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Мамандық білім беру бағдарламасы                6D052100 – « Мемлекеттiк аудит» 

Образовательная программа специальности       6D052100- «Государственный аудит» 

Specialty Degree Programme               6D052100- «State аudit» 

 

 

Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme level: /Докторантура/ Докторантура/ PhD programme
 

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Awarded Qualification  

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 8  ҰБШ , 8 ЕБШ /8 НРК, 8 ЕРК/ 8 NQF, 8 QFE 

 

 

Берілетін дәреже: 6D052100 – «Мемлекеттiк аудит»  мамандығы бойынша  философия докторы (PhD) 

Присуждаемая степень: доктор философии  (PhD) по специальности 6D052100 – «Государственный аудит» 

Awarded degree: PhD in the specialty 6D052100 - «State аudit» 

 

 

Стандартный срок обучения:      3 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі:  3 года 

Standard period of study:               3 years 

 

 

 

Қайта қарастыру жиілігі :      4 жыл 

Периодичность пересмотра:  4 года 

Review frequency:                   4 years 



 

Білім беру бағдарламасының мақсаты / / Profile of the education programme 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: мемлекеттік аудит аясында практикалық және ғылыми дамудың заманауи 

үрдісіне  сәйкес,   ғылыми білімдерді  ӛзектендіруде заманауи ғылыми әдістерді пайдалана алатын, мемлекеттік аудит 

объектілерінің қызметтерін  бағалау мен талдаудың кешенді тәсілдерін,  мемлекеттік аудит стандарттары мен  мемлекеттік 

аудитордың этикалық қағидаларын  жетекшілікке алатын, үнемі кәсіби білімін жетілдіруге  және жаңа білімдерді игеруге 

бағытталған жоғары білікті мамандарды дайындау 

Цели образовательной программы  

Цель образовательной программы – подготовка высоко профессиональных специалистов, соответствующих современным 

тенденциям развития науки и 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, руководствуясь стандартами 

государственного аудита и этическими принципами государственного аудитора, нацеленных на постоянное  

профессиональное самосовершенствование  и овладению новыми знаниями в течении всей жизни. 

Profile of the education programme  
Objective of module syllabus:straining of the experts, competitive in the market of labor owning profound teoritechesky and 

practical preparation in the field of the account and audit in the real and state sectors of economy capable to self-improvement, self-

development and mastering new knowledge during all their active activity including for the system of the higher, postgraduate 

education and research sector possessing the profound scientific - pedagogical preparation. 

Білім берудің негізгі нәтижелері  



Бағдарлама деңгейінде білім берудің келесі нәтижелері анықталды: 

- мемелекеттік аудитті жүргізу әдістемесі, технологиясы мен әдісін ашатын және мемелекеттік аудиттің 

дамуына бағытталған   жаңа білімді заманауи ғылыми тәсілдерге негіздей отырып, қабылдау мүмкіндігі; 

- экономикалық білімдердің негізін құрайтын нормативтік-құқықтық актілерді, әдістемелік және теориялық 

материалдарды кең кӛлемде жүйелей алу; 

- мемелекеттік аудитті дамытудың неғұрлым қажетті ғылыми бағыттарды ісғке асыру бойынша жалпы ғылыми 

және есептік-аналитиакалық әдістерді қоя білу және шеше алу; 

- мемелекеттік аудит аясында қажетті ақпаратты түрлі ақпарат кӛздерінен ала білу және оларды зерттеу 

мақсаты үшін талдай отырып, дұрыс логикалық шешімдер қабылдай білу;   

- мемелекеттік аудиттің негізгі теориялық жағдайы мен оны жүргізу әдістемесін қамтитын материалды нақты 

және ретімен ұсына білу; 

- мемелекеттік аудит аясында ғылыми зерттеу нәтижелерін қолдану  бойынша ұсыныстарды ғылыми 

зерттеулері мен тәжірибеде қолдануда дәлелденген әдістерді меңгеру;   

- мемелекеттік аудит нәтижелерін ұсынуда, маңыздылық деңгейін анықтауда және мемелекеттік аудитті 

ұйымдастыру мен жүргізуде тәуекелге бағытталған тәсілдердің дағдыларын меңгеру;    

- мемлекеттегі бағдарламалық және стратегиялық құжаттарды кешенді бағалау мен талдаудың дағдыларын, 

мемлекеттік аудиттің:  сәйкестік аудиті, тиімділік аудиті, қаржылық еспетілік аудиті  типтері бойынша аудиторлық 

есепті қалыптастыру мен ұсынуды меңгеру. 

