастыру 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер кәсіпкерлік 

ұйымға қойылатын заңды талаптар саласындағы 

дағдыларға ие болады, шаруашылық жүргізуші 

субъектілер үшін табысты арттыру мақсатында 

оңтайлы салық саясатын қалыптастыруға қатысады. 

бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің интерпретациясын жүргізу 

негіздеріне қатысты практикалық және теориялық 

дағдыларды генерациялау 

ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ON8 

ON11 

БД КВ 

OIN

S 

2214 

Организация ин-

тегрированной 

налоговой систе-

мы 

В результате изучения дисциплины студенты 

овладевают навыками в области юридических 

требований к предпринимательской организации, 

участвуют в формировании оптимальной налоговой 

политики с целью максимизации дохода для 

хозяйствующих субъектов. генерировать 

практические и теоретические навыки относительно 

основ ведения интерпретации хозяйствующих 

субъектов в бухгалтерском учете 

BD 

EC 

OITS 

2214 

Organization of an 

integrated tax  

system 

As a result of the discipline, students acquire skills in the 

field of legal requirements for business organization, 

participate in the formation of optimal tax policy in 

order to maximize income for business entities. generate 

practical and theoretical skills regarding the basics of 



interpreting business entities in accounting 

КП 

ЖО-

ОК  

KE2 

3302 

Қаржылық есеп 2  Пән қаржылық есептің жалғаспалы курсы болып 

табылады. Бұл курста шоғырландырылған қаржылық 

есептілік, кәсіпорындарды біріктіру, қаржы 

құралдары және т.б. сияқты кәсіби ойлауды 

қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптар, сондай-ақ 

трансұлттық компаниялардың, бірлескен 

кәсіпорындардың қаржылық қызметін 

ұйымдастыруды және олардың есебін жасау тәртібін 

зерттеу оқытылады. 

5 5 ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

 

ПД 

ВК 

FU2 

3302 

Финансовый учет 

2 

В данном курсе изучаются темы, способствующие 

выработке профессионального мышления, такие как 

консолидированная финансовая отчетность, 

объединение предприятий, финансовые 

инструменты и др., а так же изучение организации 

финансовой деятельности транснациональных 

компаний, совместных предприятий и порядка 

составления их отчетности. 

PD 

UC 

FA2 

3302 

Financial Account-

ing 2 

This course explores topics that contribute to the 

development of professional thinking, such as 

consolidated financial statements, business 

combinations, financial instruments, etc., as well as the 

organization of financial activities of multinational 

companies, joint ventures and the preparation of their 

reports. 

КП 

ЖО-

ОК  

Aud 

3303 

Аудит  Пән аудиттің мәні, ХАС-қа сәйкес оны жүргізудің 

негізгі рәсімдері туралы білімді, этикалық және 

кәсіби аспектілерін түсінуді және аудит шекарасын 

анықтауды, ішкі және сыртқы аудит функциясының 

айырмашылықтарын; елеулі қателік тәуекелін 

(алаяқтық нәтижесі немесе ӛзге себептер 

салдарынан) дұрыс бағалай білуді және қаржылық 

есептілік аудитін жоспарлауды, аудит жүргізу 

әдістемесін меңгеруді, аудиторлық жобаның 

5 6 ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

 



міндеттерін орындау үшін қажетті жұмыс кӛлемін 

және дәлелдемелерді сипаттауды қалыптастырады. 

ПД 

ВК 

Aud 

3303 

Аудит Дисциплина формирует знания о сущности аудита, 

его основных процедурах проведения в соответствии 

с МСА, понимание этических и профессиональных 

аспектов и определение границы аудита, различия 

функции внутреннего и внешнего аудита; умения 

правильно оценивать риск существенной ошибки 

(как результат мошенничества или вследствие иных 

причин) и планирование аудита финансовой 

отчетности, владение методикой проведения аудита, 

описания объема необходимой работы и 

доказательств для выполнения задач аудиторского 

проекта. 

PD 

UC 

Aud 

3303 

Аudit The discipline forms the knowledge of the essence of the 

audit, its basic procedures for conducting an audit in 

accordance with ISA, understanding of the ethical and 

professional aspects and the definition of the limits of 

the audit, the difference between the function of internal 

and external audit; the ability to properly assess the risk 

of material error (as a result of fraud or due to other 

causes) and planning an audit of financial statements, 

mastering the methods of auditing, describing the 

amount of work and evidence needed to perform the 

tasks of the audit project. 

Басқару 

жүйесінде 

есеп / Учет 

в системе 

управлени

я/Accounti

ng in the 

manage-

ment sys-

tem 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 7,  ON 8, 

ON 9, ON11 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 7,  ON 8, 

ON 9, ON11 

/ Upon successful completion of 

 БП 

ЖО-

ОК 

ВE1 

3210 

Басқару есебі 1  Басқарушылық шешімдерді қабылдау, жоспарлау 

және бақылау мақсатында компанияның шығындары 

бойынша есептік ақпаратты ұсыну дағдыларын 

қалыптастырады 

5 5 ON1 

ON8 

ON9 

ON11 

 БД ВК UU1 

3210 

Управленческий 

учет 1 

Формирует навыки предоставления учетной 

информации по затратам компании в целях принятия 

управленческих решений, планирования и контроля 

BD  

UC 

MA1 

3210 

Management Ac-

counting 1 

Forms skills to provide accounting information on the 

costs of the company to make management decisions, 

planning and control 



the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 7,  ON 8, 

ON 9, ON11 

 БП 

ЖО-

ОК 

ET 

3211 

Экономикалық 

талдау  

Пәнді оқу студенттерде кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдау, объектінің ағымдағы 

жағдайын бағалау және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін оның дамуының күтілетін 

перспективаларын қалыптастырады. Болашақ 

маманға қаржылық ӛзара байланысты ұйымдастыру, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық 

қызметін басқару, талдау және жоспарлау саласында 

құзыретті болуға мүмкіндік береді 

5 5 ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

 

БД ВК EA 

3211 

Экономический 

анализ 

Изучение дисциплины формирует у студентов 

знания и навыки экономического анализа 

деятельности пред-приятия, оценки текущего 

состояния объекта и ожидаемых перспектив его 

развития для принятия управленческих решений. 

