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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 

7М04103 Есеп және аудит/Учет и аудит/Accounting and audit  

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7M04 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  

7М041 Бизнес және басқару/ Бизнес и управление/ Business 

and management  

 

М073 Аудит және салық салу/ Аудит и налогообложение/ 

Audit and Taxation 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 7 (7.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

2 жыл/ 2 года/ 2 year 

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 120/ Aca-

demic credits 120 ECTS 

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

the educational program 

Бухгалтерлік есеп, экономикалық талдау және аудит, ғылыми-педагогикалық жұмыс саласында 

терең, іргелі және кәсіби дайындықты қажет ететін қызмет үшін жоғары білімді кадрларды 



дайындау. 

Подготовка высокообразованных кадров к деятельности, требующей углубленной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки в области учета, экономического анализа и 

аудита; научно-исследовательской и педагогической работе. 

Preparation of highly educated personnel for activities that require in-depth, fundamental and profes-

sional training in the field of accounting, economic analysis and auditing, research and teaching work. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«7М04103  Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының  

магистрі 

Магистр экономических наук по образовательной программе «7М04103 Учет и аудит» 

Master of Economics in the educational program «7M04103 Accounting and Audit» 

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

ЖОО  және колледж оқытушысы, бас есепші, қаржылық талдаушы, қаржы директоры, аудитор, 

кеңесші, экономист, әкімшілік маман, бухгалтер менеджері, колледж оқытушысы 

преподаватель вуза и колледжа, главный бухгалтер, финансовый аналитик, финансовый ди-

ректор, аудитор, консультант, экономист, специалист административных органов, менеджер 

по учету 

university and college teacher, chief accountant, financial analyst, financial director, auditor, consultant, 

economist, administrative specialist, accounting manager 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

ЖОО  және колледждер, қызмет түріне қарамастан кәсіпорындар мен фирмалар, көлеміне 

немесе меншік нысанына, экономиканың әртүрлі салаларын ұйымдастыру: министрліктер 

мен ведомстволар, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, 

басқару органдары, ғылыми-зерттеу ұйымдары, консалтингтік ұйымдар, банк жүйесі. 

вузы и колледжи, предприятия и фирмы независимо от вида деятельности, размера или 

форм собственности,  организации различных отраслей экономики: министерства и ведом-

ства, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 

Комитет по статистике МНЭ РК, органы управления, научно-исследовательские организа-

ции, консалтинговые организации, банковская система. 

universities and colleges, enterprises and firms regardless of the type of activity, size or form of owner-

ship, organizations in various sectors of the economy: ministries and departments, the State Revenue 

Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, the Committee on Statistics of the 

MNE RK, management bodies, research organizations, consulting organizations, the banking system. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- бухгалтерлік жазбалардың заңнамалық және нормативтік актілермен сәйкестігін тексеру, 

сондай-ақ кеңес беру қызметтерін (аудит және консалтингтік қызмет) ұсыну; 

- бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік; 

- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет) 

- есептік-конструкторлық қызмет субъектілерінің, сақтандыру компанияларының, екінші 

деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржы қызметінің стратегиясы мен 

тактикасын бағалау мен талдауды көздейді; кәсіпорынның, коммерциялық банктердің 

қаржылық жағдайын бағалау бойынша есептерді жүзеге асыру; инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау, заемшылардың кредиттік қабілеттілігін талдау. 

- осы білім беру бағдарламасы бойынша білім беру қызметі ұйымдарда, мектептерде, 

лицейлерде, колледждердегі аудиторлық ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша 

оқыту курстарымен байланысты; 
- проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, 

а также оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность); 

- ведение бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности; 

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-



методическая деятельность) 

- оценка и анализ стратегии и тактики финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, 

страховых компаний, банков второго уровня, рынка ценных бумаг; осуществление расчетов 

по оценке финансового состояния предприятия, коммерческих банков; оценка 

эффективности инвестиционных проектов, анализу кредитоспособности заемщиков. 

- образовательная деятельность по данной образовательной программе связана с функциями 

преподавания курсов по бухгалтерскому учету в организациях, аудиту организации в 

школах, лицеях, колледжах. 
-cultural and educational (in organizations and cultural institutions); 

- research (work in university laboratories, research institutes, libraries, archives, museums); 

- organizational and managerial (in government bodies, local, regional and republican self-government); 

- educational (pedagogical); 

- expert and analytical (work in analytical centers of public and state organizations); 

- educational (in secondary and secondary specialized educational institutions, gymnasiums and lyce-

ums, in higher educational institutions) 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

- бухгалтерлік есептің заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкестігін, сондай-ақ кеңес 

беру қызметін (аудиторлық және консалтингтік қызмет) ұсынуды тексеру; 

- бухгалтерлік және қаржылық есептілік; 

- шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау; 

- салық есептілігін дайындау және салық декларациясын толтыру; 

-бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік 

қызмет) 

Осы білім беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне рұқсат етіледі: 

- есеп айырысу және жобалау қызметі шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру 

компанияларының, екінші деңгейлі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық 

қызметінің стратегиялары мен тактикасын бағалау мен талдауды; кәсіпорынның, коммер-

циялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау үшін есептеулер жүргізу; инвестициялық 

жобалардың тиімділігін бағалау, қарыз алушылардың несиелік қабілетін талдау. 

-бақылау мамандығының берілген тапсырмаларын орындау тиімділігін талдау мен 

бағалауға байланысты осы мамандықтағы аналитикалық қызмет. 

- ұйымдарда бухгалтерлік есеп және аудит мәселелері бойынша кеңес берумен байланысты 

кеңес беру қызметі. 
- проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, 

а также оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность); 

- ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- составление налоговой отчетности и заполнение деклараций по налогам; 

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-

методическая деятельность) 

Функции профессиональной деятельности по данной образовательной программе, также 

допускают следующие их виды: 

-расчетно-проектная деятельность предусматривает оценку и анализ стратегии и тактики 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, страховых компаний, банков второго 

уровня, рынка ценных бумаг; осуществление расчетов по оценке финансового состояния 

предприятия, коммерческих банков; оценка эффективности инвестиционных проектов, ана-

лизу кредитоспособности заемщиков. 

- аналитическая деятельность по данной специальности связана с анализом и оценкой эф-

фективности выполнения порученных заданий объекта управления. 

- консультационная деятельность связана с оказанием консультации по вопросам учета и 

аудита в организациях. 



- checking compliance of bookkeeping with legislative and regulatory acts, as well as advisory services 

(auditing and consulting activities); 

- keeping of accounting records and preparation of financial statements; 

- preparation of the consolidated financial statements; 

- preparation of tax reports and filling in tax declarations; 

- elaboration of normative acts, regulating accounting (normative-methodical activity). 

Functions of professional activity on this educational program, also allow the following types: 

- calculating-project activity involves assessment and analysis of strategy and tactics of financial activities 

of business entities, insurance companies, second-tier banks, securities market; implementation of calcula-

tions to assess the financial condition of the enterprise, commercial banks; evaluation of the effectiveness of 

investment projects, analysis of the creditworthiness of borrowers. 

- analytical activity in this specialty is associated with the analysis and evaluation of the effectiveness of the 

implementation of the assigned tasks of the object of management. 

- consulting activity is related to the provision of advice on accounting and auditing in organizations. 