 

Ключевые результаты обучения 

 

 На уровне программы определены следующие результаты обучения: 

     

- способность приобретать новые знания, основываясь на современных научных подходах, раскрывающих методологию, 

технологию и методику проведения государственного аудита и направления развития государственного аудита; 

- уметь систематизировать обширный методологический и теоретический материал, нормативные правовые акты, 

составляющих базу экономических знаний;  

- ставить и решать общенаучными и учетно-аналитическими методами задачи по реализации наиболее востребованных 

научных направлений  развития государственного аудита; 

- уметь извлекать необходимую информацию из различных источников и анализировать ее для целей исследования  в 



области государственного аудита, принимать логически правильные решения; 

- уметь четко и последовательно представлять материал, охватывающий основные теоретические положения 

государственного аудита и методики его проведения; 

- владеть приемами аргументированного представления своей точки зрения в научных разработках по государственному 

аудиту и практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований в области государственного 

аудита; 

- владеть навыками  риск-ориентированного подхода при организации и проведении государственного аудита, определении 

уровня существенности, изложения результатов государственного аудита; 

- владеть навыками комплексного подхода к оценке и анализу программных и стратегических документов страны, 

формирования и представления аудиторского отчета по типам государственного аудита: аудит соответствия, аудит 

эффективности, аудит финансовой отчетности. 

 

Key learning outcomes: 

 

- The ability to acquire new knowledge, basing on different modern approaches, revealing methodology, theory and direction of 

development of the State Audit; 

-  To be able to compile an extensive theoretical and methodological material, normative legal acts constituting the basis of state 

audit; 

-  formulate and solve tasks for the implementation of the most popular scientific directions of state audit development using general 

scientific and accounting as well as analytical methods; 

-  Be able to extract the necessary information in the field of public audit from various sources and analyze it for research purposes, 

to make the right decisions logically; 

-  Be able to clearly and consistently represent the material covering the basic theoretical concepts on state audit and its methods its 

implementation; 

- Be skilled in risk-oriented approach to organizing and conducting state audit, determining the essentiality level as well as 

presenting the audit results 

-  be skilled in a comprehensive approach to the evaluation and analysis of policies and strategies of the country, formation and 

presentation of the audit report through the state audit types: compliance audit, performance audit, audit of financial statements 

 



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

programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core 

modules of the education programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің 

атауы 

/Название 

модуля / 

The name of 

the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules 
ACCT 

72301 

Докторлық 

диссертацияны 

дайындау 

әдістемесі 

 

 

Методология 

подготовки 

докторской 

диссертации 

 

The 

methodology of 

the doctoral 

thesis 

Қоғамдық ӛмірде ғылым мен 

білім берудің ролі; ғылыми 

танымның дамуының заманауи 

үрдістері; ӛзектрі әдістемелік 

және философиялық мәселелер 

туралы түсінігі болу керек; 

ғылыми танымның әдістемесі; 

білім беру үрдісінде 

білімалушының танымдық іс 

әрекетінің психологиясын, оқыту 

сапасы мен тиімділігін 

артттырудың психологиялық 

әдістері мен құралдарын білуі 

керек;  

ӛзінің педагогикалық 

қызыметінде жоғары мектептің 

педагогикалық және 

психологиялық білімдерін 

қолдана алу; ЖООда арнайы 

пәндерді оқыта алатын және 

ғылыми зерттеулерді жүргізе 

Иметь представление: о роли науки 

и образования в общественной 

жизни; о современных тенденциях в 

развитии научного познания; об 

актуальных методологических и 

философских проблемах; 

знать: методологию научного 

познания; психологию 

познавательной деятельности 

обучающего в процессе обучения; 

психологические методы и средства 

повышения эффективности и 

качества обучения; 

уметь: применять знания педагогики 

и психологии высшей школы в своей 

педагогической деятельности; 

свободно владеть иностранным 

языком на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные 

исследования и осуществлять 

преподавание специальных 

have an idea: regarding the role of 

science and education in the social 

life; on current trends in the 

development of scientific 

knowledge; about actual 

methodological and philosophical 

problems; 

To be aware of: the methodology of 

scientific knowledge; psychology of 

cognitive training activities in the 

learning process; psychological 

methods and means to improve the 

efficiency and quality of education; 

To master: applying knowledge of 

pedagogy and psychology of higher 

education in their teaching activities; 

be fluent in a foreign language at a 

professional level, allowing to carry 

out research and to deliver lecture on 

special disciplines in the universities; 

 



алатын кәсіби деңгейдегі шетел 

тілін меңгеру керек; 

білім берудің кредиттің 

технологиясы бойынша 

педагогикалық қызметті іске 

асыратын; кәсіби қарым-қатынас 

және мәдениаралық 

коммуникациялық дағдылары 

болуы керек; 

ғылыми зерттеулер әдістемесі 

саласында; заманауи білімберу 

техгнологиялар мен 

инновациялық қызметте 

құзіретті болу керек. 