Позволит будущему специалисту быть 

компетентным в области организации финансовых 

взаимосвязей, управления, анализа и планирования 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

BD  

UC 

ЕА 

3211 

Economic analysis The study of the discipline forms the students'' 

knowledge and skills of economic analysis of the 

enterprise, assessment of the current state of the object 

and the expected prospects for its development to make 

management decisions. Will allow the future specialist 

to be competent in the organization of financial 

relationships, management, analysis and planning of the 

financial activities of economic entities 

КП 

ЖО-

ОК  

BE2 

3304 

Басқару есебі 2 Пән бастапқы деректерді нормативтік шығындармен 

салыстыру және факторлар бойынша ауытқуларды 

анықтау, бухгалтерлік есепті жақсарту жоспарын 

жасау қабілетін қалыптастырады 

5 6 ON1 

ON2 

ON5 

ON8 

ON9 

ON11 

 

ПД 

ВК 

UU2 

3304 

Управленческий 

учет 2  

Дисциплина формирует способность сопоставлять 

исходные данные с нормативными затратами и 

выявлять отклонения по факторам, разрабатывать 

план улучшения учета 



PD 

UC 

MA2 

3304 

Managerial 

Accounting 2 

The discipline forms the ability to compare raw data 

with standard costs and identify deviations by factors, to 

develop a plan to improve accounting 
КП 

ЖООК 

OP  

3305, 

4306 

Ӛндірістік прак-

тика  

Кәсіби қызметтің практикалық дағдылары мен 

тәжірибесін меңгеру, командада жұмыс істеу 

қабілеті, ӛз мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну. Ұйымның қаржы жүйесінің 

қызмет ету ерекшеліктерін зерттеу; экономикалық, 

жоспарлы, қаржы-талдау қызметінің қағидалары, 

жұмысын ұйымдастыру және мазмұны. Қаржылық-

экономикалық есептерді жүргізу үшін әр түрлі 

ақпарат кӛздерін талдау және пайдалану. Жалпы 

ұйымның қаржылық жай-күйін, сондай-ақ 

кәсіпорынның жеке кӛрсеткіштерін талдау бойынша 

негізгі рәсімдерді орындау. 

18 6,8 ON1 

ON7 

ON9 

ON11 

ПД ВК PP 

3305, 

4306 

Производственная 

практика 

Приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности, способность 

работать в команде, осознание социальной 

значимости своей будущей профессии. Изучение 

особенностей функционирования финансовой 

системы организации; принципы, организацию и 

содержание работы экономической, плановой, 

финансово-аналитической службы. Анализ и 

использование различных источников информации 

для проведения финансово-экономических расчетов. 
Выполнение основных процедур по анализу как 

финансового состояния организации в целом, так и 

отдельных показателей предприятия. 
PD UC SP 

3305, 

4306 

Specialized practice      Acquisition of practical skills and experience of 

professional activity, ability to work in a team, 

awareness of social importance of the future profession. 

Studying of features of functioning of financial system 

of the organization; principles, the organization and the 

contents of work of economic, planning, financial and 

analytical service. Analysis and use of various sources of 



information for financial and economic calculations. 

Performance of the basic procedures for the analysis of 

both the financial state of the organization as a whole, 

and individual indicators of the enterprise. 

КП/Ж

ООК    

DP 

4307 

Дипломалды 

практикасы 

Оқу процесінің міндетті бӛлігі және болашақ еңбек 

қызметіне маман даярлаудың тиімді нысаны. Негізгі 

міндет студентті дипломдық жұмыс тақырыбы 

бойынша қажетті ақпарат пен материалдарды 

зерттеу және іріктеу; ұйымның технологиялық, 

конструкторлық және зерттеу әзірлемелеріне қатысу; 

кәсіпорынның және оның негізгі бӛлімшелерінің 

қызметімен таныстыру арқылы дипломдық жобаны 

жазуға дайындау болып табылады. 

5 8 ON1 

ON7 

ON9 

ON11 

ПД ВК PP 

4307 
Преддипломная 

практика  

Обязательная часть учебного процесса и 

эффективная форма подготовки специалиста к 

будущей трудовой деятельности. Основной задачей 

является подготовка студента к написанию 

дипломного проекта путем изучения и подбора 

необходимой информации и материалов по тематике 

дипломной работы; участию в технологических, 

конструкторских и исследовательских разработках 

организации; ознакомлению с деятельностью 

предприятия и основных его подразделений. 
PD UC PP 

4307 
Pregraduation 

practice 

The main task is to prepare the student for writing a 

diploma project by studying and selecting the necessary 

information and materials on the topic of the diploma 

work; participation in the technological, design and 

research developments of the organization; 

familiarization with the activities of the enterprise and 

its main departments. 

Бизнесті 

құқықтық 

реттеу 

/Правовое 

регулиро-

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9, ON 11, ЖK2, 

Ж OK6 

БП ТК  KK 

4222 

Корпоративтік 

қаржы  

Қаржылық құралдарды стратегиялық және ағымдағы 

қаржылық жоспарлау, қаржылық және іскерлік 

қызметті талдау, нақты экономикалық жағдайдағы 

кәсіпорындар-дың инвестициялық және қаржылық 

саясатындағы басқару шешімдерін қолдану. 

4 7 ON4 

ON5 

 



вание биз-

неса/Legal 

regulation 

of business 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ON 1, ON 2, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9, ON 11, OK2, 

OK6 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9, ON 11, GG2, 

GG6 

БД КВ KF 

4222 

Корпоративные 

финансы 

Уметь применять финансовый инструментарий в 

стратегическом и текущем финансовом 

планировании, анализе финансово-хозяйственной 

деятельности, принятии управленческих решений в 

инвестиционной и финансовой политике 

предприятий в конкретных экономических 

ситуациях. 

