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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Білім беру бағдарламасы мемлекеттік аудит саласында философия 

докторы (PhD) дәрежесін беру арқылы кадрлар даярлауға арналған 

  

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров с 

присуждением степени доктора философии (PhD) в области 

государственного аудита  

 

The educational program is developed  to train personnel with the degree 

of Doctor of philosophy (PhD) in the field of state  audit 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

Код и наименование 

образовательной 

программы The code and 

name of education program 

 

«8D04121 – Мемлекеттiк аудит» 

«8D04121 – Государственный аудит» 

«8D04121 – State аudit»  

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

The regulatory and legal 

support 

 «Білім» туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319 Заңы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты (31.10.2018ж. №604) 

ҚР «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» заңы 

12.11.2015, №3-392 (01.01.2019 ж. өзгертулерімен) 

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

(01.01.2019г ж. өзгертулерімен) 

ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы 

28.02.2007 ж., №214  (02.07.2018 ж. өзгертулерімен)  

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595) 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 
(12.10.2018 ж. №563) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 

ж. №569) 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№ 319-III  

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования (31.10.2018 г. №604)  

Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле »  от 

12.11.2015 г., №3-392-V  (с изменениями на 01.01.2019 г.) 

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

изменениями на 01.01.2019г.) 

Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности »  от 

28.02.2007 г., № 234 (с изменениями на 02.07.2018 г.) 

Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования (30.10.2018 г. №595) 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
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обучения (12.10.2018 г. №563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569) 
Law of the Republic of Kazakhstan «On the education» dated July 27, 

2007 No.319-III  

State obligatory standard of postgraduate education (31.10.2018, №604) 

Law of the Republic of Kazakhstan «On the state audit and financial 

control» dated 12.11.2015, No. 3-392-V (as amended on 01.01.2009) 

The law of Kazakhstan «On audit activities» dated 20.11.1998, No. 304 

(amended on 01.01.2019) 

The law of RK « on accounting and financial reporting» of 28.02.2007, 

No. 234 (as amended on 02.07.2018) 

Standard rules of activity of educational organizations implementing 

educational programs of higher and (or) postgraduate education 

(30.10.2018, No.595) 

Rules of organization of educational process on credit technology training 

(12.10.2018, No.563) 

The classifier of areas of education and training with higher and 

postgraduate education (13.10.2018, No. 569) 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Мемлекеттік аудитті жетілдіру мәселелерін шеше алатын 

сараптамалық-аналитикалық, білім беру және ғылыми зерттеу 

функцияларын орындауда инновациялық дағдылары бар PhD 

докторларын даярлау 

 

Подготовка докторов философии PhD новой формации, владеющих 

инновационными навыками выполнения экспертно-аналитических, 

образовательных и научно-исследовательских функций,  способных 

решать проблемы совершенствования государственного аудита  

 

 

Training of new formation Doctors of philosophy (PhD) who possess 

innovative skills in performing expert-analytical, educational and research 

functions that can solve problems of improving state audit 

Білім беру 

бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция 

образовательной 

программы 

The concept of education 

program 

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы ғылым мен 

тәжірибені дамытудың қазіргі заманғы үрдістеріне сәйкес келетін 

идеяларды генерациялауға қабілетті, ғылыми білімдерді 

өзектендіруде қазіргі заманғы ғылыми әдістермен жұмыс істей 

алатын, мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін бағалау мен 

талдауға объективті, кешенді тәсілдеудің практикалық дағдыларына 

ие инновациялық-кәсіптік қызмет саласында әдіснамалық білімдерді 

меңгерген басқарудың жоғары буынының ғылыми және практикалық 

қызметкерлерін даярлаудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін 

регламенттейді., тұрақты кәсіби өзін-өзі жетілдіруге және өмір бойы 

жаңа білім алуды қарастырады 

 

ОП предусматривает цели, ожидаемые результаты подготовки 

научных и практических работников высшего звена управления, 

владеющих  методологическими знаниями в области инновационно-

профессиональной  деятельности, способных генерировать идеи 

соответствующие современным тенденциям развития науки и 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

практики в области государственного аудита, умеющих оперировать 

современными научными методами в актуализации научных знаний, 

обладающих практическими навыками объективного, комплексного 

подхода к оценке и анализу деятельности объектов государственного 

аудита, нацеленных на постоянное  профессиональное 

самосовершенствование  и овладению новыми знаниями в течении 

всей жизни  

 

The EP provides for the objectives, expected results of training of 

scientific and practical senior management, possessing methodological 

knowledge in the field of innovation and professional activity, able to 

generate ideas corresponding to modern trends in the development of 

science and practice in the field of public audit, able to operate with 

modern scientific methods in the updating of scientific knowledge, with 

practical skills of an objective, integrated approach to the assessment and 

analysis of the activities of state audit objects, aimed at continuous 

professional self-improvement and mastering new knowledge throughout 

life 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

«8D04121–Мемлекеттік аудит» білім беру бағдарламасы бойынша 

PhD философия докторы 

 

