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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы 

Область 

применения  

Application area 

Білім беру бағдарламасы мемлекеттік аудит саласында бизнес және 

басқару магистрлерін дайындауға арналған 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров 

бизнеса и управления в области государственного аудита  

 

The educational program is designed to prepare masters of business and 

management in the field of public audit 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и 

наименование 

образовательной 

программы 

The code and name 

of education 

program 

 

«7М04120 –Мемлекеттік аудит» 

 

«7М04120 –Государственный аудит» 

 

«7М04120 – State audit» 

Нормативтік-

құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

The regulatory and 

legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(31.10.2018ж. №604), ҚР «Білім туралы» заңы 27.07.2007 ж. №319-III 

(01.01.2018 жылға  өзгертулерімен) 

ҚР «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» заңы 

12.11.2015ж. №3-392 (11.01.2018ж. өзгертулерімен) 

ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңы 20.11.1998 ж. №304 (01.01.2018 

ж. өзгертулерімен) 

ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы 

28.02.2007ж. №214  (01.01.2017ж. өзгертулерімен) 

"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына үлгілік 

біліктілік талаптары. ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 13.12.2016 ж. № 

85 бұйрығымен бекітілген "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілері болып табылатын ішкі мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау уәкілетті органдарының мемлекеттік аудиторлары 

лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптары. 

ҚР Қаржы министрінің 27.10.2016 ж. № 573 бұйрығымен бекітілген 

Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығы. ҚР Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрінің 21.05.2012 ж. № 201-ө-м бұйрығымен 

бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары. ҚР Білім және 

ғылым министрінің 13.07.2009ж. N 338 бұйрығымен бекітілген 

(12.05.2017 ж. өзгертулерімен) ҚР БжҒМ нормативті-әдістемелік 

құжаттары  

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 
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дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. 

№569) 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании»Государственный 

общеобязательный стандарт послевузовского образования   (31.10.2018 

г. №604)  

Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 г. №319-III (с изменениями на 

01.01.2018 г.) 

Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 

12.11.2015 г., №3-392 (11.01.2018 г.) с изменениями) 

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

01.01.2018 г.) с изменениями) 

Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 

28.02.2007 г., №214 (01.01.2017 г.) с изменениями) 

Типовые квалификационные требования к административным 

государственным должностям корпуса" Б". Утверждены Приказом 

Председателя Агентства РК по делам государственной службы и 

противодействию коррупции от 13.12.2016 г., Типовые 

квалификационные требования к категориям должностей 

государственных аудиторов уполномоченных органов внутреннего 

государственного аудита и финансового контроля, являющихся 

административными государственными служащими корпуса" Б" 

Утверждены приказом министра финансов РК от 27.10.2016 г., 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный приказом министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 

2012 года № 201-ө-м. Приказ министра труда и социальной защиты 

населения РК от 21.05.2012 г. В соответствии со статьей 91 Трудового 

кодекса Республики Казахстан (далее-кодекс) работодатель должен 

осуществлять учет рабочего времени, фактически отработанного 

работником. Утверждены приказом министра образования и науки РК 

от 13.07.2009 г.,        № 338 (12.05.2017 г.) нормативно-методические 

документы МОН РК 

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 

(12.10.2018г.,) №563) 

Об утверждении классификатора направлений подготовки кадров с 

высшим и послевузовским образованием (13.10.2018 г.,  №569) 

 

Law of the Republic of Kazakhstan «on education» 

State obligatory standard of postgraduate education (31.10.2018 G., No. 

604), the Law of RK «On education» dated 27.07.2007, №319-III (with 

changes on 01.01.2018 G.)) 

The law «On state audit and financial control» of 12.11.2015 G., No. 3-392 

(11.01.2018 g) changes) 

Law of the Republic of Kazakhstan «on auditing» dated 20.11.1998 № 304 

(01.01.2018) with amendments) 

Law of the Republic of Kazakhstan «on accounting and financial reporting» 

dated 28.02.2007, №214 (01.01.2017) with amendments) 

Standard qualification requirements for administrative public positions of 
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corps «B». Approved by The order of The Chairman of the Agency for civil 

service Affairs and anti-corruption dated 13.12.2016. Standard qualification 

requirements for the categories of positions of state auditors of the 

authorized bodies of internal state audit and financial control, which are 

administrative civil servants of the corps «B» Approved by the order of the 

Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated 27.10.2016. 

Qualification guide of positions of managers, specialists and other 

employees approved by the order of Minister of labor and social protection 

of population of the Republic of Kazakhstan from may 21, 2012 № 201-)-m. 

the Order of the Minister of labour and social protection of population of RK 

dated 21.05.2012 In accordance with article 91 of the Labour code of the 

Republic of Kazakhstan (hereinafter-the code) the employer must maintain 

records of the working time actually worked by the employee. Approved by 

order of the Minister of education and science of 13.07.2009 № 338 

(12.05.2017) normative-methodical documents of the Ministry of education 

Standard rules of activity of educational organizations implementing 

educational programs of higher and (or) postgraduate education (30.10.2018) 

№595) 

Rules of organization of educational process on credit technology 

(12.10.2018) №563) 

About the approval of the classifier of the directions of training with the 

higher and postgraduate education (13.10.2018) №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 

Білім беру және ғылыми-зерттеу процестерін басқару әдістеріне ие, 

мемлекеттік аудиттің заманауи ғылыми бағыттары мен практикасын 

терең білетін магистранттарды даярлау 

 