BD 

EC 

CF 

4222 

Corporate Finance To be able to apply financial tools in strategic and 

current financial planning, analysis of financial and 

economic activity, making management decisions in 

investment and financial policy of enterprises in specific 

economic situations. 

БП ТК  KE 

4222 

Кәсіпорын эконо-

микасы 

Пән студенттердің шаруашылық жүргізудің 

нарықтық жағдайында кәсіпорынның жұмыс 

істеуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде 

экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді 

ON4 

ON5 

 

БД КВ EP 

4222 

Экономика пред-

приятия 

Данная дисциплина способствует формированию у 

обучающихся экономического мышления на основе 

изучения экономического механизма 

функционирования предприятия в рыночных 

условиях хозяйствования 

BD 

EC 

EE 

4222 

Enterprise economy This discipline contributes to the formation of students' 

economic thinking on the basis of the study of the 

economic mechanism of the enterprise in the market 

economy 

БП ТК  SMB

EEB 

4222 

Салықтық 

міндеттемелер 

бойынша есеп 

және eceп беру  

Салық және салық салу бойынша, құқықтық білім 

дағдыларын, , есепке алу, бақылау және есептілікте 

кӛрсету міндеттерін шешу кезінде пайдаланылатын 

дағдыларын қалыптастырады 

ON1 

ON7 

ON11 

БД КВ UON

O 

4222 

Учет и отчетность 

по налоговым 

обязательствам  

Формирует навыки правовых знаний по налогам и 

налогообложению используемые при решении задач 

сбора, учета, контроля и отражения в отчетности 

BD 

EC 

ARA

TO 

4222 

Account and re-

porting according 

to tax obligations 

Forms skills of legal knowledge on taxes and taxation, 

used in solving problems of collection, accounting, 

control and reporting 



БП ТК  BES

hSIZ

h 

2215 

Бухгалтерлік 

есепте 

шаруашылық 

субъектілерін 

интерпритациялау 

жүйесі 

Пән әр түрлі меншік түріндегі кәсіпорындардың, 

ведомстволардың және т.б. есептілігінде бар 

қаржылық, бухгалтерлік және ӛзге де ақпаратты 

талдап, интерпритациялауды, кәсіпорынның негізгі 

және айналым қорларының статистикалық 

кӛрсеткіштерінің кӛмегімен баға беруді үйретеді 

3 4 ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

БД КВ SIНS

BU 

2215 

Система интепри-

тации хозяйству-

ющих субъектов в 

бухгалтерском 

учете 

Дисциплина учит интерпритировать информации, 

отражающиеся в отчетности предприятий разных 

форм собственности и давать оценку с помощью 

статистических показателей основных и оборотных 

фондов предприятия. 

BD 

EC 

NSI

BEA 

2215 

The system of inte-

gration of business 

entities in account-

ing 

The discipline teaches how to analyze and interpret 

financial, accounting and other information contained in 

the statements of enterprises of various forms of 

ownership, departments, etc., to evaluate using statistical 

indicators of fixed and working capital enterprise. 

БП ТК  KKY 

2215 

Кәсіпкерлік 

қызметті ұйымда-

стыру 

білім алушылар осы пәнді оқу кезінде негізгі 

заңнамалық актілермен, нормалармен жұмыс істеуді, 

кәсіпкерліктегі идеяларды іске асырудың міндеттері 

мен нысандары туралы түсініктерді 

қалыптастырады, бизнес-жобаларды құрастыруды, 

оларды таныстыруды және жобаны жүзеге асырудың 

негізгі кезеңдерін салыстыруды үйренеді. 

OK2 

OK6 

ON1 

ON2 

ON5 

ON9 

ON11 

БД КВ OPD 

2215 

Организация 

предприниматель-

ской деятельности 

Студенты при изучении данной дисциплины 

научатся работать с основными законодательными 

актами, нормами, сформируют представления о 

задачах и формах реализации идей в 

предпринимательстве, научаться составлять бизнес-

проекты, презентовать их и прорабатывать основные 

этапы осуществления проекта. 

BD 

EC 

BO 

2215 

Business 

Organization 

Students in the study of this discipline will learn how to 

work with the basic laws, regulations, to form an idea of 

the tasks and forms of implementation of ideas in 

entrepreneurship, learn to make business projects, 

present them and work out the main stages of the 



project. 

БП ТК  KK 

2215 

Кәсіпкерлік құқық  Пән студенттердің кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру кезінде туындайтын қатынастарды реттейтін 

құқық саласы ретінде кәсіпкерлік құқық 

саласындағы теориялық түсініктері мен практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. жеке кәсіпкерлер мен 

заңды тұлғалардың құқықтарын жүзеге асыру және 

қорғау, сондай-ақ ҚР Кәсіпкерлік қызметінің 

жекелеген түрлерін мемлекеттік реттеу. 

OK2 

OK6 

ON1 

ON2 

ON5 

ON9 

ON11 

БД КВ PP 

2215 

Предпринима-

тельское право 

Дисциплина формирует у студентов теоретические 

представления и практические навыки в области 

предпринимательского права как отрасли права, 

регулирующей отношения, возникающие при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

осуществления и защиты прав индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, а также 

государственного регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности РК. 

BD 

EC 

BL 

2215 

Business Law The discipline forms students' theoretical ideas and 

practical skills in the field of business law as a branch of 

law regulating the relations arising in the 

implementation of entrepreneurial activity. 