Доктор философии PhD по образовательной программе «8D04121–

Государственный аудит»  

 

Doctor of Philosophy PhD of Educational program « 8D04121–State 

audit» 

Маманның 

лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of a specialist’s 

positions 

Бас ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, аға ғылыми 

қызметкер, ғылыми қызметкер, кіші ғылыми қызметкер, ЖОО 

оқытушысы, мемлекеттік аудитор, комплаенс - бақылау саласындағы 

мамандар, бас бухгалтер, экономикалық, қаржылық, аудиторлық 

қызметтер басшысы. 

 

Главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный 

сотрудник, преподаватель вуза, государственный аудитор, 

специалисты в области комплаенс, главный бухгалтер, руководители 

экономических, финансовых, аудиторских служб. 

 

Chief Scientific Officer, Leading Researcher, Senior Researcher, Research 

Associate, Junior Researcher, University Teacher, State Auditor, 

Compliance Experts, Chief Accountant 

Кәсіби қызмет саласы 

Область 

профессиональной 

деятельности  

The area of professional 

activity 

Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы 

жоғары оқу және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі 

арналған ғылыми-педагогикалық бағыты бар және іргелі білім беру, 

әдіснамалық және зерттеушілік дайындықты мемлекеттік аудит 

саласындағы ғылым бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп 

оқытуды көздейді  
Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет 

научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 

образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 
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углубленное изучение дисциплин по направлениям наук, связанным с 

государственным аудитом для системы высшего и послевузовского 

образования и научной сферы. 

 

The educational program of doctor of philosophy (PhD) preperation  for 

the higher and postgraduate education system and scientific sphere has 

scientific and pedagogical orientation and assumes fundamental 

educational, methodological and research preparation and advanced study 

of disciplines in the directions of the sciences connected with the state 

audit 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект профессиональной 

деятельности 

The object of professional 

activity 

Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит ұйымдары, ғылыми-зерттеу 

ұйымдары, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары, мемлекеттік басқару органдары, түрлі ұйымдық-құқықтық 

нысандағы ұйымдар 

 

Органы внешнего и внутреннего государственного аудита, научно-

исследовательские организации, учебные заведения высшего и 

послевузовского образования, органы государственного управления, 

организации различных организационно-правовых форм 

 

External and internal state audit bodies, research organizations, 

educational institutions of higher and postgraduate education, public 

administration bodies, organizations of various organizational and legal 

forms 

Кәсіби қызмет 

функциялары мен 

түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

Докторанттың кәсіби қызметінің пәні педагогикалық процесс, 

жоғары оқу орындарындағы ғылыми-зерттеу және басқару қызметі 

болып табылады. 

Докторанттар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 

- ақпараттық ағындардың тез жаңаруы және жылдам өсуі жағдайында 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;  

- теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу;  

- аудиторлық, қаржылық зерттеулердегі және оларды шешудегі 

теориялық және қолданбалы есептер;  

- жоғары оқу орнында білім алушылардың педагогикалық 

дайындығының мәселелері;  

- экономика саласындағы мәселелерді кәсіби және жан-жақты талдау. 
    Предметом профессиональной деятельности докторанта является 

педагогический процесс, научно-исследовательская и управленческая 

деятельность в высших учебных и средне-специальных учебных 

заведениях. 

   Докторанты могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 - в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях 

быстрого обновления и быстрого роста информационных потоков;  

- проведение теоретических и экспериментальных исследований;  

- теоретические и прикладные задачи в аудиторских, финансовых 

исследованиях и их решении;  

- проблемы педагогической подготовки студентов в университете;  

- профессиональный и всесторонний анализ проблем в области экономики. 

The subject of professional activity of the doctoral student is the 

pedagogical process, research and management activities in higher 

education and secondary special educational institutions. 

Doctoral students perform the following professional activities: 
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-scientific and scientific-pedagogical activity spheres in the conditions of 

rapid updating and growth of information flows;  

- conducting theoretical and experimental studies;  

- theoretical and applied problems of audit, financial research and 

decision-making; 

- problems of pedagogical training of students in higher education 

institutions; 

- professional and comprehensive analysis of problems in economics. 

 

Әдістемелік және теориялық материалдарды, нормативтік-құқықтық 

актілерді жүйелеу, жаңа ғылыми бағыттарды қалыптастыру, іргелі 

және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулер жүргізу, оларды 

коммерциализациялау; 

Мамандық пәндері бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарды 

жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау; 

Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік құжаттарды ғылыми негіздеу және әзірлеу; 

Халықтың тұрмыс жағдайының және елдің ұлттық қауіпсіздігінің 

сапалы өсуін қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстарды тиімді және 

заңды басқаруды талдау, бағалау және тексеру. 