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

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті: 

ON1  Ана тілі  және шетел тілінде  ғылыми қарым-қатынас жасау 

ON2  Ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы, ғылыми-зерттеу дағдылары 

бар ғылыми білім әдіснамасын білу 

ON3 Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарту арқылы ақпараттық-талдамалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласындағы ақпарат пен 

компьютерлік технологияларды қолдану 

ON4 Кәсіптік білім беру ұйымдарында, жоғары оқу орындарының білім беру мекемелерінде, 

қосымша кәсіби білім беруде экономикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен әдістерін 

қолдану 

ON5   Экономикалық саясат шараларын бағалау және микро және макро деңгейлерде 

стратегиялық шешімдер қабылдау үшін аналитикалық материалдар дайындау 

ON6  Басқарушылық міндеттерді шешуде заманауи психологияның технологиялары мен 

тәсілдерін қолдану 

ON7 Салық салудың теориялық негіздері және оның қаржылық және басқару шешімдеріне әсері 

болуы, ұйымның салықтарын есептей білуі керек 

ON8 ҚЕХС (ҚСҚЕХС) талаптарына және оның дағдыларына сәйкес алдыңғы қатарлы 

қаржылық есеп беру саласындағы білімдерге ие болу 

ON9 АХС талаптарына сәйкес аудит жүргізу 

ON10  Басқару шешімдерді қабылдау үшін ақпараттық қажеттіліктерді қоса алғанда, ішкі және 

сыртқы пайдаланушыларға арналған қаржылық есептілікті қалыптастыру 

ON11 Бухгалтерлік есептің, басқарудың және салықтық есептердің және бизнес-талдаудың 

жүйелері мен процестерінің экономикалық тиімділігін талдау және оның нәтижелерін бизнес-

менеджмент жүйесінің жұмыс істеуін  немесе оның жеке функцияларын оңтайландыру 

ON12   Фирмалар мен компаниялардың практикалық қызметінде менеджмент құралдары мен 

әдістерін қолдану. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной дея-

тельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу 

с привлечением современных информационных технологий; использовать информационные и 

компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

ON4 Применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего об-

разования, дополнительного профессионального образования; 

ON5 Готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической по-

литики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 



ON6  Применять технологии и подходы современной психологии в решении управленческих 

задач; 

ON7 Владеть теоретическими основами налогообложения и его влияния на финансовые и 

управленческие решения, уметь рассчитать налоги организации; 

ON8 Обладать знаниями в области углубленного финансового учета в соответствии с требова-

ниями МСФО (МСФООС) и навыками его ведения 

ON9 Проводить  аудит в соответствии с требованиями МСА; 

ON10 Формировать финансовую отчетность для внутренних и внешних пользователей, включая 

потребности в информации для принятия управленческих решений; 

ON11 Проводить анализ экономической эффективности систем и процессов бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета и анализа бизнеса и использовать его результаты для под-

готовки решений в области оптимизации функционирования системы управления бизнесом, или 

отдельных ее функций; 

ON12 Применять средства и методы менеджмента в практической деятельности фирм и компа-

ний. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 To carry out scientific communication in the native and foreign language 

ON2  Know the methodology of scientific knowledge; principles and structure of the organization of 

scientific activities, have research skills 

ON3 To carry out information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of 

modern information technologies; use information and computer technologies in the field of profession-

al activity 

ON4 Apply modern methods and methods of teaching economic disciplines in professional educational 

organizations, educational institutions of higher education, additional professional education 

ON5  Prepare analytical materials for evaluating economic policy measures and making strategic deci-

sions at the micro and macro levels 

ON6 Apply technologies and approaches of modern psychology in solving managerial tasks 

ON7 Possess the theoretical basics of taxation and its impact on financial and management decisions, be 

able to calculate the organization's taxes 

ON8 Have knowledge in the field of deep financial accounting in accordance with the requirements of 

IFRS (IPSAS) and its management skills 

ON9  Conduct an in-depth audit in accordance with the requirements of ISA 

ON10 Generate financial statements for internal and external users, including information needs for 

making financial decisions 

ON11 Analyze the economic efficiency of systems and processes of accounting, management and tax 

accounting and business analysis and use its results to prepare solutions for optimizing the functioning 

of the business management system, or its individual functions 

ON12  To apply the means and methods of management in the practice of firms and companies. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



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

Модульдің 

атауы/ Назва-

ние модуля/ 
Module name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module 

learning outcomes 

Компоне

нт цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Цикл

, 

компонен

т (ОК, 

ВК, КВ)/ 
Cycle, 

componen

t (OK, 

VK, KV) 

Пәндер 

коды 

/Код 

дисци-

плины/ 
The code 

disciplines 

Пәннің /тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief 

description of the discipline 

Кредит

тер 

саны/ 

Кол-во 

креди-

тов/ 
Number 

of 

credits 

 

Се

мес

тр/ 
Se

me

ster 

Қалыпт

асатын 

компете

нциялар 

(кодтта

ры)/Фо

рмируе

мые 

компете

нции 

(коды)/ 
Formed 

compete

ncies 

(codes) 

Жалпы  

кәсіптік  

пәндер/ 

Общие 

профессиона

льные 

дисциплины

/ General 

professional 

disciplines 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 4, ON 6 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 
ON 1, ON 2, ON 4, ON 6 

 

/ Upon successful 

completion of the module, 

the student will: 
ON 1, ON 2, ON 4, ON 6 

БП 

ЖООК 

IFN  

5201 

 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Пән арнайы философиялық талдаудың 

пәні ретінде Ғылым феноменінің мәсе-

лелерін қарастырады, ғылымның та-

рихы мен теориясы, ғылымның даму 

заңдылықтары және ғылыми білімнің 

құрылымы, ғылым мамандық және 

әлеуметтік институт ретінде, ғылыми 

зерттеулерді жүргізу әдістері, ғылым-

ның қоғам дамуындағы рөлі туралы 

білімді қалыптастырады 

3 1 ON2 

БД ВК IFN  

5201 

 

История и филосо-

фия науки 

 

Дисциплина вводит в проблематику фе-

номена науки как предмета специально-

го философского анализа, формирует 

знания об истории и теории науки, о за-

кономерностях развития науки и струк-

туре научного знания, о науке как про-

фессии и социальном институте, о ме-

тодах ведения научных исследований, о 



роли науки в развитии общества. 

BD UC HPhS 

5201 

History and Philoso-

phy of science 

The discipline introduces the problems of 

the phenomenon of science as a subject of 

special philosophical analysis, forms 

knowledge about the history and theory of 

science, about the laws of the development 

of science and the structure of scientific 

knowledge, about science as a profession 

and social institution, about the methods of 

conducting scientific research, about the 

role of science in the development of so-

ciety 

БП 

ЖООК 

ShT 5202 Шет тілі (кәсіби) Осы пәнді оқу кезінде магистранттар 

зерттелетін лексикалық және граммати-

калық тақырыптар шегінде шет тілінде 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

жасау дағдыларын меңгереді. Кәсіби 

қызмет саласында арнайы және ғылыми 

әдебиеттерді түсіну дағдыларын дамы-

туға көп көңіл бөлінеді. 

5 1 ON1 

БД ВК IYa 5202 Иностранный язык 

(профессиональный) 

При изучении данной дисциплины ма-

гистранты овладевают навыками устно-

го и письменного общения на ино-

странном языке в пределах изучаемых 

лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию 

навыков понимания специальной и 

научной литературы в сфере професси-

ональной деятельности. 

BD UC FL 5202 Foreign Language 

(professional) 

When studying this discipline, undergrad-

uates master the skills of oral and written 

communication in a foreign language with-

in the studied lexical and grammatical top-



ics. Much attention is paid to the develop-

ment of skills of understanding special and 

scientific literature in the field of profes-

sional activity. 

БП 

ЖООК 

ZhMP 

5203 

Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Магистранттарды жоғары білім беру 

педагогикасының әдіснамалық 

тұжырымдамалық негіздерімен 

таныстыру. Оқытушының кәсіби және 

педагогикалық құзыреттілігі туралы 

білімді қалыптастыру. Жоғары оқу 

орнындағы дидактикалық негіздері, 

оқыту үдерісін ұйымдастырудың 

технологиялары, әдіс-тәсілдер 

ерекшеліктерін меңгеру. Жоғары 

мектепте инновациялық және АКТ 

пайдалану. Инновациялық және 

қашықтықтан оқыту 

технологияларының педагогикалық 

негіздерін зерттеу. Болашақ маманды 

тәрбиелеу негізін білу 

4 1 ON4 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика высшей 

школы 

Познакомить магистрантов с методоло-

гическими и теоретико-

концептуальными основами педагогики 

высшей школы. Сформировать знания 

по профессионально- педагогическим 

компетенциям преподавателя. Освоить 

дидактические основания образователь-

ного процесса в высшей школе, особен-

ности технологий проектирования, ме-

тодов и форм организации учебного 

процесса. инновационных и ИКТ в вузе. 