Экономи-

калық тал-

даудын 

құралда-

ры/Инстру

менты 

экономи-

ческого 

анали-

за/Economi

c analysis 

tools 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8, ON 9, ON 11, 

ЖК 5. 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8, ON 9, ON 11, 

ОК 5. 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

БП/ТК        

ShZh

SSS

TO 

4223 

Шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің салық 

салуын талдау 

және 

оңтайландыру 

Пән, салық есептерінің жай-күйін талдау, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауға 

салықтардың әсерін анықтау, кәсіпорынның салық 

саясатына іс жүргізу тәсілі, инвестициялық қызметті 

салықтық жоспарлау, салықтық жоспарлау 

процесінің сапасы мен тиімділігін ӛзгерту 

критерийлерін әзірлеу, салық аудитін жүргізу, салық 

тӛлеушінің салық міндеттемелерін оңтайландыру 

саласында табысты қызмет ету үшін білімдерді 

қолдану қабілетін қалыптастырады. 

5 7 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON11 

БД/КВ 

AON

HS 

4223 

Анализ  и оптими-

зация налогооб-

ложения хозяй-

Дисциплина формирует способность применять 

умения и знания для успешной деятельности в 

области анализа состояния налоговых расчетов, 



ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8, ON 9, ON 11, 

GG 5. 

ствующего субъ-

екта 

определения воздействия налогов на принятие 

управленческих решений, процессуального подхода 

к налоговой политике предприятия, налоговое 

планирование инвестиционной деятельности, 

разработка критериев изменения качества и 

эффективности процесса налогового планирования, 

проведение налогового аудита, оптимизации 

налоговых обязательств налогоплательщика. 

BD/ 

EC 

AOT

EE 

4223 

Analysis and opti-

mization of taxa-

tion of an economic 

entity 

The discipline forms the ability to apply skills and 

knowledge for successful activity in the analysis of the 

state of tax calculations, determining the impact of taxes 

on management decision-making, procedural approach 

to the tax policy of the enterprise, tax planning of 

investment activities, development of criteria for 

changing the quality and effectiveness of the tax 

planning process, conducting a tax audit, optimization of 

tax liabilities of the taxpayer. 

БП/ТК        

MT 

4223 

Макроэкономика-

лық талдау 

Бұл пән ғылыми-зерттеу дағдыларын игеруде және 

макроэкономикалық мәселелердің кең спектрін 

түсінуде кәсіби білім мен дағдыларды 

қалыптастырады. Ұзақ мерзімді экономикалық 

ӛсудің айқындаушы факторлары, сауда балансы 

және қаржы ағындары, еңбек нарықтары және саяси 

шешімдер қабылдау жүйесінің институционалдық 

негіздері сияқты басқа да маңызды 

макроэкономикалық проблемаларды терең қарауға 

мүмкіндік береді 

ON1 

ON2 

ON4 

ON8 

ON9 

 

БД/КВ 

MA 

4223 

Макроэкономиче-

ский анализ 

Данная дисциплина формирует профессиональные 

знания и умения в получении навыков 

исследовательской работы и понимании более 

широкого спектра макроэкономических проблем. 

Дает возможность глубоко рассмотреть и другие 

важные макроэкономические проблемы, такие как 

определяющие факторы долгосрочного 

экономического роста, торговый баланс и 



финансовые потоки, рынки труда и 

институциональные основы системы принятия 

политических решений 

BD/ 

EC 

MA 

4223 

Macroeconomic 

analysis 

This discipline builds professional knowledge and skills 

in gaining research skills and understanding of a broader 

range of macroeconomic issues. It provides an in-depth 

look at other important macroeconomic issues such as 

determinants of long-term economic growth, trade 

balance and financial flows, labor markets, and the 

institutional framework of the policy-making system. 

БП/ТК        

SEE

B 

4223 

Статистикалық 

есеп және есеп 

беру 

Бұл пән білім алушыда экономикалық 

дүниетанымды, статесеп пен есептілік жүйесін, оның 

зерттеу қызметіндегі аналитикалық мүмкіндіктерін 

білуді қалыптастырады. 

ЖK5 

ON3 

ON4 

ON11 

БД/КВ 

SUO 

4223 

Статистический 

учет и отчетность 

Данная дисциплина формирует у обучающегося 

экономическое мировоззрение, знание системы 

статучета и отчетности, ее аналитических 

возможностей в исследовательской деятельности. 

BD/ 

EC 

SAR 

4223 

Statistical 

accounting and 

reporting 

This discipline forms the student''''s economic outlook, 

knowledge of the system of statistical accounting and 

reporting, its analytical capabilities in research activities. 

КП/ 

ТК        

BT 

4309 

Балансты талдау Компанияның мүлкін және оның кӛздерін, 

қаржылық тұрақтылығын, тӛлем қабілеттілігін, 

іскерлік белсенділікті, кірістілікті, рентабельділікті 

талдау және банкроттық деңгейін болжау бойынша 

дағдыларды қалыптастырады, сондай-ақ 

компанияның активтері мен міндеттемелерін 

пайдалану тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар 

жасай білу 

4 7 ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

ПД/ 

КВ 

AB 

4309 

Анализ баланса Формирует навыки по анализу имущества ком-

пании и ее источников, платежеспособности 

финансовой устойчивости, деловой активности, 

доходности, рентабельности и прогнозирования 

уровня банкротства, а так же умение составлять 



рекомендации по повышению эффективности 

использования активов и обязательств компании 

PD/ 

EC 

BA 

4309 

Balance sheet 

analysis 

Forms skills in analyzing the company''s property and its 

sources, solvency, financial stability, business activity, 

profitability, profitability and forecasting the level of 

bankruptcy, as well as the ability to make 

recommendations to improve the efficiency of the 

company''s assets and liabilities 

КП/ 

ТК  

DTB

Zh 

4309 

Деректерді талдау 

және бизнес-

жоспарлау 

Пән деректерді талдау негізі ретінде модельдеу 

дағдыларын қалыптастырады. Студенттер Project 

Expert бағдарламасындағы инвестициялық 

жобаларды бизнес-жоспарлау мен бағалауды 

үйренеді. Deductor аналитикалық платформасы 

деректерді талдау саласындағы қолданбалы 

шешімдерді құрудың негізі ретінде. Жобаларды 

басқару пайдалана отырып, Microsoft Project 

Professional. 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

ПД/ 

КВ 

ADB

P 

4309 

Анализ данных и 

бизнес 

планирование 

Дисциплина формирует навыки моделирования как 

основу анализа данных. Студенты изучают бизнес-

планирование и оценку инвестиционных проектов в 

программе Project Expert. Аналитическая платформа 

Deductor как основа для создания прикладных 

решений в области анализа данных. Управление 

проектами с использованием Microsoft Project 

Professional 

PD/ 

EC 

DAB

P 

4309 

Data analysis and 

business planning 

The discipline develops modeling skills as a basis for 

data analysis. Students study business planning and 

evaluation of investment projects in Project Expert 

software. Deductor analytical platform as a basis for 

creating applied solutions in the field of data analysis. 