 

Систематизация методологического и теоретического материала, 

нормативно-правовых актов, формулирование новых направлений 

исследований, проведение научных исследований фундаментального 

и прикладного характера, их коммерциализация 

Планирование, организация, контроль учебной и учебно-

методической работы по дисциплинам специальности.  

Научное обоснование и разработка нормативной документации 

регламентирующих деятельность органов внешнего и внутреннего 

государственного аудита; 

Анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления 

национальными ресурсами для обеспечения динамичного роста 

качества жизненных условий населения и национальной 

безопасности страны 

 

Systematization of methodological and theoretical material, normative 

legal acts, the formulation of new areas of research, the conduct of 

scientific research of a fundamental and applied nature, their 

commercialization 

Planning, organization, control of educational and educational work on the 

disciplines of the specialty. 

Scientific substantiation and development of normative documents 

regulating the activity of external and internal state audit bodies 

Analysis, evaluation and verification of effective and legal management of 

national resources to ensure a dynamic growth in the quality of living 

conditions of the population and national security of the country. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций    

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) / 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/  

Результаты обучения (единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций)/ 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

 

ЖЖҚ1 Мамандық пәндері бойынша оқу 

және оқу-әдістемелік жұмыстарды 

жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау. 

 

ОПК
1
 Планирование, организация, 

контроль учебной и учебно-методической 

работы по дисциплинам специальности 

 

GPC1 Planning, organization, control of 

educational and methodological work on the 

disciplines of the specialty 

ОН1 - жазбаша ғылыми қарым-қатынас жасау, ғылыми 

жарияланымдарды талдау және қабылданған академиялық 

стандарттарға сәйкес өз зерттеулерінің нәтижелерін жазбаша түрде 

жазу, ғылыми зерттеулердің бағытын модельдеу және айқындау, 

ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және аналитикалық өңдеу, сонымен 

қатар ғылыми нәтижелерді жүргізу, өңдеу және өңдеу дағдыларына ие 

болу мемлекеттік аудит саласындағы эксперименттік зерттеулер 

 

РО1− владеть навыками по письменной научной коммуникации, 

анализировать  научные публикации и письменно излагать результатов 

собственных исследований в соответствии с принятыми 

академическими нормами, моделирования и определение направления 

научного исследования, производить поиск, накопление и 

аналитическую обработку научной информации, а также проводить, 

обрабатывать и оформлять результаты научно-экспериментальных 

исследований в области государственного аудита 

 

RT1
 
- possess skills in written scientific communication, analyze scientific 

publications and write in writing the results of their own research in 

accordance with accepted academic standards, modeling and determining the 

direction of scientific research, search, accumulate and analyze scientific 

information, as well as conduct, process and process the results of scientific 

experimental research in public audit 

 

1. Академиялық жазу           

Академическое письмо  

Academic writing 

 

2. Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных исследований 

Science research methods 

 

ОН2 - Мемлекеттік аудиттің тиімді жүйесін қалыптастырудың 

қолданыстағы теориялық және практикалық мәселелеріне талдау жасау 

және дамудың перспективалық бағыттарын анықтау және ғылыми-

экономикалық зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану негізінде 

ұсыныстар жасау мақсатында мемлекеттік аудитті ұйымдастыруға 

кешенді жүйелік тәсілдеме әдісін қолдану 

1. Мемлекеттік аудиттің теориялық және 

практикалық мәселелері/ 

Теоретические и практические 

проблемы государственного аудита/ 

Theoretical and practical problems of state 

audit 
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РО2−Анализировать существующие теоретические и практические 

проблемы формирования эффективной системы государственного 

аудита и применять методологию комплексного системного подхода 

организации проведения государственного аудита с целью определения 

перспективных направлений развития и разработки рекомендации на 

основе применения современных методов научных экономических 

исследований. 

 

RT2
 
- To analyze the existing theoretical and practical problems of forming 

an effective system of state audit and apply the methodology of an integrated 

systematic approach to organizing a state audit in order to identify promising 

areas of development and develop recommendations based on the use of 

modern methods of scientific economic research. 