дисциплин в вузах; 

иметь навыки: осуществления 

образовательной и педагогической 

деятельности по кредитной 

технологии обучения; 

профессионального общения и 

межкультурной коммуникации; 

быть компетентным: в области 

методологии научных исследований; 

в вопросах современных 

образовательных технологий и  

инновационной деятельности. 

 

To have the skills: to carry out 

educational and pedagogical 

activities in credit technology;  on 

professional communication and 

cross-cultural communication 

 

To be competent: in the field of 

research methodology; in matters of 

modern educational technologies and 

innovation activity. 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major 

ACCT 

72302 

 

Мемлекеттік 

сектордың 

мемлекеттік 

аудиті 

 

Государственн

ый аудит 

госсектора  

 

State audit of 

public sector 

Ғылыми таным дамуының 

заманауи үрдістері; Қазақстанда 

және әлемдік тәжірибеде 

мемлекеттік аудиттің дамуының 

ӛзекті әдістемелік мәселелері 

туралы түсінігі болу керек; 

мемлекеттік аудит аласында 

мақсаттарды шешудің 

инновациялық әдістері; қазіргі 

ғылыми және тәжірибелік 

мәселелерді қалыптастыру мен 

шешу; оқыту сапасы мен 

тиімділігін артттырудың 

психологиялық әдістері мен 

құралдарын білуі керек;  

ӛзінің педагогикалық 

қызыметінде жоғары мектептің 

педагогикалық және 

психологиялық білімдерін 

иметь представление: о 

современных тенденциях в развитии 

научного познания; об актуальных 

методологических проблемах в 

развитии государственного аудита в 

Казахстане и в мировой практике; 

знать: инновационные методы 

решения задач, формулировать и 

решать современные научные и 

практические проблемы в области 

государственного аудита,  

методологию научного познания;  

методы и средства повышения 

эффективности и качества обучения; 

уметь: четко, аргументировано  и 

последовательно представлять 

материал, охватывающий основные 

теоретические положения 

государственного аудита и методики 

 To have an idea: regarding on 

current trends in development of 

scientific knowledge; about actual 

methodological problems in the state 

audit development in Kazakhstan as 

well as in the world; 

To be aware of: innovative methods 

for solving problems, formulating 

and solving modern scientific and 

practical problems in the field of 

state audit, methodology of scientific 

cognition; methods and means to 

improve the efficiency and quality of 

education; 

To master: clearly, convincingly and 

consistently represent the material 

covering the basic theoretical 

position of the state audit and its 

methodology; apply knowledge of 



қолдана алу; ЖООда арнайы 

пәндерді оқыта алатын және 

ғылыми зерттеулерді жүргізе 

алатын кәсіби деңгейдегі шетел 

тілін меңгеру керек; 

мемлекеттегі бағдарламалық 

және стратегиялық құжаттарды 

кешенді бағалау мен талдаудың 

дағдыларын, мемлекеттік 

аудиттің:  сәйкестік аудиті, 

тиімділік аудиті, қаржылық 

еспетілік аудиті  типтері 

бойынша аудиторлық есепті 

қалыптастыру мен ұсынуды 

меңгеру; 

білім берудің кредиттің 

технологиясы бойынша 

педагогикалық қызметті іске 

асыратын; кәсіби қарым-қатынас 

және мәдениаралық 

коммуникациялық дағдылары 

болуы керек; 

ғылыми зерттеулер әдістемесі 

саласында; заманауи білімберу 

техгнологиялар мен 

инновациялық қызметте 

құзіретті болу керек. 