Project management using Microsoft Project 

Professional. 

КП/ 

ТК  

Kon 

4309 

Контроллинг Пән заманауи кәсіпорынды басқарудың 

концептуалды негіздері бойынша әр түрлі қызметтер 

мен кәсіпорын бӛлімшелерінің жедел стратегиялық 

ON1 

ON2 

ON3 



мақсаттарға қол жеткізуге ықпалдасу, үйлестіру 

және бағыттары негізінде жүйелі білімді 

қалыптастырады. Бюджеттерді жедел бақылау 

құралы, ауытқуларды талдау әдістері, контроллинг 

жүйесін құрудың ұйымдастырушылық әдістемелік 

негіздері ретінде әзірлеу дағдыларын үйретеді. 

ON5 

ON8 

ON9 

ПД/ 

КВ 

Kon 

4309 

Контроллинг Дисциплина формирует системные знаний по 

концептуальным основам управления современным 

предприятием на основе интегрирования, 

координации и направления деятельности различных 

служб и подразделения предприятия на достижение 

оперативных стратегических целей. Прививает 

навыки разработки бюджетов как инструмента 

оперативного контроля, методов анализа 

отклонений, организационно методических основ 

создания системы контроллинга 

PD/ 

EC 

Con 

4309 

Controlling The discipline forms a systematic knowledge of the 

conceptual foundations of modern enterprise 

management on the basis of integration, coordination 

and direction of the activities of various services and 

departments of the enterprise to achieve operational 

strategic objectives. The discipline instills skills in 

developing budgets as a tool for operational control, 

methods of analysis of deviations, organizational and 

methodological foundations for creating a system of 

controlling 

 

Экономика 

сала-

сындағы 

есеп және 

салық салу 

ерек-

шелліктері 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 6, ON 7, 

ON 8, ON 9, ON 10, ON 11,  

ЖК 2, ЖК6 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

КП 

ТК  

ЕSB

E 

4310 

Экономика сала-

сындағы бухгал-

терлік есеп   

Пән технологиялық, биологиялық және климат-

тық факторларға байланысты ӛз ерекшеліктері 

бар, экономиканың әртүрлі салаларының 

кәсіпорындарында бухгалтерлік есеп жүргізу 

дағдыларын қалыптастырады. Қазіргі экономи-

кадағы экономика салаларының құрылымын; 

бизнес саласындағы бухгалтерлік есепті норма-

тивтік реттеу жүйесін, бухгалтертериялық есепті 

4 7 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON9 

ON11 

 



/ Особен-

ности уче-

та и нало-

гообложе-

ния  в от-

раслях 

экономики

/Features of 

accounting 

and taxa-

tion in eco-

nomic sec-

tors 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 6, ON 7, 

ON 8, ON 9, ON 10, ON 11,  

ОК 2, ОК6 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 6, ON 7, 

ON 8, ON 9, ON 10, ON 11,  

GG 2, GG6 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін зерттейді. 

ПД 

КВ 

BUО

Е 

4310 

Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

Дисциплина формирует навыки ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях разных 

отраслей экономики, которые имеют свои 

особенности, обусловленные технологическими, 

биологическими и климатическими факторами. 

Изучает структурное строение отраслей экономики в 

современной экономике; систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в отраслях 

бизнеса, отраслевые особенности организации 

бухгалтерского учета 

PD EC AЕВ 

4310 

Accounting in 

economy branches 

The discipline forms the skills of accounting in 

enterprises of different industries, which have their own 

characteristics due to technological, biological and 

climatic factors. Studies the structural structure of 

industries in the modern economy; the system of 

normative regulation of accounting in the branches of 

business, industry specifics of the organization of 

accounting. 

КП 

ТК        

IA 

4311 

Ішкі аудит  Пәнді меңгеру нәтижелері бойынша білім алушылар 

ХАС сәйкес клиенттерге бизнес-үрдістердің ішкі 

аудитін жоспарлау, ұйымдастыру қызметін жүзеге 

асыру бойынша дағдылар мен қабілеттерге ие 

болады. 

4 7 ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 
ПД 

КВ 

VA 

4311 

Внутренний аудит По итогам освоения данной дисциплины студенты 

могут планировать и осуществлять организацию 

процессов внутреннего аудита и оказывать услуги 

клиентам в соответствии с МСА. 