 

 

2. Зерттеу тәжірибесі/ 

Исследовательская практика/ 

Research practice 

 

3. Мемлекеттік аудиттың әдістемесі/ 

Методология государственного аудита/ 

The methodology of public audit 

 

4. Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных исследований 

Science research methods 

 

 

OH3 - оқу пәндерінің бағдарламаларын әзірлеу және мемлекеттік аудит 

саласындағы оқытушылық және ғылыми-зерттеу қызметін мемлекеттік 

аудиттің тиімді жүйесін қалыптастырудың теориялық және практикалық 

мәселелерін талдау дағдылары және мемлекеттік аудит жүргізуді 

ұйымдастырудың кешенді жүйелік тәсілінің әдіснамасын қолдану 

негізінде жүзеге асыру 

 

PO3 – разрабатывать программы учебных дисциплин и осуществлять 

преподавательскую и научно-исследовательскую деятельности в 

области государственного аудита на основе навыков анализа 

теоретических и практических проблем формирования эффективной 

системы государственного аудита и применения методологии 

комплексного системного подхода организации проведения 

государственного аудита 

 

RT3 - develop programs of academic disciplines and carry out teaching and 

research activities in the field of state audit based on the skills of analyzing 

theoretical and practical problems of forming an effective system of state 

audit and applying the methodology of a comprehensive system approach to 

the organization of state audit 

 

1. Мемлекеттік аудиттың әдістемесі/ 

Методология государственного аудита/ 

The methodology of public audit 

 

 

 

2. Педагогикалық практика/ 

Педагогическая практика/ 

Teaching practice 

 

3. Мемлекеттік аудиттің теориялық және 

практикалық мәселелері/ 

Теоретические и практические 

проблемы государственного аудита/ 

Theoretical and practical problems of state 

audit 

 

 

OH4 - Мемлекеттік аудиттің тиімділігі мен тиімділігін бағалауда 

ақпараттық және аналитикалық технологияларды қолдану үшін 

мемлекеттің ұлттық және экономикалық қауіпсіздігіне әлеуетті 

қауіптерді талдау және анықтау 

 

1. Стратегиялық аудит 

Стратегический аудит 

Strategic audit 
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PO4 – Анализировать и выявлять  потенциальной угрозы национальной 

и экономической безопастности государства применять 

информационно-аналитические технологии при оценке рисков и 

эффективности в государственном аудите  

 

RT4 – Analyze and identify potential threats to the national and economic 

security of the state apply information and analytical technologies in 

assessing risks and effectiveness in the state audit  

2. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі мемлекеттік 

аудит 

Государственный аудит в 

обеспечении национальной 

безопасности Казахстана 

State audit in ensuring the national 

security of Kazakhstan 

 

3. Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы/ 

Научно-исследовательская работа 

докторанта/ 

Scientific-research work of PhD 

students 

 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции (ПК) 

/ Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/  

Результаты обучения (единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций)/ 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

КҚ2 - Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит 

органдарының қызметін реттейтін 

нормативтік құжаттарды ғылыми негіздеу 

және әзірлеу. 

 

ПК2- Научное обоснование и разработка 

нормативной документации 

регламентирующих деятельность органов 

внешнего и внутреннего государственного 

аудита 

 

РС
2
 - Scientific substantiation and 

development of normative documentation 

regulating the activity of bodies of external 

and internal state audit 

OH5 - Мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау 

критерийлерін талдау, анықтау және жоспарлау, стратегиялық 

мақсаттарды бақылау, мемлекеттік сектордағы тәуекелдер мен 

тиімділікті бағалауда ақпараттық-аналитикалық технологияларды 

қолдану 

 

PO5 – Анализировать и определять критерии оценки эффективности 

государственных программ, планирования и исполнения бюджетов, 

осуществлять мониторинг стратегических целей, применять 

исследовательские и аналитические навыки и информационно-

аналитические технологий при оценке рисков и эффективности в 

государственном секторе 

 

 RT5 - Analyze and determine criteria for evaluating the effectiveness of 

state programs, planning and budget execution, monitor strategic goals, 

apply research and analytical skills and information and analytical 

technologies in assessing risks and efficiency in the public sector 

 

1. Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных исследований 

Science research methods 

 

2. Стратегиялық аудит 

Стратегический аудит 

Strategic audit 
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OH6 - Мемлекеттік аудиттің тиімді жүйесін құру және ұсыныстарды 

әзірлеу мен дамытудың перспективалық бағыттарын анықтау, сыртқы 

және ішкі мемлекеттік аудит жүйесінде ұйымдастырушылық-

басқарушылық функцияларды, стандартты емес жағдайлардағы іс-

әрекеттерді қалыптастыру және шешу мәселелерін шешу алгоритмін 

жасау 

 

PO6 - Разрабатывать алгоритм действий по формированию эффективной 

системы государственного аудита и определения перспективных 

направлений развития и разработки рекомендаци, формулировать и 

решать задачи по организационно-управленческим функциям в системе 

внешнего и внутреннего государственного аудита, действие в 

нестандартных ситуациях.  