его проведения, применять знания 

педагогики и психологии высшей 

школы в своей педагогической 

деятельности; свободно владеть 

иностранным языком на 

профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные 

исследования и осуществлять 

преподавание специальных 

дисциплин в вузах; 

иметь навыки: комплексного 

подхода к оценке и анализу 

программных и стратегических 

документов страны, осуществления 

образовательной и педагогической 

деятельности по кредитной 

технологии обучения; 

профессионального общения и 

межкультурной коммуникации; 

быть компетентным: в области 

методологии научных исследований; 

в вопросах современных 

образовательных технологий и  

инновационной деятельности. 

pedagogy and psychology of higher 

education in teaching activities; be 

fluent in a foreign language at a 

professional level, allowing to carry 

out scientific research as well as to 

teach special disciplines in the 

universities; 

 

 

 

To have the skills: an integrated 

approach to the assessment and 

analysis of policies and strategies of 

the country, implementation of 

educational and pedagogical 

activities in credit technology; 

professional communication and 

cross-cultural communication; 

 

To be competent: in the field of 

research methodology; in matters of 

modern educational technologies and 

innovative activity. 

 

 

ACCT 

72303 

 

Квазимемле-

кеттік 

сектордың 

мемлекеттік 

аудиті 

 

Мемлекеттік аудитті дамытуға 

бағытталған және оны жүргізу 

әдістері мен технологиясын, 

әдщістемесін ашатын заманауи 

ғылыми тәсілін меңгерген кең ой-

ӛрісі болуы керек.  

Мемлекеттік аудиттің құқықтық 

базасын құрайтын әдіснамалық, 

Обладать широким кругозором в 

современных научных подходах, 

раскрывающих методологию, 

технологию и методику проведения 

государственного аудита и 

направления развития 

государственного аудита  

To have a wide range of interests in 

the field of modern scientific 

approaches, revealing the 

methodology, technology and 

methods of conducting state audit as 

well regarding the trends of state 

audit’s development  



Государствен-

ный аудит 

квазигосудар-

ственного 

сектора  

 

The module in 

the field of the 

profound 

financial 

account and 

audit 

 

теориялық материалдар мен 

нормативті-құқықытық актілерді 

білуі керек; 

ғылыми негізделген мемлекеттік 

аудитті ұйымдастырудың типтері 

мен түрлерін дұрыс таңдай білу;  

Мемлекеттік аудит мақсаты үшін 

түрлі ақпарат кӛздерінен 

материалдарды алу және саралау; 

дұрыс логикалық шешім қабылдай 

алуды меңгеру керек; 
мемелекеттік аудит нәтижелерін 

ұсынуда, маңыздылық деңгейін 

анықтауда және мемелекеттік 

аудитті ұйымдастыру мен жүргізуде 

тәуекелге бағытталған тәсілдер 

бойынша дағдылары болуы 

керек 
    

 

Знать:  обширный методологический, 

теоретический материал, нормативно- 

законодательные акты, составляющие 

правовую базу государственного 

аудита 

уметь: правильно расставлять 

акценты научно обоснованного 

выбора нужных видов и типов 

организации государственного 

аудита, извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и анализировать ее для 

целей государственного аудита, 

принимать логически правильные 

решения 

иметь навыки: риск-

ориентированного подхода при 

организации и проведении 
государственного аудита, 

определении уровня существенности, 

изложения результатов 

государственного аудита 

 

To be aware of: an extensive 

methodological, theoretical material, 

normative legislative acts 

constituting the legal basis of state 

audit 

 

To master: correctly set accents at 

the scientific justification for 

choosing the right kinds and types of 

state audit organizing; to extract the 

necessary information from various 

sources and analyze it for the 

purposes of the state audit, to make 

the logically right decisions  

 

 

To have skills: risk-oriented 

approach to organizing and 

conducting the state audit, to 

determining the materiality level, to 

presenting results of state audit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 
Модуль 

коды/ код 

модуля/ 

module code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline 

 

Пәннің циклі  

/Цикл 

дисциплины  

/ Cycle of  

discipline  

көлемі/ oбъем/ memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы/  

Types of study 

Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля /  

Type of final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 

Кредиты РК/ ҚР 

кредит саны/ 

Quantity of RK 

credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а

/С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а

/С
ем

и
н

а
р

 

P
ra

ct
ic

e
/S

em
in

a
r
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

я
л

ы
қ

 с
а
б

а
қ

 

/Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

/L
a

b
o

ra
to

ry
 p

ra
ct

ic
a

ls
 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

ACCT 

72301 

Мемлекеттік аудитдың 

әдіснамасы 

Методология 

государственного аудита 

The methodology of public 

audit  

 