PD EC IA 

4311 

Internal audit As a result of this discipline, students will be able to 

plan and implement internal audit processes and provide 

services to clients in accordance with ISA 

БП ТК  KSE

SS 

4224 

Кәсіпкерлік 

сферасындағы 

есеп және салық 

Пән шағын және орта кәсіпкерлік кәсіпорындарында 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру дағдысын, сондай-

ақ осы субъектілердің салық салуын 

5 7 ON1 

ON2 

ON7 



салу  қалыптастырады және алынған мәліметтерді басқару 

шешімдерін қабылдау үшін қолдана білу 

қабылеттерін қалыптастырады 

ON9 

ON11 

БД КВ UNS

P 

4224 

Учет и налогооб-

ложение в сфере 

предприниматель-

ства 

Дисциплина формирует навыки организации 

бухгалтерского учета на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства, а так же 

налогообложения данных субъектов и умение 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

BD 

EC 

ATF

E  

4224 

Accounting and 

taxation in the field 

of entrepreneurship 

The discipline forms the skills of accounting in small 

and medium-sized businesses, as well as the taxation of 

these subjects and the ability to use the information to 

make management decisions 

БП ТК  BS 

4225 

Бухгалтерлік са-

раптама  

Пән,иемдену немесе лауазымдық қылмыстар туралы 

қылмыстық істерді тергеуге немесе сот қарауына 

байланысты қажетті бухгалтерлік есепте кӛрсетілген 

қаржы-шаруашылық операциялары туралы 

деректерді талдау дағдыларын, залал, шығын, 

шаруашылыққа жатпайтын әртүрлі меншік 

нысанындағы кәсіпорындардың ӛндірістік және 

қаржы-шаруашылық қызметіне сараптама жүргізу 

әдістемелерін қалыптастырады, тауар-материалдық 

құндылықтарды беру, келтірілген материалдық залал 

үшін материалдық жауапкершілік сомасын айқындау 

дағдыларын қалыптастырады. 

4 7 ЖK2 

ЖK6 

ON1 

ON2 

ON5 

ON9 

ON11 

БД КВ BE 

4225 

Бухгалтерская 

экспертиза 

Дисциплина формирует необходимые в связи с 

расследованием или судебным рассмотрением 

уголовных дел о присвоениях или должностных 

преступлениях навыков анализа данных о 

финансово-хозяйственных операциях, отраженных в 

бухгалтерском учете, знанний методик проведения 

экспертиз производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий самых 

различных форм собственности, в которых 

допущены убытки, потери, бесхозяйственность, 



находит место присвоения товарно-материальных 

ценностей, определения суммы материальной 

ответственности за причиненный материальный 

ущерб. 

BD 

EC 

AE 

4225 

Accounting 

expertise 

The discipline forms necessary in connection with the 

investigation or prosecution of criminal cases of 

misappropriation or malfeasance skills to analyze data 

on financial and economic transactions recorded in the 

accounting, knowledge of methods of examination of 

industrial and financial-economic activities of 

enterprises of various forms of ownership, which 

allowed the losses, losses, mismanagement, to find the 

place of misappropriation of inventory, determining the 

amount of material responsibility for the cause 

БП ТК  1С:B

uh 

2216 

1С: Бухгалтерия  Пән білім алушылардын болжамды жағдайда 

бухгалтерлік есепті жүргізу, есепке алу кезеңдерін 

қамту, шаруашылық операциялардың саны мен 

сомасы, құрамы және т.б. типті қызметтер бойынша 

бағдарламамен жұмыс істеу кезінде қажетті 

қабілеттерді қалыптастырады, қалыпты және 

стандартты емес жағдайлардағы шешімдерді 

қабылдау кезінде бақылауды жүзеге асырады. 

5 4 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

ON11 

БД КВ 1С:B

uh 

2216 

1С: Бухгалтерия  Дисциплина формирует у студентов способности 

при работе с программой по ведению бухгалтерского 

учета в предполагаемых обстоятельствах, по составу 

операций, по охвату учетных периодов, по 

количеству и суммам хозяйственных операции и 

т.п., реализовать задуманный контроль при 

принятии решений в стандартных ситуациях когда 

имеются типовые средства решения и при 

нестандартных ситуациях при отсутствии типовых 

средств 

BD 

EC 

1C:A

cc 

2216 

1C:Accounting The discipline forms in students the ability to work with 

the program on accounting in the expected 

circumstances, the coverage of accounting periods, the 



number and amounts of business transactions, the 

composition of operations, etc., to implement control in 

making decisions in various standard situations where 

there are standard solutions and in non-standard 

situations in the absence of standard solutions. 

БП ТК   BEA

:KB 

3217 

Бухгалтерлік 

есепті 

автоматтандыру: 

конфигурациялау 

және басқару /  

Пән жүйенің жоғары сенімділігін, ӛнімділігін және 

масштабталуын қамтамасыз ету, жүйемен жұмысты 

Интернет арқылы, жұқа клиент немесе веб-клиент 

режимінде (әдеттегі интернет-браузер арқылы), 

оның ішінде "бұлтты" режимде ұйымдастыру 

дағдыларын, iOS немесе Android басқаруындағы 

планшеттер мен смартфондарды пайдалана отырып, 

мобильді жұмыс орындарын құру және теңдеу 

қабілетін, пайдаланушының рӛлін, оның қол жеткізу 

құқықтарын және жеке баптауларды ескере отырып, 

нақты пайдаланушыға немесе пайдаланушылар 

тобына арналған интерфейсті қалыптастырады. 

5 5 ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

БД КВ AU:

KU 

3217 

Автоматизация 

учета: конфигури-

рование и управ-

ление 

Дисциплина формирует навыки обеспечения 

высокой надежности, производительности и 

масштабируемости системы, организации работы с 

системой через Интернет, в режиме тонкого клиента 

или веб-клиента (через обычный интернет-браузер), 

в том числе в "облачном" режиме, умение создавать 

и настраивать мобильные рабочие места с 

использованием планшетов и смартфонов под 

управлением iOS или Android, интерфейс для 

конкретного пользователя или группы 

пользователей, с учетом роли пользователя, его прав 

доступа и индивидуальных настроек 

BD 

EC 

AA:

CM 

3217 

Accounting auto-

mation: configura-

tion and manage-

ment 

The discipline forms the skills to ensure high reliability, 

performance and scalability of the system, organization 

of work with the system via the Internet, in thin client or 

web-client mode (through an ordinary Internet browser), 

including the "cloud" mode, the ability to create and 

configure mobile workstations using tablets and 



smartphones running iOS or Android, interface for a 

particular user or user group, taking into account the 

user role, his access rights and individual settings. 