Подготовка магистров с углубленными знаниями современных 

направлений науки и практики государственного аудита, владеющих 

методами администрирования образовательного и научно-

исследовательских процессов  

 

Training of masters with in-depth knowledge of modern areas of science 

and practice of state audit, who possess methods of administering 

educational and research processes 

Білім беру 

бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция 

образовательной 

программы 

The concept of 

education program 

Білім беру бағдарламасы Экономикалық ғылым саласындағы 

тұжырымдамалық білімдерді және мемлекеттік аудитті 

ұйымдастырудың ерекше аспектілерін меңгерген магистранттарды 

дайындаудың мақсатын, нәтижелерін, шарттары мен технологияларын 

қарастырады. Бағдарламаны игеру бітірушіге еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті болуға және лауазымдық позициялардың кең 

ауқымына, ғылыми және академиялық ортада, мемлекеттік аудит 

жүйесінде, сондай-ақ экономиканың нақты да, мемлекеттік 

секторларының ұйымдарында мансаптық өсуге мүмкіндік береді. 

 

Образовательная программа предусматривает цели, результаты, 

условия и технологии подготовки магистрантов, владеющих 

концептуальными знаниями в области экономической науки и 

специфическими аспектами организации государственного аудита, 

нацеленных на постоянное профессиональное совершенствование и 

овладение новыми знаниями в течении всей своей жизни. Освоение 
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программы даст возможность выпускнику быть конкурентоспособным 

на рынке труда и претендовать на широкий круг должностных позиций, 

карьерный рост в научной и академической среде, в системе 

государственного аудита, а также в организациях как реального, так и 

государственного секторов экономики. 

 

The educational program provides for the goals, results, conditions and 

technologies of training undergraduates with conceptual knowledge in the 

field of economic science and specific aspects of the organization of the state 

audit, aimed at continuous professional development and mastering new 

knowledge throughout their lives. The development of the program will 

enable the graduate to be competitive in the labor market and apply for a 

wide range of positions, career growth in the scientific and academic 

environment, in the system of state audit, as well as in organizations of both 

real and public sectors of the economy. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже 

Присуждаемая 

степень 

Awarded degree 

«7М04120 – Мемлекеттік аудит» білім беру бағдарламасы бойынша  

бизнес және басқару магистрі 

 

Магистр бизнеса и управления по образовательной программе 

«7М04120 –Государственный аудит»  

 

The мaster of business and management on the education program 

«7М04120 –State audit» 

Маманның 

лауазымдарының 

тізімі 

Перечень 

должностей 

специалиста 

List of a specialist’s 

positions 

Кішіғылымиқызметкер, ағағылымиқызметкер, ғылымиқызметкер, 

мемлекеттікаудитордыңассистенті, мемлекеттік аудитор, аудитор, 

комплаенс саласындағымамандар, квазимемлекеттік сектордың 

экономикалық, қаржылық, аудиторлық қызметтерінің және кәсіпкерлік 

субьектілерінің мамандары, ортабілімнен кейінгі ұйымдардағы базалық 

және бейінді пәндер бойыншаоқытушылар. 

 

Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный 

сотрудник, ассистент государственного аудитора, государственный 

аудитор, аудитор, специалисты в области комплаенс, специалисты 

экономической, финансовой, аудиторских служб 

квазигосударственного сектора и субъектов предпринимательства, 

преподаватели по базовым и профильным дисциплинам в организациях 

после среднего образования. 

 

Junior researcher, senior researcher, researcher, assistant to the state auditor, 

state auditor, auditor, specialists in the field of compliance, specialists in 

economic, financial, audit services of quasi-public sector and business 

entities, teachers in basic and specialized disciplines in organizations after 

secondary education. 

Кәсіби қызмет 

саласы 

Область 

профессионально

й деятельности  

The area of 

professional 

1. Мемлекеттік аудиттің жұмыс істеуі мен дамуы мәселелерін дербес 

ғылыми зерттеуді жүргізу әдістемесін меңгеру; 

2. Оқу үдерісін ұйымдастыру және оны жүзеге асыру; 

3. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы 

ұйымдастыру-басқарушылық және экономикалық қызметті тиімді 

жүзеге асыру, халықаралық және (немесе) отандық стандарттарға, әдеп 

ережелері мен аудитордың кәсіби қасиеттеріненегізделген аудиторлық 
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activity тексерісті ұйымдастыру;  

4. Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді басқарудың әртүрлі 

деңгейлерінде мемлекеттік реттеу жүйесінің негізгі элементтерін 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу үшін талдамалық 

материалдарды қалыптастыру және жинақтау және аудит нәтижелерін 

ұсыну 

 

1. Овладение методикой проведения самостоятельного научного 

исследования проблем функционирования и развития 

государственного аудита; 

2. Организация образовательного процесса и его реализация; 

3. Осуществление эффективной организационно-управленческой и 

экономической деятельности в области государственного аудита и 

финансового контроля, организация аудиторской проверки на основе 

международных и (или) отечественных стандартов, этических норм и 

профессиональных качеств аудитора. 

4. Формирование составление  аналитических материалов и 

представление результатов проверок для разработки предложений по 

совершенствованию основных элементов системы государственного 

регулирования социально-экономических процессов на различных 

уровнях управления 

  

1. Mastering the methodology of conducting an independent scientific study 

of  the problems of functioning and development of state audit; 

2. Organization of the educational process and its implementation; 

3. Implementation of effective organizational, managerial and economic                 

activities in the field of state audit and financial control, organization of an                 

audit based on international and (or) domestic standards, ethical standards               

and professional qualities of the auditor. 