Изучить педагогические основы инно-

вационных и дистанционных техноло-



гий обучения в вузе. Знать основы вос-

питания будущего специалиста 

BD UC РVЕ 

5203 

Pedagogy of higher 

education 

To acquaint postgraduates with the meth-

odological and theoretical-conceptual 

foundations of higher education pedagogy. 

To form the knowledge on the professional 

and pedagogical competencies of a teacher. 

To master the didactic foundations of the 

educational process in higher education, 

the features of design technologies, meth-

ods and forms of the educational process's 

organization, innovation and information 

and communication technologies in higher 

education. To study the pedagogical foun-

dations of innovative and distance learning 

technologies at the university. To know the 

basics of educating a future specialist 

БП 

ЖООК 

BP 5204 Басқару психологи-

ясы 

Адам ресурстарын басқару теориясы, 

персоналды басқару әдістемесі және 

ұйымдағы персоналды басқару жүйесін 

қалыптастыру, ұйымдағы кадр 

жұмысын жоспарлау және персоналды 

басқару стратегиясы, персоналды 

басқару технологиясы және оның да-

муы, сонымен қатар ұйымдағы персо-

налдың мінез құлқын басқару мәселе-

лері мен іс әрекетінің нәтижелерін 

бағалау 

4 1 ON6 

БД ВК PU 

5204 

Психология управ-

ления 

 

Теория управления человеческими ре-

сурсами, методология управления пер-

соналом и формирования системы 

управления персоналом организации, 

стратегическое управление персоналом 



и планирование кадровой работы в ор-

ганизации, технология управления пер-

соналом и его развитием, а также во-

просы управления поведением персона-

ла организации и оценки результатов 

его деятельности 

BD UC РМ 5204 Psychology  of 

management 

Theory of human resource management, 

methodology of personnel management 

and formation of the organization''s per-

sonnel management system, strategic per-

sonnel management and planning of per-

sonnel work in the organization, technolo-

gy of personnel management and its devel-

opment, as well as issues of management 

of the behavior of the organization''s per-

sonnel and evaluation of the results of its 

activities. 

Бухгалтерлік 

есеп және 

 статистика 

теориясы 

мен әдісте-

месі/ Теория 

и методоло-

гия бухгал-

терского 

учета и ста-

тистики/ 

Theory and 

methodology 

of accounting 

and statistics 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 5, ON 8, ON 10 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ON 5, ON 8, ON 10 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 
ON 5, ON 8, ON 10 

БП ТК EBSA 

5205 

Экономикадағы бо-

лжаудың статисти-

калық әдістері 

Пән басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін деректерді өңдеу мен талдауда, 

сондай-ақ жоспарлау мен болжауда ста-

тистикалық әдістерді пайдалану білім-

дері мен дағдыларын қалыптастырады. 

5 1 ON5 

БД КВ SMPE 

5205 

Статистические ме-

тоды прогнозирова-

ния в экономике 

Дисциплина формирует знания и навы-

ки использования статистических мето-

дов в обработке и анализе данных, а 

также планировании и прогнозировании 

для принятия управленческих решений. 

BD CC SMFAE 

5205 

Statistical method of 

fore-casting activity 

in economics 

The discipline develops knowledge and 

skills in the use of statistical methods in 

data processing and analysis, as well as 

planning and forecasting for management 

decisions. 

БП ТК ТSТ Талдаудың стати- Пән магистранттарда математикалық ON5 



5205 стикалық тәсілдері модельдеу әдістерін қолдана отырып 

және стандартты қолданбалы бағдарла-

малар пакеттерін қолдана отырып, 

өндірістің технологиялық процестерін 

оңтайландыру арқылы статистикалық 

талдау әдіснамасы туралы білім мен 

дағдыларды қалыптастырады. 

БД КВ  SPA 

5205 

Статистические 

приемы анализа 

Дисциплина формирует у магистрантов 

знания и навыки методологии стати-

стического анализа с применением ме-

тодов математического моделирования 

и оптимизации технологических про-

цессов производства с использованием 

стандартных пакетов прикладных про-

грамм. 

BD CC SAT 

5205 

Statistical analysis 

techniques 

The discipline forms the knowledge and 

skills of undergraduates of the methodolo-

gy of statistical analysis using methods of 

mathematical modeling and optimization 

of technological production processes with 

the use of standard packages of applied 

programs. 

КП 

ЖООК 

КЕ 5301 Қаржылық есеп (іл-

герілемелі) 

Пән ҚЕХС-қа сәйкес есептік ақпаратты 

дайындау, сондайақ ҚЕХС талаптарына 

сәйкес қаржылық есептілікті 

дайындауды қоса алғанда, қаржылық 

есеп жүйесін құру білімі мен дағдыла-

рын қалыптастырады. 

5 1 ON8, 

ON10  

ПД ВК FU 5301 Финансовый учет 

(продвинутый) 

Дисциплина формирует знания и навы-

ки подготовки учетной информации в 

соответствии с МСФО, а также постро-

ения системы финансового учета, вклю-

чая подготовку финансовой отчетности 



согласно требованиям МСФО. 

PD UC FA 5301 Financial account (the 

advanced) 

The discipline forms the knowledge and 

skills of preparing accounting information 

in accordance with IFRS, as well as the 

construction of a system of financial ac-

counting, including the preparation of fi-

nancial statements in accordance with 

IFRS. 

Басқару 

және есеп/ 

Управление 

и учет/ Man-

agement and 

Accounting 

 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 5, ON 8, ON 10, 
ON11, ON 12 

   

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ON 5, ON 8, ON 10, 

ON11, ON 12 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 
ON 5, ON 8, ON 10, 

ON11, ON 12 

КП ТК ВЕТККZ

U 5302 

Бухгалтерлік есеп 

тәжірибесі мен 

қағидалары: қазіргі 

заманғы үрдістері 

Пән бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 

қаржы және экономика саласында 

басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін пайдаланушылардың кең ауқымы-

на қаржылық ақпаратты ұсыну білімдері 

мен дағдыларын қалыптастырады. 

5 

 

2 ON8 

ПД КВ TPBUST 

5302 

Теория и практика 

бухгалтерского уче-

та: современные 

тенденции 

Дисциплина формирует знания и навы-

ки организации бухгалтерского учета, 

представления финансовой информации 

широкому кругу пользователей для 

принятия управленческих решений в 

области финансов и экономики. 

PD CC TPAMT 

5302 

Theory and practice 

of accounting: mod-

ern trends 

The discipline develops knowledge and 

skills in the organization of accounting, 

presentation of financial information to a 

wide range of users to make management 

decisions in finance and economics. 