 

RT6- To develop an algorithm of actions to form an effective system of state 

audit and identify promising areas for development and development of 

recommendations, to formulate and solve problems of organizational and 

managerial functions in the system of external and internal state audit, action 

in non-standard situations. 

 

1. Мемлекеттік аудиттің теориялық 

және практикалық мәселелері/ 

Теоретические и практические 

проблемы государственного аудита/ 

Theoretical and practical problems of 

state audit 

 

2. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі мемлекеттік 

аудит 

Государственный аудит в 

обеспечении национальной 

безопасности Казахстана 

State audit in ensuring the national 

security of Kazakhstan 

 

OH7− Бюджет қаражатын, мемлекеттік активтерді және 

квазимемлекеттік сектор субъектілерін басқару мен пайдалануды талдау 

және бағалау, күрделі салымдардың (инвестициялардың) нәтижелері 

мен тиімділігін және мақсаттарға қол жеткізбеу қаупін, инвестициялық 

жобалардың іске асырылу қаупін, оның ішінде инвестицияланған 

бюджеттік ресурстардың жоғалу қаупін бағалау мақсатында мемлекеттік 

аудитті ұйымдастыра білу. 

 

PO7–Владеть навыками организации проведения государственного 

аудита с целью анализа и оценки эффективности управления и 

использования бюджетных средств, активов государства и субъектов 

квазигосударственного сектора, оценки результатов и эффективности 

капитальных вложений (инвестиций) и рисков недостижения целей, 

реализуемости инвестиционных проектов, включая риски потери 

вложенных бюджетных ресурсов. 

 

RT7 − Have the skills to organize a state audit in order to analyze and 

evaluate the management and use of budgetary funds, state assets and 

quasi-public sector entities, evaluate the results and effectiveness of 

capital investments (investments) and the risks of failure to achieve goals, 

the feasibility of investment projects, including the risks of loss of 

1. Мемлекеттік аудиттың әдістемесі/ 

Методология государственного 

аудита/ 

The methodology of public audit 

 

2. Мемлекеттік активтер мен 

инвестициялардың аудиті/ 

Аудит государственных активов и 

инвестиций/ 

Audit of public assets and investments  

 

 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

invested budgetary resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҚ
3 

– Халықтың тұрмыс жағдайының және 

елдің ұлттық қауіпсіздігінің сапалы өсуін 

қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстарды 

тиімді және заңды басқаруды талдау, 

бағалау және тексеру  

•  

• ПК
3
–Анализ, оценка и проверка 

эффективного и законного управления 

национальными ресурсами для 

обеспечения динамичного роста качества 

жизненных условий населения и 

национальной безопасности страны 

 

РС
3  

–Analysis, evaluation and verification of 

effective and legal management of national 

resources to ensure a dynamic growth in the 

quality of living conditions of the population 

and national security of the country 

 

OH8 − Жобалық мақсаттардың стратегиялық жоспарлау құжаттарының 

мазмұнына, әлеуметтік-экономикалық даму және қауіпсіздік 

саласындағы мемлекеттік саясаттың басымдықтары мен мақсаттарына 

сәйкестігін талдау және бағалау, инвестициялар нәтижелерінің 

тиімділігі мен мақсаттарға қол жеткізбеу қаупін, инвестициялық 

жобалардың орындылығын, оның ішінде инвестицияланған бюджет 

ресурстарының жоғалу қаупін бағалау. 

 

PO8 − Анализировать и оценивать соответствие целей проектов 

содержанию документов стратегического планирования, приоритетам и 

целям государственной политики в сфере социально-экономического 

развития и безопасности, оценивать эффективность  результатов 

инвестиций и риски недостижения целей, реализуемости 

инвестиционных проектов, включая риски потери вложенных 

бюджетных ресурсов. 

 

RT8 −  To analyze and evaluate the compliance of project goals with the 

content of strategic planning documents, priorities and goals of state policy in 

the field of socio-economic development and security, evaluate the 

effectiveness of investment results and the risks of failure to achieve goals, 

the feasibility of investment projects, including the risks of loss of invested 

budget resources. 

 

1. Мемлекеттік активтер мен 

инвестициялардың аудиті/ 

Аудит государственных активов и 

инвестиций/ 

Audit of public assets and investments  

 

2. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі мемлекеттік аудит 

Государственный аудит в обеспечении 

национальной безопасности 

Казахстана 

State audit in ensuring the national 

security of Kazakhstan 

 

OH9 − Бюджет қаражатын толық пайдалануды және нысаналы 

индикаторлардың мақсатты мәндеріне қол жеткізуді, мемлекеттік 

активтер мен инвестицияларды басқаруды ұйымдастыру, жоба 

мақсаттарының стратегиялық жоспарлау құжаттарының мазмұнына 

сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында ұлттық жобалар мен 

мемлекеттік бағдарламалардың мониторингінің тиімділігі 

критерийлерін талдау және бағалау 

 