4. Forming and compiling analytical materials and presenting the results of 

audits to develop proposals for improving the basic elements of the system 

of state regulation of socio-economic processes at various levels of                  

management 

Кәсіби қызмет 

объектісі 

Объект 

профессионально

й деятельности 

The object of 

professional 

activity 

Ғылыми мекемелер, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру ұйымдары, ішкі және сыртқы мемлекеттік аудит органдары: 

республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитеті; облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,  

астананың тексеру комиссиялары;  Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті және оның аумақтық 

департаменттері; квазимемлекеттік сектордың экономикалық, қаржы, 

аудиторлық қызметтері және кәсіпкерлік субъектілері. 

 

Научные учреждения, организации высшего и послевузовского 

образования, органы внутреннего и внешнего государственного аудита: 

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского 

бюджета; ревизионные комиссии областей, городов республиканского 

значения, столицы;Комитет внутреннего государственного аудита 

Министерства финансов Республики Казахстан и его территориальные 

департаменты; экономические, финансовые, аудиторские службы 

квазигосударственного сектора и субъектов предпринимательства. 

 

Scientific institutions, organizations of higher and postgraduate education, 
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internal and external state audit bodies: accounts Committee for control over 

the execution of the Republican budget; audit commissions of regions, cities 

of Republican significance, the capital; internal state audit Committee of the 

Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan and its territorial 

departments; economic, financial, audit services of quasi-public sector and 

business entities. 

Кәсіби қызмет 

функциялары мен 

түрлері  

Функции и виды 

профессионально

й деятельности 

Functions of 

professional 

activity 

Функциялары/ Функции / Functions 

1. Кәсіби салада қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру және олардың  

нәтижелерін қорыту; 

2. Ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудитті  

жоспарлау, ұйымдастыру, жүргізу, аудиторлық қызметті жүзеге асыру 

кезінде тәуекелдерді басқару және сапаны бақылау; 

3. Мемлекеттік аудиттің түрлері бойынша аудиторлық есепті 

қалыптастыру,  

ұсыну және ден қою шараларын қабылдау; 

4. Қазіргі заманғы сапа талаптарын ескере отырып, бақылау 

шараларын  

жүзеге асырудың тиімді тетіктерін және мемлекеттік аудиттің жаңа 

технологияларын әзірлеу. 

 

1.Выполнение прикладных исследований в профессиональной области 

и обобщение их результатов; 

2.Планирование, организация, проведение государственного аудита, 

управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских 

мероприятий в соответствии с национальными и международными 

стандартами;  

3.Формирование, представление аудиторского отчета по типам 

государственного аудита и принятие мер реагирования; 

4.Разработка эффективных механизмов реализации контроля и новых 

технологий проведения государственного аудита с учетом 

современных требований к качеству. 

1. Implementation of applied research in the professional field and 

generalization of their results; 

2. Planning, organization, conduct of state audit, risk management and 

quality control when performing audit activities in accordance with national 

and international standards; 

3. Formation, presentation of the audit report on the types of state audit and 

the adoption of response measures; 

4.Development of effective mechanisms for implementing control and new 

technologies for conducting state audit, taking into account modern 

requirements for quality. 

Түрлері / Виды / Views  

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласында ұйымдастыру-

басқарушылық, сараптамалық-талдамалық қызметтері 

 

Организационно-управленческая, экспертно-аналитическая  в сфере 

государственного аудита и финансового контроля 

 

Organizational and managerial, expert-analytical in the field of state audit 

and financial control 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Profile of Competences 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)/ 

General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ Результаты обучения (единицыОПК)/ 

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–Педагогикалық қызметтегі 

соңғы жетістіктерді практикада  іске  

асыру, ғылыми зерттеулер саласында 

өз білімін кеңейту және тереңдету 

 

ОПК
1
- Способность применять на 

практике новейшие достижения в 

области педагогической 

деятельности, расширять и 

углублять свои знания в области 

научных исследований 

мировоззрение 

 

GPC1 - The ability to put the latest 

achievements in the field of 

pedagogical activity into practice, to 

expand and deepen their knowledge in 

the field of scientific research. 

 

ОН1- Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым 

дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, 

талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады 

 

РО1 - Анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, в 

т.ч. междисциплинарного характера, исследуемые в науке на современном этапе ее 

развития и использовать результаты в профессиональной деятельности 

 

RT1- Analyzes the main world outlook and methodological problems, including cross-

disciplinary ones, arising in science at the present stage of its development as well as uses its 

results in professional activities. 