КП ТК SM 5302 Стратегиялық ме-

неджмент 

Пән магистранттарда ұйымды стратеги-

ялық басқару саласындағы негізгі тео-

риялық білімдер мен негізгі практика-

лық дағдыларды қалыптастырады, стра-

тегиялардың ықтимал нұсқаларын, 

стратегиялық баламаларды әзірлеу 

әдістерін және ұйымның нақты страте-

гиясын таңдауын зерделейді; 

ON11, 
ON12 



ұзақмерзімді кезеңге ұйымның тұрақты 

дамуына ықпал ететін стратегияны іске 

асыру бойынша іс-шараларды әзір-

леудің практикалық дағдыларын қалы-

птастыру, нарықтағы өзгерістерді бол-

жау және проблемалық жағдайларды 

алдын ала болжайды 

ПД КВ SM 5302 Стратегический ме-

неджмент 

Дисциплина формирует у магистрантов 

базовые теоретические знания и основ-

ные практические навыки в области 

стратегического управления организа-

циями, изучить возможные варианты 

стратегий,методы разработки стратеги-

ческих альтернатив и выбора конкрет-

ной стратегии организации; сформиро-

вать практические навыки разработки 

мероприятий пореализации стратегии, 

способствующие устойчивому развитию 

организации на долгосрочный период, 

предвидение изменений на рынке и 

предвосхищает проблемных ситуации 

PD CC SM 5302 Strategic management The discipline provides the students basic 

theoretical knowledge and basic practical 

skills instrategic management of organiza-

tions, to studypossible strategies, methods 

of development ofstrategic alternatives and 

choice of strategy of the organization; to 

form practical skillsdevelopment activities 

to implement the strategy forsustainable 

development of the organization inthe long 

term, foreseeing changes in the market and 

anticipates problem situations. 

КП ТК ІA 5302 Іскерлік әкімшілік Пән әкімшілік-басқару қызметі сала- ON11, 



сындағы кәсіби дағдылар мен іскерлікті 

меңгеруге және жүйеленген білімді 

алуға арналған, олар кәсіби қызметте 

тиімді әкімшілік шешімдер қабылдауға, 

басқарушылық стратегияларды әзірлеу-

ге және жүзеге асыруға, команда 

жұмысының нәтижелерін барабар 

бағалауға мүмкіндік береді. 

ON12  

 

ПД КВ DA 5302 Деловое админи-

стрирование 

Дисциплина посвящена получению си-

стематизированных знаний и приобре-

тению профессиональных навыков и 

умений в области административно-

управленческой деятельности, которые 

позволят им принимать эффективные 

административные решения в профес-

сиональной деятельности, разрабаты-

вать и реализовывать управленческие 

стратегии, адекватно оценивать резуль-

таты работы команды. 

PD CC BA 5302 Business 

administration 

The discipline is devoted to obtaining sys-

tematic knowledge and acquisition of pro-

fessional skills and abilities in the field of 

administrative and managerial activity, 

which will allow them to make effective 

administrative decisions in professional 

activity, develop and implement manage-

ment strategies, adequately assess the re-

sults of the team. 

КП ТК TBE 

5303 

Тереңдетілген 

басқару есебі 

Пән басқарушылық есептің қазіргі за-

манғы бағыттары туралы білімді және 

басқарудың барлық деңгейлеріндегі 

басқарушылық шешімдерді қабылдау 

және орындау мақсатында ішкі пайда-

5 

 

2 

 

ON11 



ланушыларға ақпарат дайындау дағды-

ларын қалыптастырады. 

ПД КВ UUU 

5303 

Углубленный 

управленческий 

учет 

Дисциплина формирует знания совре-

менных направлений управленческого 

учета и навыки подготовки информации 

внутренним пользователям в целях 

принятия и результативности управлен-

ческих решений всех уровней управле-

ния. 

PD CC AМA 

5303 

The advanced 

managerial account 

The discipline forms the knowledge of 

modern areas of management accounting 

and skills to prepare information for inter-

nal users for the adoption and effectiveness 

of management decisions at all levels of 

management. 

КП ТК IZhT 

5303 

Инвестициялық жо-

баларды талдау 

 

 

 

 

Пән - бұл экономикалық пәндерді 

оқыпүйренуде бұрын игерілген 

құзыреттіліктерді қалыптастыру және 

дамыту процесінің жалғасы, сонымен 

қатар кәсіпорынның инновациялық 

қызметі саласындағы магистрлердің 

теориялық білімдерін қалыптастыруға 

ықпал етеді. 

ON5, 

ON10 

ПД КВ AIP 5303 Анализ инвестици-

онных проектов 

Дисциплина является продолжением 

процесса формирования и развития 

компетенций, осваиваемых ранее при 

изучении экономических дисциплин, а 

также способствует формированию тео-

ретических знаний у магистрантов в об-

ласти инновационной деятельности 

предприятия. 

PD CC AIP 5303 Analysis of 

investment projects 

The discipline is a continuation of the pro-

cess of formation and development of 



competencies mastered earlier in the study 

of economic disciplines, as well as con-

tributes to the formation of theoretical 

knowledge of undergraduates in the field 

of innovative activity of the enterprise. 

 

Есеп,салық 

салу және 

аудит/ Учет,           

налогообло-

жение и 

аудит/ Ac-

counting, 

Taxation and 

Audit 

 

 

 

 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 7, ON 8, ON 9,  ON 

10, ON 11 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ON 7, ON 8, ON 9,  ON 

10, ON 11 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 
ON 7, ON 8, ON 9,  ON 

10, ON 11 

КП ТК USSNT 

6305 

Ұйымдарда са-

лықтық саясат 

негіздерін талдау 

Пән қолданыстағы салық заңнамасын 

сақтай отырып, ұйымның салықтық 

есепке алу саясатын оңтайландыратын 

әдістер мен тәсілдер жүйесін құру 

бойынша теориялық білім мен практи-

калық дағдыларды қалыптастырады. 

5 

 

3 

 

ON7, 

ON11  

ПД КВ AONPO 

6305 

Анализ обоснования 

налоговой политики 

организации 

Дисциплина формирует теоретические 

знания и практические навыки по со-

зданию системы методов и приемов, 

оптимизирующих налоговую учетную 

политику организации при соблюдении 

действующего налогового законода-

тельства. 

 

PD CC ARTPO 

6305 

Analysis of reasons 

for tax policy of the 

organization 

The discipline forms theoretical knowledge 

and practical skills to create a system of 

methods and techniques that optimize the 

tax accounting policy of the organization 

in compliance with current tax legislation. 

 

КП ТК 

 

SA 6305 Салықтық 

әкімшілендіру 

Бұл пәнді оқу магистранттарда салық 

органдары жүзеге асыратын мемлекет-

тік бақылау саласында кешенді білім 

мен практикалық дағдыларды қалыпта-

стыруға мүмкіндік береді. Магистрант-

тарға салық заңнамасын білікті пайда-

лану дағдыларын үйретуге көп көңіл 

бөлінеді. 

ON7 

 

ПД КВ NA 6305 Налоговое админи-

стрирование 

Изучение данной дисциплины позволя-

ет сформировать у магистрантов ком-

   



плексные знания и практические навы-

ки в области государственного кон-

троля, осуществляемого налоговыми 

органами. Большое внимание уделяется 

привитию магистрантам умений квали-

фицированного использования налого-

вого законодательства. 

PD CC TA 6305 Tax administration The study of this discipline allows you to 

form a comprehensive knowledge and 

practical skills in the field of state control, 

carried out by the tax authorities. Much 

attention is paid to inculcate the master's 

students with the skills of qualified use of 

tax legislation. 

   

КП ТК SA 6306 Сәйкестік аудиті Пән шаруашылық жүргізуші субъ-

ектілердің аудитін жүргізудегі кәсіби 

дағдылар мен іскерлікті қалыптасты-

руға, бухгалтерлік есепті жүргізуді 

ұйымдастырудың дұрыстығын тәуелсіз 

бақылау ретінде, ішкі бақылау жүй-

есінің ұйымдастырылуы мен жұмыс 

істеуіне, қаржылық есептіліктің дұры-

стығын тексеруге, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің қолданыстағы 

заңнаманы сақтауына, сондайақ ауди-

торлық тексеру нәтижелерін ресімдеуге 

арналған. 