КП 

ТК  

SEO

Zh 

3308 

Салық есептілігін 

ӛндеу жүйесі  

Салық есептілігі нысандарын электрондық тәсілмен 

толтыру және СЕӚЖ кӛмегімен Мемлекеттік 

кірістер комитетінің серверіне жіберу дағдыларын 

қалыптастырады 

5 6 ON1 

ON7 

ON8 

ON9 

ON11 ПД 

КВ 

SON

O 

3308 

Система обработ-

ки налоговой от-

четности 

Формирует навыки с помощью СОНО заполнения и 

отправки форм налоговой отчетности электронным 

способом, на сервер Комитета государственных 

доходов 

PD EC PSR 

3308 

The processing sys-

tem of tax reporting 

Forms skills with the help of SONO to fill out and send 

tax reporting forms electronically, on the server of the 

State Revenue Committee 

 

Мемлекет-

тік 

аудит/Госу

дарствен-

ный 

аудит/State 

Audit Of-

fice 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8, ON 9, ON 10, 

ON 11. 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8, ON 9, ON 10, 

ON 11. 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8, ON 9, ON 10, 

ON 11. 

КП 

ТК  

MM

BE 

4310  

Мемлекеттік ме-

кемелердегі бух-

галтерлік есеп 

Пәнде мемлекеттік мекеменің есеп қызметінің 

мазмұны, оның тәсілдері мен әдістері, оны жүзеге 

асырудың мақсаттары мен тәсілдері, ҚСХҚЕС 

сәйкес мекеменің алдында тұрған міндеттерді 

шешуде есепке алу мүмкіндіктері қарастырылады. 

4 7 ON1 

ON6 

ON8 

ON9 

ON11 

ПД 

КВ 

BUG

U 

4310 

Бухгалтерский 

учет в государ-

ственных учре-

ждениях 

В дисциплине рассматривается содержание учетной 

деятельности государственного учреждения, ее 

приемы и методы, цели и способы ее осуществления, 

возможности учета в решении задач, стоящих перед 

учреждением в соответствии с МСФООС. 

PD EC API 

4310 

Accounting in 

public institutions 

The discipline examines the content of accounting 

activities of a government agency, its techniques and 

methods, goals and methods of its implementation, the 

possibility of accounting in solving the problems faced 

by the agency in accordance with the ISFEP 

КП 

ТК  

MA 

4311 

Мемлекеттік 

аудит 

Пән мемлекеттік аудиторлық тексерулердің 

нысандары мен әдістерін тәжірибеде қолдана білуді, 

Аудиттің халықаралық стандарттарының мәні мен 

мақсатын түсінуді қалыптастырады; Нормативтік 

құжаттармен жұмыс істеудің, аудиттің тест 

сұрақтары мен бюджетті қалыптастыру және тиімді 

4 7 ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON8 

ON10 



пайдалануды тексеру бағдарламаларының 

практикалық дағдыларын меңгеру 

ON11 

ПД 

КВ 

GA 

4311 

Государственный 

аудит 

Дисциплина формирует умение использовать на 

практике формы и методы аудиторских проверок, 

понять суть и назначение международных 

стандартов аудита;. Приобретение практических 

навыков работы с нормативными документами, 

научиться составлять тестовые вопросы аудита, 

программы проверок формирования и эффективного 

использования бюджета 

PD EC SA 

4311 

State audit The discipline forms the ability to use in practice the 

forms and methods of audits, to understand the essence 

and purpose of international auditing standards. 

Acquisition of practical skills of working with normative 

documents, learning to make audit test questions, 

programs of checks of formation and effective use of the 

budget 

БП ТК  BZh

BP 

4224  

Бюджеттік жүйе 

және бюджеттік 

процесс                                        

Пән қысқа мерзімді қаржыландыру процесін болжау 

және бюджеттеу жүйесін түсіндіру, және 

жауапкершілік орталықтары бойынша бюджеттік 

жобаларды бағалау кезінде шығындарды есепке 

алуды жоспарлау әдістерін таңдау қабілетін 

қалыптастырады. 

5 7 ON1 

ON2 

ON9 

ON11 

 

БД КВ BSB

P 

4224 

Бюджетная систе-

ма и бюджетный 

процесс                                                                     

Дисциплина формирует умения объяснять и 

применять систему прогнозирования и 

бюджетирования процесса краткосрочного 

финансирования. Выбрать методы прогноза 

планирования учета затрат при оценке проектов 

бюджетирования по центрам ответственности. 

BD 

EC 

BSB

P 

4224 

The budget system 

and budget process 

The discipline forms the ability to explain and apply the 

system of forecasting and budgeting of the process of 

short-term financing. To choose methods of forecasting 

planning of cost accounting in the evaluation of 

budgeting projects by responsibility centers. 



БП ТК  BME

SS 

4225  

Бюджеттік меке-

мелерде есеп және 

салық салу  

Пән бюджеттік кәсіпорындардың қаржылық, 

бухгалтерлік және қаржылық есептілігінде 

қамтылған ақпаратты талдау, бюджетті тиімді игеру 

кезінде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

алынған мәліметтерді тиимды пайдалану 

қабылеттерін қалыптастырады 

4 7 ON1 

ON3 

ON7 

ON9 

ON11 

БД КВ UNB

O 

4225 

Учет и налогооб-

ложение в бюд-

жетных организа-

циях 

Дисциплина формирует умение анализа и 

интерпретации финансовой и бухгалтерской 

информации, содержащуюся в отчетности 

бюджетных организациях при эффективном 

освоении бюджета для принятия управленческих 

решений. 

BD 

EC 

ATB

O 

4225 

Accounting and 

taxation in budget-

ary organizations 

The discipline forms the ability to analyze and interpret 

financial, accounting and and other information 

contained in the statements of budgetary enterprises to 

use the information to make management decisions for 

the effective use of the budget. 