1. Шетелтілі (кәсіби) /  

Иностранный язык 

(профессиональный) / 

Foreign Language (Professional)  

 

2. Ғылым тарихы және философиясы /  

История и философия науки /  

History and Philosophy of Science 

 

3. Басқару психологиясы/ 

Психология управления/ 

Management psychology 

 

 

ОН2– Мемлекеттік аудит саласында экономикалық зерттеулер жүргізудің белгілі бір 

әдістерінің және қазіргі педагогикалық технологиялардың және коммуникативтік 

қабілеттердің жиынтығын иелену және қолдану 

 

РО2 – Владеть и применять совокупностью определенных методов проведения 

экономических исследований и современные педагогические технологии и    

коммуникативные способности преподавания дисциплин в сфере государтвенного 

аудита   

 

RT2– Possess and apply a set of certain methods of conducting economic research and 

modern pedagogical technologies and communication skills in teaching disciplines in the 

field of state audit 

 

 

1. Жоғары мектеп педагогикасы/  

      Педагогика высшей школы/ 

         Higher School Pedagogy 

 

2.   Педагогикалық практика /  

Педагогическая практика /  

Teaching internship 

 

3. Мемлекеттік аудит саласындағы 

экономикалық зерттеулер және 

пәндерді оқыту әдістемесі/ 

Методика экономических 

исследований и преподавания 

дисциплин в сфере 

государственного аудита / 

Methods of economic research and 

teaching of subjects in the field of state 

audit  
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ЖЖҚә– Мемлекеттік аудит пен 

қаржылық бақылаудың жұмыс 

істеуімен дамуы мәселелері 

бойынша дербес қолданбалы 

зерттеулер жүргізу 

 

ОПК2– Проведения 

самостоятельного прикладного 

исследования по проблемам 

функционирования и развития 

государственного аудита и 

финансового контроля 

 

GPC2– Сonducting an independent 

applied researchon the problems of 

functioning and development of state 

audit an dfinancial control 

 

ОН3–Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит саласында магистранттың ғылыми 

жобаларымен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін теориялық және 

практикалық білімді меңгерген. 

 

РО3– Владеть теоретическими и практическими знаниями по повышению 

эффективности управления и организации процедуры внешнего и внутреннего 

государственного аудита и применять аналитические навыки для выполнения научных 

проектов и научно-исследовательской работы магистранта  

   

RT3– Possess theoretical and practical knowledge to improve the efficiency of management 

and organization of external and internal state audit procedures and apply analytical skills to 

perform research projects and research work of a master's student 

 

 

1. Мемлекеттік аудит (тереңдетілген)/ 

Государственный аудит 

(продвинутый)/ 

State audit (аdvanced)  

 

2. Сырқы және ішкі мемлекеттік аудит 

және қаржылық бақылау/  

Внешний и внутренний 

государственный аудит и 

финансовый контроль /  

External and internal state audit and 

financial control 

 

3.  МҒЗЖ/НИРМ/RWMS 

ОН4– Мемлекеттік аудит объектісінің тікелей және түпкілікті нәтижелерге жетуін, 

мемлекеттік органдардың қызметін және ішкі мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың 

ішкі процестерінің тиімділігін талдау және бағалау 

 

РО4– Анализировать и оценивать достижения объектом государственного аудита 

прямых и конечных результатов, эффективности внутренних процессов организации 

деятельности государственных органов и организацию внутреннего государственного 

аудита  

 

RT4– To analyze and evaluate the achievement of the object of state audit of direct and final 

results, the effectiveness of internal processes of organizing the activities of state bodies and 

the organization of internal state audit 

 

1. Ішкі мемлекеттік аудит/ 

Внутренний государственный аудит/ 

Internal public audit 

 

2. Зерттеу практикасы/ 

Исследовательская практика/ 

Research practice 

ОН5–Республикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлау және орындау 

саласындағы сараптамалық және сараптамалық іс-шараларды жүргізу, бюджеттің жай-

күйін жан-жақты бағалау, бюджеттік ресурстарды ұлғайту мүмкіндіктерін және тиімді 

пайдалану бағыттарын анықтау, жобаны дайындау және нәтижеге бағытталған 

бюджетті орындау 

РО5–Осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в области планирования и 

исполнения республиканского и местного бюджетов и комплексной оценки состояния 

бюджета, определять  возможности увеличения бюджетных ресурсов и направлений 

эффективного использования, проводить подготовку проекта и исполнению бюджета, 

ориентированного на результат 

 RT5 – Carry out expert and analytical activities in the field of planning and execution of the 

national and local budgets and comprehensive assessment of the state of the budget, 

determine opportunities for increasing budget resources and directions for effective use, 

prepare a project and implement a result-oriented budget 

 

1. Бюджет кірістері мен шығыстарын 

жоспарлауды ұйымдастыру /  

Организация планирования доходов и 

расходов бюджета /  

Organization of planning the revenue 

and budget expenses 

 

2. Нәтижеге бағытталған бюджеттеу/ 

Бюджетирование, ориентированное на 

результат /  

Performance – Based Budgeting 
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Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

ProfessionalCompetences (PC) 

 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результат 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

КК
3
 – Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит органдарының 

олардың қызметінің әртүрлі 

бағыттары бойынша жұмысын 

ұйымдастыру қабілеті  

 

ПК
3
– Способность организовать 

работу органов внешнего и 

внутреннего государственного 

аудита по различным направлениям 

их деятельности   

 

РС
3
–Ability to organize the work of 

external and internal state audit bodies 

in various areas of their activities 

ОН5–Республикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлау және орындау 

саласындағы сараптамалық және сараптамалық іс-шараларды жүргізу, бюджеттің жай-

күйін жан-жақты бағалау, бюджеттік ресурстарды ұлғайту мүмкіндіктерін және тиімді 

пайдалану бағыттарын анықтау, жобаны дайындау және нәтижеге бағытталған 

бюджетті орындау 

 

РО5–Осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в области планирования и 

исполнения республиканского и местного бюджетов и комплексной оценки состояния 

бюджета, определять  возможности увеличения бюджетных ресурсов и направлений 

эффективного использования, проводить подготовку проекта и исполнению бюджета, 

ориентированного на результат 

 