5 

 

 

3 

 

ON9 

ПД КВ AS 6306 Аудит соответствия Дисциплина посвящена получению си-

стематезированных знаний и приобре-

тению профессиональных навыков и 

умений в проведения аудита хозяй-

ствующих субъектов как независимого 

контроля правильности организации 

 



ведения бухгалтерского учѐта, органи-

зации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки досто-

верности финансовой отчѐтности, со-

блюдения хозяйствующими субъектом 

действующего законодательства, а так-

же по оформлению результатов ауди-

торской проверки. 

PD CC CA 6306 Compliance audit The discipline is devoted to obtaining sys-

tematized knowledge and acquisition of 

professional skills and abilities in auditing 

business entities as an independent control 

of the proper organization of accounting, 

organization and functioning of internal 

controls, verification of the reliability of 

financial statements, compliance with ap-

plicable laws by business entities, as well 

as on registration of the results of the audit. 

 

КП ТК KEA 

6306 

Қаржылық есептілік 

аудиті 

Пән қаржылық есептіліктің ХҚЕС та-

лаптарына сәйкестігі туралы ерекше 

пікір білдіру мақсатында да, ілеспе 

аудиторлық қызметтер саласында да 

ұйым аудитін жүргізу бойынша білім 

мен дағдыларды қалыптастырады. 

ON9, 

ON10  

ПД КВ AFO 

6306 

Аудит финансовой 

отчетности 

Дисциплина формирует знания и навы-

ки по проведению аудита организации 

как в целях выражения особого мнения 

о соответствии финансовой отчетности 

требованиям МСФО, так и в области 

сопутствующих аудиторских услуг. 

 

PD CC FRA 

6306 

Financial reporting 

audit 

The discipline develops knowledge and 

skills in auditing an organization both for 

the purpose of expressing a dissenting 

 



opinion on the compliance of financial 

statements with IFRS requirements and in 

the field of related audit services. 

КП ТК TA 6306 Тиімділік аудиті Пән қаржы ағындары мен мемлекеттік 

меншікті басқарудың тиімділігін, 

сондайақ салықтық әкімшілендірудің 

нәтижелілігін бағалауға, әрі қарайғы 

ісқимылдар бойынша ұсынымдар әзір-

леуге мүмкіндік беретін қаржылық 

бақылау әдістерін қолданудың білімі 

мен практикалық дағдыларын қалыпта-

стырады. 

ON9, 

ON11  

ПД КВ AE 6306 Аудит эффективно-

сти 

Дисциплина формирует знания и прак-

тические навыки применения методов 

финансового контроля, позволяющих 

оценить эффективность управления фи-

нансовыми потоками и государственной 

собственностью, а также результатив-

ность налогового администрирования, 

выработать рекомендации по дальней-

шим действиям. 

  

PD CC EA 6306 Efficiency audit The discipline develops knowledge and 

practical skills in the application of finan-

cial control methods, allowing to evaluate 

the effectiveness of financial flows and 

state property management, as well as the 

effectiveness of tax administration, to de-

velop recommendations for further action. 

  

КП ТК BE 6308 Біріктірілген есеп-

тілік 

Бұл пән біріктірілген есептілікті ұйым-

дастырудың құрамын, мазмұнын және 

проблемаларын қарастырады, есеп-

тілікті еркін оқуға, Есептіліктің ақпа-

раттық мазмұнын бағалауға, оны жан-

4 3 ON9 



жақты талдауға үйретеді. 

ПД КВ IO 6308 Интегрированная 

отчетность 

Данная дисциплина изучает состав, со-

держание и проблемы интегрированной 

отчетности организации, обучает уме-

нию свободного чтения отчетности, 

оценки информативности отчетности, ее 

всестороннему анализу. 

PD CC IR 6308 Integrated Reporting This discipline examines the composition, 

content and problems of integrated report-

ing organization, teaches the ability to 

freely read reporting, assess the informa-

tiveness of reporting, its comprehensive 

analysis. 

КП ТК 

 

KEHSKS

SMMEE

6308 

ҚЕХС ҚС сәйкес 

мемлекеттік меке-

мелерде есеп және 

есептілік 

Пән магистранттардың есептеу әдісін 

түсінуі мен түсінігін береді, баламалы 

әдістерді таңдауда кәсіби пікір қалыпта-

стыру үшін орта дайындайды және 

олардың қаржылық есептіліктегі ақпа-

ратқа әсерін бағалау, сондайақ Мемле-

кеттік мекемелердің қаржылық есеп-

тілігін дайындау мәселелерін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілердің та-

лаптарына сәйкес дайындалған қаржы-

лық есептілік элементтерін бағалаудың 

ұсынылатын әдістерін қолдану бойын-

ша практикалық дағдыларды әзірлейді. 

ON8, 

ON10 

ПД КВ KEHS 

KSMME 

6308 

Учет и отчетность в 

государственных 

учреждениях в соот-

ветствии с 

Дисциплина дает осмысление и пони-

мание магистрантами метода начисле-

ния, подготавливает среду для форми-

рования профессионального суждения 



МСФООС при выборе альтернативных методов и 

оценки их влияния на информацию в 

финансовой отчетности, а также выра-

батывает практические навыки по при-

менению рекомендуемых методов 

оценки элементов финансовой отчетно-

сти подготовленной в соответствие с 

требования нормативно-правовых ак-

тов, регулирующие вопросы подготовки 

финансовой отчетности государствен-

ных учреждений. 

PD CC ASI 

IFRSPS 

6308 

Accounting in state 

institutions, in ac-

cordance with 

IFRSPS 

The discipline gives master''s students 

comprehension and understanding of ac-

crual method, prepares environment for the 

formation of professional judgment in 

choosing alternative methods and assess 

their impact on the information in the fi-

nancial statements, as well as develops 

practical skills for the application of the 

recommended methods for assessing ele-

ments of financial statements prepared in 

accordance with the requirements of regu-

lations governing the preparation of finan-

cial statements of public institutions. 

  

Экономика-

лық талдау 

және жоспа-

рлау / Эко-

номический 

анализ и 

планирова-

ние/ Eco-

nomic analy-

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 5, ON10, ON11 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ON 5, ON10, ON11 

КП ТК 

 

КST 

5304 

Қазіргі 

стратегиялық талдау 

Бұл пәнді оқу магистранттарда 

ұйымның сыртқы және ішкі ортасын 

Стратегиялық талдау әдістемесіне, 

компанияның жағдайын 

диагностикалауға, бәсекелестік 

артықшылықтарды қолдау және дамыту 

стратегиясын әзірлеуге байланысты 

мәселелер бойынша кешенді білім мен 

практикалық дағдыларды 

5 

 

2 

 

ON5 



sis and plan-

ning 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 
ON 5, ON10, ON11  

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

ПД КВ SSА 

5304 

Современный стра-

тегический анализ 

Изучение данной дисциплины позволя-

ет сформировать у магистрантов ком-

плексные знания и практические навы-

ки в области вопросов, связанных с ме-

тодикой стратегического анализа внеш-

ней и внутренней среды организации, 

диагностики состояния компании, раз-

работки стратегии по поддержанию и 

развитию конкурентных преимуществ. 

 

PD CC МSA 

5304 

Modern strategic 

analysis 

The study of this discipline allows you to 

form a comprehensive knowledge and 

practical skills in the field of issues related 

to the methodology of strategic analysis of 

the external and internal environment of 

the organization, diagnosis of the compa-

ny, developing strategies to maintain and 

develop competitive advantage. 

 

КП ТК MZhZh 

5304 

Мемлекеттік жоспа-

рлау жүйесі 

Пән қоғам алдында тұрған міндеттерді 

шешу үшін басқарудың маңызды тетігі 

ретінде мемлекеттік жоспарлау жүй-

есінің жаңа элементтерінің – мемлекет-

тік органдардың стратегиялық жоспар-

ларының, ҚР аумағын дамыту бағдар-

ламаларының мазмұнын ашады, әлемдік 

тәжірибеде мемлекеттік жоспарлау 

тәжірибесімен таныстырады, мемлекет-

тік жоспарлау жүйесінің стратегиялық 

және бағдарламалық құжаттарына мо-

ниторинг жүргізу және бағалау дағды-

ларын қалыптастырады. 