БП ТК  1C:

MM 

2216 

1С Бухгалтерия: 

Мемлекеттік ме-

кеме  

Пән бюджеттеу және Мемлекеттік сатып алуды 

ӛткізу кезінде есепке алудың бағдарламалық 

қамтамасыз етуінде, сондай-ақ үлгілік құралдар 

болмаған кезде бақылауды іске асыруда бағдарлау 

дағдыларын қалыптастырады. 

5 4 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON11 

БД КВ 1C:B

uh 

2216 

1С Бухгалтерия: 

Государственное 

учреждение 

Дисциплина формирует навыки ориентирования в 

программных обеспечениях учета при 

бюджетировании и проведений государственных 

закупок а так же реализации контроля при 

отсутствии типовых средств. 

BD 

EC 

1CA

PI 

2216 

1C Accountancy: 

Public institution 

The discipline develops skills in navigating accounting 

software for budgeting and public procurement, as well 

as the implementation of control in the absence of 

standard tools. 

БП ТК  BM1

C:K

B 

3217 

 1С-тегі 

конфигурациялау 

және  

басқару:Бюджетті

Пән бизнес -жоспарлау тетіктерін 1С: Кәсіпорын 

жүйесінде бағдарламалауды,1С: Кәсіпорын 

жүйесінде әкімшілендіруді, бастапқы мәліметтерді 

енгізу технологиясын қолдана отырып, 

5 5 ON1 

ON5 

ON6 

ON11 



к ұйымдардағы 

кәсіпорын  

метадеректерді жобалау дағдыларын 

қалыптастырады. 

БД КВ KU1

C:PB

O 

3217 

Конфигурирова-

ние и управление 

в 1С: Предприя-

тие в бюджетных 

организациях 

Дисциплина формирует навыки проектирования 

метаданных с использованием механизмов бизнес- 

планирования, программирования в системе 1С: 

Предприятие, администрирование в системе 1С: 

Предприятие, технологию ввода исходных данных 

BD 

EC 

CM1

C:EB

O 

3217 

Configuration and 

management in 1c: 

enterprise in Budg-

et organizations 

The discipline forms the skills of metadata design using 

business planning mechanisms, programming in the 

system 1C: Enterprise, administration in the system 1C: 

Enterprise, the technology of input data. 

КП 

ТК  

SEA

AZh 

3308 

Салық есебіндегі 

және аудиттегі 

ақпараттық 

жүйелер 

Пәнді игеру бойынша студенттер келесі дағдылар 

мен қабылеттерге ие болады: кәсіпорындарда кәсіби 

қызметте байланысты даму перспективаларын 

талдау және ақпараттық жүйелерді, экономикалық 

ақпаратты ӛңдеу кезінде пайдалану принциптерін 

ұйымдастыру; бухгалтерлік есепке бағдарламалық 

қамтамасыз етуге қойылатын дербес талаптарды 

ұйымдастыру 

5 6 ON1 

ON5 

ON6 

ON7 

ON11 

ПД 

КВ 

ISN

U 

3308 

Информационные 

системы в налого-

вом учете и ауди-

те 

По итогам освоения данной дисциплины студенты 

должны уметь следующее: анализировать 

перспективы развития связанных с внедрением на 

предприятиях информационных технологий; 

организовать в профессиональной деятельности и 

структуре современных экономических, 

информационных систем, принципов их 

использования при обработке экономической 

информации; организовать самостоятельную 

требований, предъявляемых к бухгалтерскому 

программному обеспечению 

PD EC ISA

A  

3308 

Information sys-

tems in tax ac-

counting and audit 

As a result of mastering this discipline, students should 

be able to: analyze the prospects for development related 

to the introduction of information technologies; to 

organize in professional activity and structure of modern 

economic, information systems, principles of their use at 



processing of the economic information; to organize 

independent requirements to the accounting software 

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/ 

  БП/ТК/ 

БД/КВ

BD/EC 

3218 Пән 1/ 

Дисциплина 1 

 5 5  

БП/ТК 

БД/КВ 

BD/EC 

3219 Пән 2/ 

Дисциплина 2 
 5 5  

БП/ТК  

БД/КВ

BD/EC 

3220 Пән 3/ 

Дисциплина 3 
 5 6  

БП/ТК 

БД/КВ

BD/EC 

3221 Пән 4/ 

Дисциплина 4 
 5 6  

Дене шы-

нықтыру/  

Физиче-

ская куль-

тура/  

Physical 

Culture 

 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ЖК 12 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ОК 12 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GC 12 ЖБП МК 

ЖБП 

МК 

DSh 

1108 

(1-2)   

2108 

(3-4)   

                                                                                                      

Дене 

шынықтыру 

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін денсаулықты 

сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты түрде 

қолдануға үйретеді; физикалық жүктемені, жүйке-

психикалық стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі 

қолайсыз факторларды тұрақты түрде ауыстыруға 

ынталандырады 

8 1-4 ЖК 12 

ООД 

ОК 

 

FK 

1108 

(1-2)   

2108 

(3-4)   

Физическая 

культура 

 Дисциплина учит целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, обеспечи-

вающие сохранение, укрепление здоровья для подго-

товки к профессиональной деятельности; к стойкому 

перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факто-

ров в будущей трудовой деятельности. 

GED 

MC 

PhС 

1108 

(1-2)   

2108 

(3-4)   

Physical Culture The discipline teaches to purposefully use the means and 

methods of physical culture, ensuring the preservation, 

strengthening of health in order to prepare for professional 

activity; to persistent transfer of physical exertion, neuro-

psychic stress and adverse factors in future labor activity. 



Қорытынд

ы 

аттестация

/ Итоговая 

аттестация

/Final 

certificatio

n 

    Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан тапсыру/   

Написание и защита дипломной работы (проекта) или  

подготовка  и сдача комплексного  экзамена         

  Writing and Defense of the Diploma Work (Project) or 

Preparation and Delivery of the Comprehensive Exam 

12 8  

      240   



 