  RT5 – Carry out expert and analytical activities in the field of planning and execution of the 

national and local budgets and comprehensive assessment of the state of the budget, 

determine opportunities for increasing budget resources and directions for effective use, 

prepare a project and implement a result-oriented budget 

 

 

1. Бюджет кірістері мен шығыстарын 

жоспарлауды ұйымдастыру /  

Организация планирования доходов и 

расходов бюджета /  

Organization of planning the revenue and 

budget expenses 

 

2. Нәтижеге бағытталған бюджеттеу  / 

Бюджетирование, ориентированное на 

результат /  

Performance – Based Budgeting 

 

ОН6– Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды, бюджеттерді дайындауды, 

ұсынуды және орындауды ұйымдастыру тиімділігін бағалауды жүзеге асыру 

 

РО6– Осуществлять оценку эффективности организации подготовки, представления и 

исполнения государственных и отраслевых программ, бюджетов  

 

RT6– Evaluate the effectiveness of the organization of preparation, presentation and 

execution of state and industry programs and budgets 

 

1. Мемлекеттік және салалық 

бағдарламалар тиімділігін 

бағалау /  

Оценка эффективности 

государственных и 

отраслевых программ /  

Evaluating the effectiveness of 

public and industry programs 

 

2. Бюджеттің орындалу 

тиімділігінің мемлекеттік 

аудиті /  

Государственный аудит 

эффективности исполнения 

бюджета /  

 State budget execution audit 

efficiency 
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ОН7– ХҚЕС сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілерінің есебін жасау және есепке 

алудың теориялық және практикалық дағдыларын қолдану және аудиттің 

халықаралық стандарттарын қолдану 

 

 РО7– Применять  теоретические и практических навыки учета и составления 

отчетности субъектов квазигосударственного сектора в соответствии МСФО и   

применения международных стандартов аудита   

 

RT7– Apply theoretical and practical skills in accounting and reporting of quasi public 

sector entities in accordance with IFRS and the application of international standards on 

auditing  

 

1. ХҚЕС сәйкес квазимемлекеттік 

сектордағы есеп және есептілік/ 

Учет и отчетность  в 

квазигосударственном секторе в 

соответствии с МСФО/ 

Accounting and reporting in the quasi-

public sector in accordance with IFRS 

 

2. Аудиттің халықаралық стандарттары/ 

     Международные стандарты аудита/ 

        International standard аudit 

 

ОН8– ҚСХҚЕС-ке сәйкес мемлекеттік мекемелердің есебін жүргізу мен есеп беруін 

құрастырудың және мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттарын қолданудың 

теориялық және практикалық дағдыларын меңгеру  

 

РО8– Владеть теоретическими и практическими навыками ведения учета и составления 

отчетности государственных учреждений в соответствии с МСФООС и применения  

международных стандартов государственного аудита 

 

RT8– Possess theoretical and practical skills in accounting and reporting of public institutions 

in accordance with IFRS and the application of international standards of public audit 

 

 

1. ҚСХҚЕС сәйкес мемлекеттік 

мекемелердегі есеп және есептілік /  

Учет и отчетность в государственных 

учреждениях в соответствии с 

МСФООС/  

Accountingin public institutions, in 

accordance with IPSAS 

 

2. Мемлекеттік аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Международные стандарты 

государственного аудита  

International standard state аudit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҚ4–Аудиторлықіс-

ОН9  − Ақпараттық технологиялар құралдарын қолданудың теориялық және 

практикалық дағдыларына ие болу, экономиканың мемлекеттік секторында сәйкестік 

аудитін жүргізу кезінде мекеменің белгіленген критерийлерге сәйкестігі дәрежесі 

туралы есеп беруді бағалау, мемлекеттік аудит органдарының салықтық және кедендік 

әкімшілендіру тиімділігін анықтайтын тиімділік аудитін ұйымдастыру және жүргізу 

РО9 − Владеть теоретическими и практическими умениями и навыками применения 

инструментария информационных технологий, оценки отчетности о степени 

соответствия учреждения установленным критериям при проведении аудита 

соответствия в государственном секторе экономики, организации и проведения аудита 

эффективности, определения эффективности налогового и таможенного 

администрирования, проводимых органами государственного аудита  

 

RT9 – To possess theoretical and practical skills of using information technology tools, 

 

1. Тиімділік аудиті /  

Аудит эффективности /  

Efficiency audit 

2. Салықтық және кедендік әкімшілендіру 

тиімділігінің аудиті/ 

Аудит эффективности налогового и 

таможенного  

администрирования /  

Audit of tax and customs administration  

Efficiency 

3. IT аудит / IT аудит /IT audit 

 

4. Сәйкестілік аудиті / 
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шаралардыұйымдастыружәнеөткізуү

шінәдістемелікқамтамасызетудідайы

ндауқабілеті 

 

ПК
4
–Способность подготовки 

методического обеспечения для 

организации и проведения 

аудиторских мероприятий  

 

PC4–The ability of the preparation of 

the methodical providing of 

organization and conducting audit 

activities 

assessing reporting on the degree of compliance of an institution with established criteria 

when conducting a compliance audit in the public sector of the economy, organizing and 

conducting an efficiency audit, determining the effectiveness of tax and customs 

administration by state audit bodies 

      Аудит соответствия/ 

         Сompliance аudit 

 

 