ON5 

ПД КВ SGP 

5304 

Система государ-

ственного планиро-

Изучение данной дисциплины позволя-

ет сформировать у магистрантов ком-

   



вания плексные знания и практические навы-

ки в области вопросов, связанных с 

сущностью и характером системы госу-

дарственного управления; изучении 

особенностей становления и развития 

системы государственного управления в 

современных условиях трансформации 

государственного устройства в Респуб-

лике Казахстан. 

PD CC SSP 5304 The system of state 

planning 

The study of this discipline allows you to 

form a comprehensive knowledge and 

practical skills in the field of issues related 

to the essence and nature of public admin-

istration system; the study of the peculiari-

ties of the formation and development of 

public administration system in modern 

conditions of transformation of the state 

system in the Republic of Kazakhstan. 

   

КП ТК UBEBKT 

6307 

Ұйымның бухгал-

терлік есеп беруін 

қаржылық талдау 

Пән магистранттарда ұйымның 

қаржылық жағдайын талдаудың негізгі 

аспектілерін тұтас қабылдау, түсіндіру 

және бағалау қабілетін 

қалыптастыратын қаржылық талдау 

әдістемесін терең зерделеуде 

жүйеленген білім алуға және кәсіби 

дағдылар мен іскерліктерді алуға 

арналған. 

5 

 

 

3 ON10 

ПД КВ FABOO 

6307 

Финансовый анализ 

бухгалтерской от-

четности организа-

ции 

Дисциплина посвящена получению си-

стематизированных знаний и приобре-

тению профессиональных навыков и 

умений в углубленном изучении мето-

дики финансового анализа, формирую-

щее у магистрантов способность це-



лостного восприятия, интерпретации и 

оценки ключевых аспектов анализа фи-

нансового состояния организации. 

PD CC FAAO 

6307 

Financial analysis of 

accounts of the organ-

isation   

The discipline is devoted to obtaining sys-

tematic knowledge and acquiring profes-

sional skills and abilities in an indepth 

study of the methodology of financial 

analysis, forming the ability of graduate 

students holistic perception, interpretation 

and evaluation of key aspects of the analy-

sis of the financial condition of the organi-

zation. 

 

КП ТК BZhB 

6307 

Бюджеттік  

жоспарлау және бо-

лжау 

Пән мемлекеттің бюджет саясаты, бюд-

жеттік жоспарлау және болжамдау жүй-

есін ұйымдастыру саласында жүйелен-

ген білім алуға және кәсіби дағдылар 

мен іскерліктерге арналған. 

ON5 

ПД КВ BPP 

6307 

Бюджетное плани-

рование и прогнози-

рование 

Дисциплина посвящена получению си-

стематизированных знаний и приобре-

тению профессиональных навыков и 

умений в области бюджетной политики 

государства, организации системы 

бюджетного планирования и прогнози-

рования. 

 

PD CC BPP 

6307 

Budgetary planning 

and prognostication 

The discipline is devoted to obtaining sys-

tematic knowledge and acquisition of pro-

fessional skills and abilities in the field of 

budgetary policy of the state, the organiza-

tion of the system of budget planning and 

forecasting. 

 

КП ТК KBT 

6307 

Қазіргі басқарушы-

лық талдау 

Курс нарық жағдайында кез келген 

құқықтық нысандағы ұйымдарда 

басқару тиімділігін арттыру мақсатында 

ON5, 

ON11 



басқарушылық талдау жүргізудің тео-

риялық және әдістемелік мәселелерін 

ашады, басқарушылық талдауды ақпа-

раттық қамтамасыз ету туралы білім 

кешенін қалыптастырады, басқарушы-

лық талдаудың сандық және сапалық 

әдістері негізінде стратегиялық және 

тактикалық басқарушылық шешімдерді 

негіздеу мен қабылдаудың нақты прак-

тикалық дағдыларын әзірлейді. 

ПД КВ SUA 

6307 

Современный 

управленческий 

анализ 

Изучение данной дисциплины позволя-

ет сформировать у магистрантов полное 

представление об управленческом ана-

лизе хозяйственной деятельности как 

основном элементе процесса подготов-

ки и принятия управленческих решений 

в сфере производства, овладеть теоре-

тическими знаниями и практическими 

навыками по применению приемов и 

способов управленческого экономиче-

ского анализа и работе с информацией, 

развитие аналитического мышления. 

  

PD CC MMA 

6307 

Modern management 

analysis 

The study of this discipline allows you to 

form a complete idea of the managerial 

analysis of economic activity as the main 

element in the process of preparing and 

making managerial decisions in produc-

tion, to master the theoretical knowledge 

and practical skills in the application of 

techniques and methods of managerial 

economic analysis and work with infor-

mation, the development of analytical 

thinking. 

  



Вариативтік пәнер – 10 кредит/ Вариативные дисциплины – 10 кредитов/ Variative disciplines - 10 credits 

  

БП ТК 

 

AMUSh

T  

Арнайы мақсаттар 

үшін шет тілі 

Бұл пәнді оқу кезінде кәсіби терминоло-

гияға және академиялық жазуға 

(мақалалар, эсселер, түйіндемелер және 

т.б.) басты назар аударылады. Маги-

странттар ғылыми мақалаларды оқу 

және аудару, кәсіби тақырыптар 

бойынша қарым-қатынас жасау дағды-

ларын меңгереді 

5 

 

2 

 

ON3 

БД КВ IYaSC  

Иностранный язык 

для специальных 

целей 

При изучении данной дисциплины ос-

новной акцент делается на профессио-

нальную терминологию и академиче-

ское письмо (статьи, эссе, резюме и 

т.д.). Магистранты овладевают навыка-

ми чтения и перевода научных статей, 

общения на профессиональные темы. 

BD CC FLSP 
Foreign language for 

specific purposes 

When studying this discipline, the main 

emphasis is on professional terminology 

and academic writing (articles, essays, re-

sumes, etc.). Master students learn the 

skills of reading and translating scientific 

articles, communicating on professional 

topics. 

БП ТК ІKT  Іскерлік қазақ тілі Бұл пән жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру бағдарламасында оқитын 

магистранттарға арналған. Пәнде 

іскерлік қазақ тілінің практикалық негізі 

қарастырылады. Магистранттар тіл 

мәдениетінің нормаларын, іскери 

лексикалық минимумдарды, қазақ 

тілінде іс-жүргізу дағдыларын 

меңгереді 

ON1 

БД КВ DKYa  Деловой казахский Данная дисциплина предназначена для 



язык магистрантов, обучающихся по про-

грамме послевузовского образования. В 

дисциплине рассматривается практиче-

ская основа делового казахского языка. 

Магистранты овладевают нормами язы-

ковой культуры, деловыми лексически-

ми минимумами, навыками делопроиз-

водства на казахском языке 

BD CC BK 
Business Kazakh 

language 

This discipline is intended for undergradu-

ates enrolled in a postgraduate education 

program. The discipline examines the prac-

tical basis of the business Kazakh lan-

guage. Undergraduates master the norms 

of linguistic culture, business lexical min-

imums, office-work skills in the Kazakh 

language 

БП ТК ІR  Іскерлік риторика Пән магистранттарды риторика өнерінің 

қалыптасу және даму тарихымен, 

риторика түрлерімен, заманауи 

спикерлердің сөйлеу мәдениетінің 

шарттары мен талаптарымен 

таныстырады. Ауызша сөйлеуге 

дайындық кезеңдері (тақырып, мақсат, 

сөйлеу типі мен түрі), сөйлеудің негізгі 

формалары (диалог, монолог), риторика 

түрлері (жалпы және жеке) туралы 

түсінік береді 

ON1 

БД КВ DR  Деловая риторика 

Дисциплина знакомит магистрантов с 

историей становления и развития искус-

ства риторики, видами риторики, с 

условиями и требования к речевой 

культуре современных ораторов. Дает 

представление об этапах подготовки к 



устной речи (тема, цель, вид и тип ре-

чи), об основных формах речи (диалог, 

монолог), видах риторики (общая и ин-

дивидуальная) 

BD CC BR Business rhetoric 

The discipline introduces undergraduates 

to the history of the formation and devel-

opment of the art of rhetoric, the types of 

rhetoric, the conditions and requirements 

for the speech culture of modern speakers. 