 

PO9− Анализировать и оценивать критерии эффективности 

национальных проектов и мониторинга государственных программ с 

целью обеспечения полнота освоения средств бюджета и достижение 

заданных значений целевых индикаторов, организацию по управлению 

государственным активами и инвестиций, соответствия целей проектов 

содержанию документов стратегического планирования 

 

1. Мемлекеттік активтер мен 

инвестициялардың аудиті/ 

Аудит государственных активов и 

инвестиций/ 

Audit of public assets and investments  

 

 

2. Стратегиялық аудит 

Стратегический аудит 

Strategic audit 
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RT9 − To analyze and evaluate the criteria for the effectiveness of national 

projects and monitoring state programs in order to ensure the full utilization 

of budget funds and the achievement of target values of target indicators, 

organization of state assets and investments management, compliance of 

project goals with the content of strategic planning documents 

OH10 - Мемлекеттік аудитті ұйымдастыруға кешенді жүйелік тәсіл 

әдіснамасы негізінде республикалық бюджет жобасын қалыптастыру 

туралы басқарушылық шешімдер қабылдау, мемлекеттік сектордағы 

тәуекелдер мен тиімділікті бағалау кезінде ақпараттық-аналитикалық 

технологияларды талдау және қолдану 

 

PO10 – Анализировать и применять информационно-аналитические 

технологий при оценке рисков и эффективности в государственном 

секторе, принятие управленческих решений относительно 

формирования проекта республиканского бюджета на основе 

методологии комплексного системного подхода организации 

проведения государственного аудита 

 

RT10 − To analyze and apply information and analytical technologies in 

assessing risks and efficiency in the public sector, making managerial 

decisions regarding the formation of a draft republican budget based on the 

methodology of an integrated systematic approach to organizing a state audit 

 

1. Стратегиялық аудит 

Стратегический аудит 

Strategic audit 

 

2. Мемлекеттік аудиттың әдістемесі/ 

Методология государственного аудита/ 

The methodology of public audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

       Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 

Модуль атауы 

және коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің 

коды 

Код 

дисциплины  

Course Code 

Пән атауы 

Наименование 

дисциплины 

Course Name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

Component 

О
қ

ы
т
у

 т
іл

і 

Я
зы

к
 о

б
у

ч
е
н

и
я

 

L
a

n
g

u
a

g
e 

o
f 

in
st

ru
ct

io
n

 

К
р

ед
и

т
 к

ө
л

ем
і 

/ 
О

б
ъ

ем
 р

ед
и

т
о

в
/T

o
ta

l 
o

f 

cr
ed

it
s 

Сабақ түрі бойынша 

сағат көлемі 

Объем часов по видам 

занятий 

The volume of hours by 

types of occupations 

Б
а

қ
ы

л
а

у
 ф

о
р

м
а

сы
 

Ф
о

р
м

а
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о
н

т
р

о
л
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S
em

in
a

rs
 

З
е
р

т
х

а
н

а
л

ы
қ

 

са
б

а
қ

т
а

р
/Л

а
б
о

р
а

т
о

р
н

ы

е 
за

н
я

т
и

я
 /

 L
a
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ra
to

ry
 

C
la

ss
es

 
С

Ө
Ж

/С
Р

О
/ 

S
IW

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі/  

Модуль научно-

исследовательско

й работы и 

практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

AZ 7201 

AP 7201 

AW7201 

Академиялық жазба 

Академическое письмо 

Academic writing 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

82003  
Тереңдетілген 

мемлекеттік аудит 

модулі / 

Модуль 

углубленного 

государственного 

аудита/ 

MAA 7203 

MGA 7203 

MSA 7203 

 

Мемлекеттік аудиттің 

әдістемесі 

Методология 

государственного аудита 

The methodology of state 

audit  

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1 

 

КҚ2 

ПК2 

РС
2 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

Мodule of  advanced 

state  audit 
 

КҚ
3

 

ПК
3 

РС
3 

 

82003 
Тереңдетілген 

мемлекеттік аудит 

модулі / 

Модуль 

углубленного 

государственного 

аудита/ 

Мodule of  advanced 

state  audit 

MATPM 
7203 
TPPGA 

7203 

TPPSA 

7203 

Мемлекеттік аудиттің 

теориялық және 

практикалық мәселелері 

Теоретические и 

практические проблемы 

государственного аудита 

Theoretical and practical 

problems of state audit  

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

КҚ2 

ПК2 

РС
2 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі/  

Модуль научно-

исследовательско

й работы и 

практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ 7401 

(1) 

NIRD 7401 

(1) 

DRWD 

7401 (1) 

 

Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-

исследовательская работа 

докторанта, включая 

прохождение стажировки 

и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі/  

Модуль научно-

исследовательско

й работы и 

GZA7202 

MNI 7202 

SRM 7202 

Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных 

исследований 

Science research methods 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

КҚ2 

ПК2 

РС
2 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

практики Module 

scientific-research 

work and internship 

82003 
Тереңдетілген 

мемлекеттік аудит 

модулі / 

Модуль 

углубленного 

государственного 

аудита/ 

Мodule of  advanced 

state  audit  

SA 7301 

SA 7301 

SA 7301 

Стратегиялық аудит 

Стратегический аудит 

Strategic audit 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

КҚ2 

ПК2 

РС
2 

КҚ
3

 

ПК
3 

РС
3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

82004 
Ұлттық ресурстар 

аудиті/ 

Аудит 

национальных 

ресурсов/ 

Audit of national 

resources 

KUKKEMA 

7303 

GAONBK 

7303 

SAENSK 

7303 

Қазақстанның ұлттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудегі мемлекеттік аудит 

Государственный аудит в 

обеспечении национальной 

безопасности Казахстана 

State audit in ensuring the 

national security of 

Kazakhstan 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

КҚ2 

ПК2 

РС
2 

КҚ
3

 

ПК
3 

РС
3 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

82004 
Ұлттық ресурстар 

аудиті/ 

Аудит 

национальных 

ресурсов/ 

Audit of national 

resources  

МАIА 
7303 

AGAI 7303 

ASAI 7303 

Мемлекеттік активтер мен 

инвестициялардың аудиті 

Аудит государственных 

активов и инвестиций 

Audit of state assets and 

investments  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ2 

ПК2 

РС
2 

КҚ
3

 

ПК
3 

РС
3
 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі/  

Модуль научно-

исследовательско

DGZJ 7401 

(2) 

NIRD 7401 

(2) 

DRWD 

7401 (2) 

Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

15     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

й работы и 

практики/  Module 

scientific-research 

work and internship 

 Научно-

исследовательская работа 

докторанта, включая 

прохождение стажировки 

и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations  

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 60 150 75  525    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

PP 8202  

PP 8202 

TP 8202 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 10     есеп 

отчет 

report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

DGZJ 8401 

(3) 

NIRD 8401 

(3) 

DRWD 

8401 (3) 

 

Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-

исследовательская работа 

докторанта, включая 

прохождение стажировки 

и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     есеп 

отчет 

report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

ZP 8302 Зерттеу  практикасы                          

Исследовательская 

КП 

ЖООК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

10     есеп 

отчет 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

Мемлекеттік 

аудит 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

жұмысы және 

практика модулі / 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

 Module scientific-

research work and 

internship 

IP 8302 

RI 8302 

практика 

Research intership 

ПД ВК 

PD UC 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

report GPC1
 

 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

DGZJ 8401 

(4) 

NIRD 8401 

(4) 

DRWD 

8401 (4) 

 

Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-

исследовательская работа 

докторанта, включая 

прохождение стажировки 

и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     есеп 

отчет 

report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2nd year 

 60        

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ 9401 

(5) 

NIRD 9401 

(5) 

DRWD 

9401 (5) 

 

Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-

исследовательская работа 

докторанта, включая 

прохождение стажировки 

и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

30     есеп 

отчет 

report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

including internships and 

doctoral dissertations  

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ 9401 

(6) 

NIRD 9401 

(6) 

DRWD 

9401 (6) 

 

Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-

исследовательская работа 

докторанта, включая 

прохождение стажировки 

и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

18     есеп 

отчет 

report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1
 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

MFA 82002 

Қорытынды 

аттестаттау модулі  

Модуль итоговой 

аттестации  

Module final 

attestation 

Докторлық диссертацияны жазу және 

қорғау  

Написание  и защита докторской 

диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral 

dissertation 

ҚА 

ИА 

FA 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

12     ДДҚ 

ЗДД 

DDD 

 Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 60        

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 180 150 75  525    

 

 

 

 

 

 



Ф ЕНУ 708-02-19  Образовательная программа. Издание первое 

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

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

Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  

Докторантураға «магистр» дәрежесін  алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс 

тәжірибесі бар адамдар қабылданады. Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін 

дәлелдейтін жалпы еуропалық құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін 

халықаралық сертификаттарды ұсынады. Докторантураға оқуға түсу емтиханының 

қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын 

докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования:  

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж не менее 1 

(одного) года. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владение иностранным языком. Прием в докторантуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Прием 

иностранных граждан в докторантуру осуществляется на платной основе.  