ОН10– Қаржылық есептілік аудитін ұйымдастыру, үйлестіру және жүргізу, 

экологиялық тәуекелдерді анықтау және бағалау процесі, табиғи ресурстарды 

пайдалану және молықтыру бойынша есептілікті жасаудың дұрыстығы, басқару 

жүйесінің белгіленген стандарттарға сәйкестігі және аудиттелетін ұйымдар қызметінің 

экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу 

 

РО10– Организовать, координировать и проводить аудит финансовой отчетности, 

процесс выявления и оценку экологических рисков, правильность составления 

отчетности по использованию и воспроизводству природных ресурсов, соответствия 

системы управления установленным стандартам и разработку рекомендаций по 

повышению уровня экологической безопасности деятельности аудируемых 

организаций 

 

RT10–Organize, coordinate and conduct an audit of financial statements, the process of 

identifying and assessing environmental risks, the correctness of reporting on the use and 

reproduction of natural resources, compliance of the management system with established 

standards, and the development of recommendations to improve the level of environmental 

safety of the audited organizations 

 

 

1. Қаржылық есептілік аудиті/ 

Аудит финансовой отчетности / 

Audit of financial statements  

 

2. Экологиялық аудит /  

Экологический аудит /  

Environmental audit 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / 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
ен

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 

занятийThe 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
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

T
y

p
e 

o
f 

co
n

tr
o

l 

Қ
а

л
ы

п
т
а

са
т
ы

н
 қ

ұ
зы

р
ет

т
іл

ік
т
ер

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

D
ev

el
o

p
ed

 c
o

m
p

et
en

ce
s 

О
қ

и
т
ы

н
 к

а
ф

ед
р

а
 

Ч
и

т
а

ем
а

я
 к

а
ф

ед
р

а
 

D
ep

a
rt

m
en

t 
in

 c
h

a
rg

e 

Л
ек

ц
и

я
л

а
р

/Л
ек

ц
и

и
/ 

L
ec

tu
re

s 

С
ем

и
н

а
р

/С
ем

и
н

а
р

/ 

S
em

in
a

rs
 

З
ер

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

b
o

ra
to

ry
 C

la
ss

es
 

С
Ө

Ж
/С

Р
О

/ 
S

IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

 

 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology 

The Master Training 

ShT 5203 

IYa 5203 

FL 5203 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Ағылшын 

Английский  

English 

4  37  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1 

 

Шетел 

тілдері 

кафедрасы 

Кафедра 

иностран-

ных языков 

Foreign 

Languages 

Department 

GTF 5204 

IFN 5204 

HPS 5204 

Ғылым тарихы және философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 23  82 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1 

 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра 

Философии 

Philosophy 

Department 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA52002 

Ілгерлемелі есеп пен 

мемлекеттік аудит 

саласындағы модуль 

Модуль в области 

углубленного 

госаудита 

The module in the 

fieldofthe profound 

account and audit 

Mat 5205 

GАp  5205 

SAa 5205 

Мемлекеттік аудит (тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 

БП ТК 

БД КВ  

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ2 

ОПК
2 

GPC2 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 
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EISA52002 

Ілгерлемелі есеп пен 

мемлекеттік аудит 

саласындағы модуль 

Модуль в области 

углубленного 

госаудита The module 

in the 

fieldoftheprofoundacco

untandaudit 

SIMAKB 5205 

VVGAFK 5205 

EISAFC 5205 

 

Сыртқы және ішкі мемлекеттік 

аудит және қаржылық бақылау 

Внешний и внутренний 

государственный аудит и 

финансовый контроль 

External and internal state audit and 

financial control 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ2 

ОПК
2 

GPC2 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52003  

Мемлекеттік  

бюджетті құрумен  

және орындаудың  

мемлекеттік аудиті  

Государственный 

аудит формирования 

и исполнения 

госбюджета 

State audit of 

formation and  

performance of the  

state budget 

BKShZhU 5206 

OPDRB 

5206 

OPRBE 

5206 

 

Бюджет кірістері мен шығыстарын 

жоспарлауды ұйымдастыру 

Организация планирования 

доходов и расходов бюджета 

Ofganization of planning the revenue 

and budget expenses 

 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ2 

ОПК
2 

GPC2 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

 

 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

 

EISA 52003  

Мемлекеттік  

бюджетті құрумен  

және орындаудың  

мемлекеттік аудиті  

Государственный  

аудит формирования 

и исполнения 

госбюджета 

State audit of 

formation and  

performance of the  

state budget 

NBB 5206 

BOR 5206 

PBB5206 

Нәтижеге бағытталған бюджеттеу 

Бюджетирование ориентированное 

на результат  

Performance – Based Budgeting 

 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ2 

ОПК
2 

GPC2 

 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52004 

Мемлекеттік 

бағдарламалар 

аудиті  

Аудит 

государственных 

программ 

Audit of state 

MSBTB 5207 

OEGOP 5207 

EEPIP 5207 

Мемлекеттік және салалық 

бағдарламалар тиімділігін бағалау 

Оценка эффективности 

государственных и отраслевых 

программ 

Evaluating the effectiveness of public 

and industry programs 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

ПК3 

РС3 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 
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programs 

EISA 52004 

Мемлекеттік 

бағдарламалар 

аудиті  

Аудит 

государственных 

программ 

Audit of state 

programs 

BOTMA 5207 

GАEIB 

5207 

SBEAE 5207 

Бюджеттің орындалу тиімділігінің 

мемлекеттік аудиті 

Государственный аудит 

эффективности исполнения 

бюджета 

State budget execution audit 

efficiency 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EDUC 52001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