Gives an idea of the stages of preparation 

for oral speech (topic, purpose, type and 

type of speech), about the main forms of 

speech (dialogue, monologue), types of 

rhetoric (general and individual) 

БП ТК ITSM IT-сервис менедж-

менті 

АТ-қызметтерді басқару арқылы авто-

маттандырылған бизнес-процестердін 

тәсілін және принциптерін үйрену. 

ON3 

БД КВ ITSM  
IT-сервис менедж-

мент 

IT-сервис менеджмент изучение прин-

ципов и подходов автоматизации биз-

нес-процессов через процесс управле-

ния уровня услуг IT- сервисами. 

BD CC ITSM 
IT-service 

management 

IT-service management study of principles 

and approaches to automating business 

processes through the process of managing 

the level of services by IT-services. 

БП ТК BBZh  Білім беруді 

жекелендіру  

Пән қазіргі білім беру трендтерінің бірі 

– дербестендіру туралы түсініктерді 

қалыптастыруға бағытталған. Оның 

мазмұны келесі тақырыптармен 

ұсынылған: білім берудің жеке моделі, 

оның құрылымы мен факторлары; жеке 

оқыту принциптері; оқытудың жеке 

траекториясы туралы түсінік; жеке білім 

ON4 



берудегі байланыс ерекшеліктері 

БД КВ PO  
Персонализация об-

разования 

Дисциплина направлена на формирова-

ние представлений об одном из трендов 

современного образования – персонали-

зации. Ее содержание представлено 

следующими темами: персонализиро-

ванная модель образования, ее структу-

ра и факторы; принципы персонализи-

рованного учения; понятие индивиду-

альной траектории обучения; особенно-

сти коммуникации в персонализирован-

ном образовании. 

BD CC PE 
Personalization of 

education 

The discipline is aimed at forming ideas 

about one of the trends of modern educa-

tion – personalization. Its content is repre-

sented by the following topics: personal-

ized education model, its structure and fac-

tors; principles of personalized teaching; 

the concept of individual learning trajecto-

ry; features of communication in personal-

ized education. 

БД КВ IDBADB 

Интеллектуалды 

дарынды білім 

алушылардың 

дамуын басқару 

Бұл пән дарынды оқушылардың дамуын 

басқару саласында педагог-

психологтың кәсіби құзыреттілігін да-

мытуға бағытталған. Онда дарынды 

білім алушылардың білім беру сала-

сындағы заманауи үрдістер, зияткерлік 

дарынды білім алушылардың дамуын 

басқарудың мазмұнды және аспаптық 

аспектілері, осы процесті психологи-

ялық-педагогикалық қолдау бағдарла-

масын әзірлеу технологиялары және 

оны іске асырудың инновациялық фор-

ON2 

ON4,  



маттары көрініс тапты. 

BD CC URIOO 

Управление 

развитием 

интеллектуально 

одаренных 

обучающихся 

Данная дисциплина нацелена на разви-

тие профессиональных компетенций 

педагога-психолога в области управле-

ния развитием одаренных обучающих-

ся. В ней нашли отражение современ-

ные тенденции в сфере образования 

одаренных обучающихся, содержатель-

ные и инструментальные аспекты 

управления развитием интеллектуально 

одаренных обучающихся, технологии 

разработки программы психолого-

педагогического сопровождения данно-

го процесса и инновационные форматы 

ее реализации. 

БП ТК MDIGL 

Managing the De-

velopment of Intel-

lectually Gifted 

Learners 

This discipline is aimed at developing the 

professional competencies of a teacher-

psychologist in the field of managing the 

development of gifted students. It reflects 

modern trends in the field of education of 

gifted students, substantive and instrumen-

tal aspects of managing the development of 

intellectually gifted students, technologies 

for developing a program of psychological 

and pedagogical support for this process 

and innovative formats for its implementa-

tion. 

БД КВ OIIFA 

Оқу іс-әрекетінің 

инновациялық фор-

маларының әдісте-

месі 

Жоғары мектепте инновациялық 

оқытудың мәнін меңгеруге бағытталған. 

Білім берудегі инновацияның 

әдіснамалық тәсілдері қарастырылады. 

Инновация теориясы мен 

практикасының интеграциялық 

5 

 

2 

 

ON2 

ON4,  



үдерістері анықталады. Педагогтың 

жаңашыл мәдениетіне қойылатын 

талаптар берілген. Курстың мазмұны 

оқу қызметін ұйымдастырудың 

инновациялық форматын, оқытуды 

ұйымдастыру формаларын, 

технологиялары мен әдіс-тәсілдері 

университеттегі оқу үдерісінің жоғары 

сапалы нәтижесін қамтамасыз ететін 

тұрғыда қарастырылады. 

BD CC MIFUD 

Методология инно-

вационных форм 

учебной деятельно-

сти 

Направлена на освоение сущности ин-

новационного обучения в вузе. Рас-

сматриваются методологические подхо-

ды для инноваций в образовании. Опре-

делены интеграционные процессы тео-

рии и практики инновационной дея-

тельности. Даны требования к иннова-

ционной культуре педагога. В содержа-

нии курса рассмотрены инновационный 

формат организаци учебной деятельно-

сти, формы организации обучения, тех-

нологии, обеспечивающие качествен-

ный результат образовательного про-

цесса в вузе. 

 

БП ТК MIFEA 

Methodology of In-

novative Forms of 

Educational Activity 

The discipline is aimed at mastering the 

essence of innova-tive education at the 

university. Methodological approaches for 

innovations in education are considered. 

The integration processes of the theory and 

practice of innovation activity are deter-

mined. The requirements for the innovative 

culture of the teacher are given. The con-

tent of the course considers the innovative 

 



format of the organization of educational 

ac-tivities, forms of organization of educa-

tion, technologies that provide a high-

quality result of the educational process at 

the university 

БП ТК SKP  Конструктивтік 

қарым-қатынас пси-

хологиясы 

Пән кез келген профильдегі маманның 

іс-әрекетінің түрі ретінде қарым-

қатынас туралы білімді меңгеруге 

бағытталған, кәсіби даму мен тұлғаның 

өзін-өзі жүзеге асырудағы қарым-

қатынастың маңызы туралы. Пән бар-

лық әлеуметтік жағдайларда табысты 

қарым -қатынас дағдыларын қалыпта-

стырады. 

ON2 

ON3,  

БД КВ PKO  

Психология кон-

структивного обще-

ния 

Дисциплина направлена на усвоение 

знаний об общении как виде деятельно-

сти специалиста любого профиля, о 

значении общения в профессиональном 

развитии и личной самореализации. 

Дисциплина формирует навыки успеш-

ного общения в любых социальных си-

туациях. 

BD CC PCC 

Psychology of 

constructive 

communication 

The discipline is aimed at mastering 

knowledge about communication as a type 

of activity of a specialist of any profile, 

about the importance of communication in 

professional development and personal 

self-realization. The discipline forms the 

skills of successful communication in all 

social situations. 