 Specific admission requirements:  

The doctoral program (PhD) accepts applicants with a "master" degree and experience of at 

least 1 (one) year. Applicants to the PhD program provide international certificates confirming the 

knowledge of a foreign language in accordance with European competencies (standards) foreign 

language proficiency. Admission to the PhD program is carried out on a competitive basis 

according to the results of entrance exams. Foreign citizens may be accepted for the PhD program 

only on a fee basis. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында 

жүзеге асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы 

куәлік. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 

осуществляется в рамках внутренних нормативных документов университета. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.  

Special conditions for the recognition of prior study and the results of non-formal 

education: The condition for the recognition of prior education is carried out within the internal 

regulations of the university. The document confirming the results of non-formal education is a 

certificate of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:  

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде докторанттың академиялық және ғылыми-

зерттеу жұмыстарының барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредит 

игерген және докторлық диссертациясын табысты қорғаған тұлғаларға «философия 

докторы» дәрежесі беріледі және (транскриптпен) мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. 

Докторлық оқу бағдарламасын уақытынан бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті 

қорғаған жағдайда оқу мерзіміне қарамастан «философия докторы» (PhD)  дәрежесі беріледі. 

Білім беру бағдарламасының теориялық зерттеуінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми 

компонентті аяқтамаған докторантқа кейінгі жылдары ақылы негізде ғылыми компоненттің 

академиялық кредиттерін қайтадан алуға және диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі. 

Докторантураның толық курсын меңгерген, ғылыми компонентін аяқтаған, бірақ докторлық 

диссертациясын қорғамаған, оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді толық игерген 
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докторант кандидаттық диссертациясын кейінгі жылдары 4 кредит көлемінде ақылы негізде 

қорғауға мүмкіндік береді. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 180 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности докторанта, и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается 

степень «доктора философии (PhD)» и выдается диплом государственного образца с 

приложением (транскрипт). Стр 43 стандарт 

В случае досрочного освоения образовательной программы докторатуры и успешной 

защиты диссертации докторантуру  присуждается степень доктора философии (PhD) или 

независимо от срока обучения. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы, но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность 

повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защититить диссертацию в 

последующие годы на платной основе.  

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему 

докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и 

предоставляется возможность защититить диссертацию в последующие годы на платной 

основе в обьеме 4 кредитов.  

Requirements and rules for the award a degree: Those who have mastered at least 180 

academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 

activities of a graduate student, and successfully defended a doctoral dissertation, are awarded the 

degree of PhD and receive a state diploma with an attachment (transcript). 

In the case of early mastering of the educational program and the successful defense of the 

thesis, the degree of the doctor of philosophy (PhD) is awarded regardless of the period of study. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the educational 

program, but has not completed the scientific component, is given the opportunity to re-master 

academic credits of the scientific component and defend the dissertation in subsequent years on a 

fee basis. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the PhD education 

program, who has completed the scientific component but has not defended the doctoral thesis, the 

learning outcomes and academic credits are assigned and the opportunity is given to defend the 

thesis in subsequent years on a paid basis in the amount of 4 credits. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  

Бітірушілер дәрежесін алған соң ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және 

басқару, жобалық, ғылыми-зерттеу,  педагогикалық, табиғатты қорғау және басқа да 

салаларда жұмыс жасай алады.  

Сонымен қатар «8D041021 - Мемлекеттік аудит» білім беру бағдарламасының PhD 

философия докторы, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласында сараптамалық-

талдау, ұйымдастыру-басқару, әкімшілік сипаттағы қызметті жүзеге асыруға құзыретті. 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники имеют квалификацию для 

работы в сфере организационно-технологической, производственно-управленческой, 

проектной, научно-исследовательской, педагогической, природоохранной и иных видов 

деятельности.  

Кроме этого, доктор философии PhD образовательной программы «8D041021 - 

Государственный аудит» компетентен, осуществлять деятельность экспертно-

аналитического, организационно-управленческого, административного характера в сфере 

государственного аудита и финансового контроля. 

Occupational profile/s of graduates:  

Graduates are qualified in the field of organizational and technological, production and 

management, design, research, teaching, environmental and other activities.  
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In addition, Doctor of Philosophy PhD of educational program 8D041021 - State audit is 

competent to carry out activities of expert-analytical, organizational-managerial, administrative 

nature in the field of public audit and financial control. 

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру 

кезінде сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 

қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП 

на учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные 

методы обучения. 

Methods and techniques for program delivery: For realisation of EP on academic classes 

would be used innovation technologies and interactive methods of teaching. 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері 

(білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 

баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 

«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте). 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной 

практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 

«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 

балльной шкале (Таблица). 

Assessment criteria of learning outcomes:  

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 

grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding 

digital equivalent on a 4-point scale (see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 

алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 

transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной 

системе/  Evaluation by 

letter grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by 

traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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