 

MGZZh 5401 

(1)  

NIRM 5401 (1) 

SRWG 5401 (1) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚә 

ОПК2 

GPC2 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 51001  

Магистерлік  

дайындықтың  

әдістемесі  

Методология  

магистерской  

подготовки 

Methodology  

The Masters  

Training 

ZhMP 5201 

PVSh 5201 

HSP 5201 

Жоғары мектеп педагогикасы 

Педагогика высшей школы 

Higher School Pedagogy 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

4 15 22  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1 

 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

Социальной 

педагогики и 

самопознани

я 

Social  

pedagogy and 

self-cognition 

BP 5202 

PU 5202 

MP 5202 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

4 15 23  82 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1 

 

EISA 52005 

Мемлекеттік аудит 

саласындағы 

пәндерді оқыту 

модулі 

Модуль 

преподавания 

дисциплин в сфере 

государственного 

аудита 

Module of teaching 

disciplines in the field 

of public audit 

MASEZPOA53

01 

MEIPDSGA530

1 

MTDFSA 5301 

Мемлекеттік аудит 

саласындағыэкономикалық 

зерттеулер және пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Методика экономических 

исследований и преподавания 

дисциплин в сфере 

государственного аудита  

Methods of teaching disciplines in the 

field of state audit 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD 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 
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Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52006 

Экономикалық 

зерттеудегі 

тереңдетілген 

математикалық және 

статистикалық 

әдістер модулі 

Модуль углубленных 

математических и 

статистических 

методов в 

экономических 

исследований 

Module of advanced 

mathematical and 

statistical methods in 

economic research 

НSKSEE 5302 

UOKSSM 5302 

ARQPSAI 5302 

ХҚЕС сәйкес квазимемлекеттік 

сектордағы есеп және есептілік 

Учет и отчетность  в 

квазигосударственном секторе в 

соответствии с МСФО 

Accounting and reporting in the 

quasi-public sector in accordance 

with IFRS 

КП ТК 

ПД КВ 

РD EC  

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EISA 52006 

Экономикалық 

зерттеудегі 

тереңдетілген 

математикалық және 

статистикалық 

әдістер модулі 

Модуль углубленных 

математических и 

статистических 

методов в 

экономических 

исследований 

Module of advanced 

mathematical and 

statistical methods in 

economic research 

AНS 5302 

MSA 5302 

ISA 5302 

 

Аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Международные стандарты аудита  

International standard аudit 

КП ТК 

ПД КВ 

РD EC  

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52007 

Халықаралық 

стандарттарға сәйкес 

тереңдетілген есеп 

және аудит модулі 

Модуль 

углубленного учета и 

аудита в соответствие 

с международными 

стандартами 

KSMMEE 5303 

UOGUSM 5303 

APIAI 5303 

 

ҚСХҚЕС сәйкес мемлекеттік 

мекемелердегі есеп және есептілік 

Учет и отчетность в 

государственных учреждениях в 

соответствии с МСФООС 

Accounting in public institutions in 

accordance with IPSAS 

 

КП ТК 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 
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In-depth accounting 

and audit module in 

accordance with 

international standards 

EISA 52007 

Халықаралық 

стандарттарға сәйкес 

тереңдетілген есеп 

және аудит модулі 

Модуль 

углубленного учета и 

аудита в соответствие 

с международными 

стандартами 

In-depth accounting 

and audit module in 

accordance with 

international standards 

 

MAНS 5303 

MSGA 5303 

ISSA 5303 

Мемлекеттік аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Международные стандарты 

государственного аудита  

International standard state аudit 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

ПК3 

РС3 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EDUC 52001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

 

MGZZh 5401 

(2) 

NIRM5401 (2) 

SRWG 5401 (2) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚә 

ОПК2 

GPC2 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

1 курсқа барлық кредит 

 Итого кредитов за 1 курс 

Total credits for 1st year 

 

60 225 195  960    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

EISA 52008 

Тереңдетілген ішкі 

мемлекеттік аудит 

модулі 

Модуль углубленного 

внутреннего 

государственного 

аудита 

Module in-depth 

internal audit of the 

state 

 

 

IMA 6304 

VGA 6304 

IPA 6304 

Ішкі мемлекеттік аудит 

Внутренний государственный 

аудит 

Internal public audit 

 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚә 

ОПК2 

GPC2 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 
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Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52009 

Қаржылық есептілік 

пен экологиялық 

аудиттің 

тереңдетілген аудиті 

модулі 

Модуль углубленного 

аудита финансовой 

отчетности и 

экологического 

аудита 

Module of in-depth 

audit of financial 

statements and 

environmental audit 

KEA 6305 

AFO 6305 

AFS 6305 

 

Қаржылық есептілік аудиті 

Аудит финансовой отчетности 

Audit of financial statements 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 

30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

ПК4 

РС4 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EISA 52009 

Қаржылық есептілік 

пен экологиялық 

аудиттің 

тереңдетілген аудиті 

модулі 

Модуль углубленного 

аудита финансовой 

отчетности и 

экологического 

аудита 

Module of in-depth 

audit of financial 

statements and 

environmental audit 

EA 6305 

EA 6305 

EA 6305 

Экологиялық аудит 

Экологический аудит  

Environmental audit 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 

30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

ПК4 

РС4 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52010 

Тереңдетілген 

сәйкестік аудит және 

IT аудит модулі 

Модуль углубленного 

аудита соответствии 

и IT аудита 

Module in-depth audit, 

compliance and IT 

audit 

SA 6306 

AS6306 

CA 6306 

Сәйкестілік аудиті 

Аудит соответствия 

Сompliance аudit 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

ПК4 

РС4 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EISA 52010 

Тереңдетілген 

сәйкестік аудит және 

IT аудит модулі 

ITA  6306 

ITA  6306 

ITA  6306 

IT- аудит 

IT- аудит 

IT audit  

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

ПК4 

РС4 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 
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Модуль углубленного 