БП ТК IT  Интернет  

технологиялары 

Интернет технологиялар веб - қызметті 

қашықтан жұмыс істеу үшін дербес 

дамытуға мүмкіндік береді. Деректерді 

ON3 



нақты уақытта басқару қажет 

БД КВ IT  
Интернет техноло-

гии 

Интернет технологии позволяют 

самостоятельно разработать Web-сервис 

для удаленной работы. Управлять 

данными в режиме реального времени 

BD CC IT Internet technology 

Internet technologies allow you to 

independently develop a Web service for 

remote work. Manage data in real time 

БП ТК KMTZh  Жобаларды 

басқарудың қазiргi 

технологиясы 

Жобаларды басқарудың заманауи тех-

нологиялары заманауи CASE-

құралдарымен кәсіпорындардың 

тиімділігін арттыруға бағытталған 

пәндік мәселелерді шешу үшін жоспар-

лау мен жобалық басқаруды қарастыра-

ды. 

ON2 

ON3,  

БД КВ STUP  

Современные тех-

нологии управления 

проектами 

Современные технологии управления 

проектами рассматривает планирование 

и управление проектами для решения 

задач предметной области направлен-

ных на повышение эффективности ра-

боты предприятий современными 

CASE-средствами. 

BD CC MTPM 

Modern technologies 

of project manage-

ment 

Modern project management technologies 

considers planning and project manage-

ment for solving problems of the subject 

area aimed at improving the efficiency of 

enterprises with modern CASE-tools. 

БП ТК RІK  Риторика. Іскерлік 

қарым-қатынас 

Пән нәтижелі іскерлік келіссөздер 

жүргізе отырып, маманның кәсіби 

қызметінде іскерлік қарым -қатынас 

дағдыларын, риторикалық мәдениетті 

қалыптастырады. Магистранттар вер-

балды қарым-қатынастың психологи-

ON2 

ON3,  



ялық аспектілерін, риторикалық әдістер 

мен дәлелдемелердің құрылымын 

меңгереді, сендіру, іскерлік әңгіме 

жүргізу, пікірталас, вербалды емес ком-

муникация құралдарын меңгереді. 

БД КВ RDO  
Риторика. Деловое 

общение  

Дисциплина формирует навыки делово-

го общения, риторической культуры в 

профессиональной деятельности специ-

алиста, ведения продуктивных деловых 

переговоров. Магистранты усвоят пси-

хологические аспекты речевого обще-

ния, риторические приемы и структуру 

доказательств, овладеют мастерством 

убеждения, ведения деловой беседы, 

спора, невербальными средствами об-

щения. 

BD CC RBC 
Rhetoric, business 

communication 

Discipline forms business skills, rhetorical 

culture in professional activities of a spe-

cialist, conducting productive business ne-

gotiations. Magistrants will assume the 

psychological aspects of speech communi-

cation, rhetorical techniques and the struc-

ture of evidence, will master the skill of 

conviction, business conversation, dispute, 

non-verbal means of communication. 

БП ТК BTP  Бұлтты  

технологиялады 

пайдалану 

Бұлтты технологияларды пайдалану 

қашықтан басқаруға арналған арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз ету мен 

құралдарды қолданудың заманауи 

әдістері мен технологияларын қарасты-

рады. 

ON3 

БД КВ IOT  
Использование об-

лачных технологий 

Использование облачных технологий 

рассматривает современные методы и 



технологий использования, специализи-

рованных программно-

инструментальных средств удалѐнного 

управления. 

BD CC UCC 

The use of cloud 

computing 

The use of cloud computing considers 

modern methods and technologies of using 

specialized software and tools for remote 

control. 

 

Кәсіби прак-

тикалар/ 

Профессио-

нальные 

практики/ 

Professional 

Practices 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON2, ON3 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ON 1, ON2, ON3 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 
ON 1, ON2, ON3 

БП ТК  Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық практика оқыту мен оқы-

ту әдістемесінің практикалық дағдыларын 

қалыптастырады. Осы практикадан өту 

кезеңінде магистранттар бакалавриатта 

сабақ өткізуге тартылады 

4 3 ON2, 
ON3 

БД ВК  Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика формирует 

практические навыки методики препода-

вания и обучения. В период прохождения 

данной практики магистранты привлека-

ются к проведению занятий в бакалавриа-

те. 

BD UC  Pedagogical practice Pedagogical practice forms the practical 

skills of teaching and learning methodology. 

During the period of this practice, master 

students are involved in conducting classes 

at the undergraduate level. 

КП 

ЖООК 

 Зерттеу практикасы Магистранттың ғылыми-зерттеу 

тәжірибесі отандық және шетелдік 

ғылымның соңғы теориялық, әдіснамалық 

және технологиялық жетістіктерімен, 

ғылыми зерттеулердің, тәжірибелік 

мәліметтерді өңдеудің және түсіндірудің 

заманауи әдістерімен танысу мақсатында 

жүзеге асырылады. 

10 4 ON1, 

ON2, 

ON3 

ПД ВК  Исследовательская 

практика 

Исследовательская практика магистранта 

проводится с целью ознакомления с но-



вейшими теоретическими, методологиче-

скими и технологическими достижениями 

отечественной и зарубежной науки, с со-

временными методами научных исследо-

ваний, обработки и интерпретации экспе-

риментальных данных 

PD UC  Research Practice Research practice of the master's student is 

carried out to familiarize with the latest theo-

retical, methodological and technological 

achievements of domestic and foreign sci-

ence, with modern methods of scientific re-

search, processing and interpretation of ex-

perimental data 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысы/  

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота/ 

Research 

work 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON5, ON10 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ON 1, ON5, ON10 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 
ON 1, ON5, ON10 

МҒЗЖ  Тағылымдамадан 

өту мен магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ стандартты ғылыми мәселелерді 

шешуге мүмкіндік береді; күнделікті 

кәсіби қызметке және докторантурада 

үздіксіз білім алуға қажетті білімдерді 

кеңейту және тереңдету; кәсіби салада 

ғылыми жобалар мен зерттеулерді 

жүзеге асыруда құзырлы; қолданбалы 

білімді үнемі жаңартып отыру, кәсіби 

шеберлікті кеңейту жолдары. 

Бұл жұмыс өз нәтижелері мен 

білімдерін және олардың негіздемесін 

мамандарға және маман емес адамдарға 

 

нақты және нақты жеткізе алады; 

жаттығуды өз бетіңізше 

жалғастырыңыз. 

24 

 

1-4 

 

ON1, 

ON5, 

ON10 

НИРМ  Научно-

исследовательская 

работа магистранта, 

включая прохожде-

ние стажировки и 

НИРМ дает возможность  решения 

стандартных научных задач; расшире-

ния и углубления знаний, необходимых 

для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образова-



выполнение маги-

стерской  диссерта-

ции 

ния в докторантуре; компетентен в вы-

полнении научных проектов и исследо-

ваний в профессиональной области; в 

способах обеспечения постоянного об-

новления прикладных знаний, расшире-

ния профессиональных навыков и уме-

ний.  

Данная работа умеет четко и ясно со-

общать свои выводы и знания и их 

обоснование специалистам и неспециа-

листам; продолжать обучение самостоя-

тельно. 

NIRM  Research work of a 

master student, in-

cluding internship and  

writing of Master's 

thesis   

NIRM gives the opportunity to solve 

standard scientific problems; expand and 

deepen knowledge necessary for daily pro-

fessional activities and continuing educa-

tion in doctoral studies; is competent in the 

implementation of research projects and 

studies in the professional field; in ways to 

ensure constant updating of applied 

knowledge, expanding professional skills 

and abilities.  

This work is able to communicate its con-

clusions and knowledge and their rationale 

clearly and concisely to specialists and 

non-specialists; continue learning inde-

pendently. 

Қорытынды 

аттестация/  

Итоговая 

аттестация/ 

Final certifi-

cation 

 ҚА  Магистрлік диссер-

тацияны ресімдеу 

және қорғау 

 12 4 ON5, 

ON12 

ИА  Оформление и за-

щита магистерской 

диссертации 

 



FC  Formation and de-

fense of the master's 

thesis 

 

     Барлығы/ Итого/ Total 120   

 

 