аудита соответствии 

и IT аудита 

Module in-depth audit, 

compliance and IT 

audit 

Russian 

 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Сhoose one 

EISA 52011 

Тиімділіктің 

тереңдетілген аудиті 

модулі  

Модуль углубленного 

аудита 

эффективности 

In-depth performance 

audit module 

TA 6307 

AE 6307 

EA 6307 

Тиімділік аудиті 

Аудит эффективности 

Efficiency audit 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

ПК4 

РС4 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EISA 52011 

Тиімділіктің 

тереңдетілген аудиті 

модулі  

Модуль углубленного 

аудита 

эффективности 

In-depth performance 

audit module 

SJKATA 6307 

AENITA 6307 

AOTACAE 

6307 

Салықтық және кедендік 

әкімшілендіру тиімділігінің аудиті 

Аудит эффективности налогового и 

таможенного администрирования  

Audit of tax and customs 

administration efficiency 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

ПК4 

РС4 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EISA 52012 

Мемлекеттік аудитті 

ұйымдастыру 

әдіснамасы 

Методология 

организации 

государственного 

аудита 

Methodology of state 

audit organization 

 

PP 6208 

РР 6208 

TI 6208 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teachinginternship 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚ1 

ОПК
1 

GPC1 

 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

EDUC 52001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

 

MGZZh6401 (3) 

NIRM6401 (3) 

SRWG 6401 (3) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚә 

ОПК2 

GPC2 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 
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4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EISA 52001 

Мемлекеттік аудитті 

ұйымдастыру 

әдіснамасы 

Методология 

организации 

государственного 

аудита 

Methodology of state 

audit organization 

ZP6308 

IP 6308 

RP 6308 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

12     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚә 

ОПК2 

GPC2 

Мемлекетті

к аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государств

енного 

аудита  

Department 

of state audit 

EDUC 52001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

MGZZh 6401 

(4) 

NIRM6401 (4) 

SRWG 6401 (4) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖЖҚә 

ОПК2 

GPC2 

Мемлекеттік 

аудит 

кафедрасы 

Кафедра 

Государствен

ного аудита  

Department of 

state audit 

 

MFA520013 

Қорытынды 

аттестаттау модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final 

assessment 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Accomplishment and defense of Master’s degree thesis 

 

ҚА 

ИА 

FA 

 

12 

  

  МДР 

Қорғау 

Защита

МД 

Defense of 

degree 

work 

 

2курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс 

Total credits for 4rd year 

 

30 120 90  450   

 

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

120 345 285  1410 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

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

Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 5 2 3 23 7    30 900 5 1   

2 5 3 2 23 7    30 900 5 1   

2 
3 6 2 3 22 4  4  30 900 4 2   

4 2 1   6 12  12 30 900  2   

Барлығы 

Всего  

 Total: 

12 8 8 68 24 12 4 12 120 3600 14 6 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін 

университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест 

тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 

дайындықты анықтауға арналған тесттентұрады. Магистратураға ағылшын тіліндебілім 

алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест 

тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 

бойынша) тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

 

Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру 

сдают комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста 

по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 

определение готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английском 

языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 

образовательных программ на английском языке и  теста на определение готовности к 

обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц,  

освоивших образовательные программы высшего образования. 

Приеминостранныхгражданвмагистратуруосуществляетсянаплатнойоснове.  

 

Specific admission requirements:University graduates enrolled on a master’s program take a 

comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a 

test for the major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. 

Persons entering a master’s program with the English language of instruction, shall take a 

comprehensive test, consisting of a test on the major of a group of education programs in English 

and a test to determine readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a 

master’s program is carried out on a competitive basis based on the results of entrance examinations 

of persons who have a bachelor degree on education programs of higher education. Admission of 

foreign citizens to a master’s program is carried out 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 соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.  

 

Specific arrangements for recognition of prior learning:The condition for the recognition of 

previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 

L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 

education is a diploma of completion or a certificate of completion.  
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3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 

магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, 

кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «магистр» дәрежесі және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі.  

 

Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 

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

деятельности магистранта, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 

степень «магистр» и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением 

(транскрипт). 

 

Qualification requirements and regulations:Persons who have mastered no less than 120 

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

activities of the undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 

degree of “Master” and issued a diploma of postgraduate education with a transcript. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: 
«Бизнес және басқару магистр»  дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, 

өндіріс және басқару, дизайн, зерттеу, және басқа да салаларда жұмыс жасай алады.  

 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень «магистр 

бизнеса и управления», имеют квалификацию для работы в сфере организационно-

технологической, производственно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, 

и иных видов деятельности.  

 

Occupational profile/s of graduates: Graduates who have received the Master of Business and 

Management degree are qualified to work in the field of organizational, technological, industrial 

and managerial, design, research, and other types of activities. 

 

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 realization of EP innovation technologies and 

interactive methods of teaching are widely used in academic classes. 

 

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). 
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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 

 

 