БП МК/ 

БД ОК/ 

РD CC 
3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

ACCT 

72302 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                               

Научно-исследовательская 

работа докторанта                                           

Scientific-research work of 

graduate 

 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
2 8 

    

есеп 

отчет 

report 

 



ACCT 

72302 

Докторлық диссертацияны 

орындау                                                                                                      

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral 

dissertation 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 

1 4 

   

есеп 

отчет 

report 

 

ACCT 

72302 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 8 

   емтихан 

экзамен 

exam 

 

ACCT 

72302 

Наукометрия 

Наукометрия 

Naukometriya 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 

2     емтихан 

экзамен 

exam 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
8 13 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
13 25 

     

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

 

 

ACCT 

72301 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                               

Научно-исследовательская 

работа докторанта                                            

Scientific-research work of 

graduate 

 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
1 4 

   есеп 

отчет 

report 

қазақ/ 

русский/ 

english 

 

ACCT 

72301 

Докторлық диссертацияны 

орындау                                                                                                       

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral 

dissertation 

 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
7 28 

   есеп 

отчет 

report 

қазақ/ 

русский/ 

english 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

7 11 

     



Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
7 11 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
15 43 

     

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

ACCT 

72301 

Педагогикалық практика             

Педагогическая практика                     

Teaching internship 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 

3 3 

   есеп 

отчет 

report 

 

ACCT 

72301 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                

Научно-исследовательская 

работа докторанта                                             

Scientific-research work of 

graduate 

 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
4 16 

   есеп 

отчет 

report 

 

ACCT 

72301 

Докторлық диссертацияны 

орындау                                                                                                       

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral 

dissertation 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
2 8 

   есеп 

отчет 

report 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
9 27 

     

4 семестр /4 семестр /semester 4 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

ACCT 

72301 

Зерттеу практикасы                 

Исследовательская практика  

Research externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 8 

   есеп 

отчет 

report 

 

 

ACCT 

72301 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                

Научно-исследовательская 

работа докторанта                                             

 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

4 16 

    

есеп 

отчет 

report 

 



Scientific-research work of 

graduate 

 

ACCT 

72301 

Докторлық диссертацияны 

орындау                                                                                                       

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral 

dissertation 

 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
10 40 

    

есеп 

отчет 

report 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
16 64 

     

5 семестр /5 семестр /semester 5*** 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

ACCT 

72301 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                

Научно-исследовательская 

работа докторанта/                                             

Scientific-research work of 

graduate 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
4 16 

   есеп 

отчет 

report 

 

ACCT 

72301 

Докторлық диссертацияны 

орындау                                                                                                       

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral 

dissertation 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
5 20 

   есеп 

отчет 

report 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
9 36 

     

6 семестр /6 семестр /semester 6*** 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

ACCT 

72301 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                

Научно-исследовательская 

работа докторанта                                             

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
5 20 

   есеп 

отчет 

report 

 



Scientific-research work of 

graduate 

ACCT 

72301 

Докторлық диссертацияны 

орындау                                                                                                       

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral 

dissertation 

ОҚТ/ 

ДВО/ 

AE 
5 20 

   есеп 

отчет 

report 

 

 Кешенді емтихан                           

Комплексный экзамен                                           

Complex examination 

 1 4 

   КЕ 

КЭ 

СE 

 

 Докторлық диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита 

докторской диссертации 

Design and defense  of  PhD 

dissertation    

 4 14 

   

ДДРҚ 

ОЗДД 

DDPD 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
15 54 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Всего теоретического обучения 

Total for theoretical training 

15 24 

     

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

77 249 

     

 

 

 

 

 



 

 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бағдарлама бойынша оқуға қабылдау Ғылыми кеңестің шешімі 

негізінде университет ректорымен бекітілетін Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне оқуға қабылдау 

туралы Ережеге сәйкес, азаматтардың ӛтініштері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Түсер алдында 

докторантураның тиісті кәсіпті оқу бағдарламасын меңгеріге қажетті преререквизиттер: Қаржылық есеп  (ілгерлемелі) – 2 

кредит. 

Особые вступительные требования: Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с 

действующими Правилами приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые 

утверждаются ректором университета на основании решения ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной 

основе. На «входе» докторант должен иметь пререквизиты: Финансовый учет (продвинутый) – 2 кредита,  

Specific admission requirements: Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to 

the LN Eurasian National University Gumilyov , approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the 

Academic Council , on citizens' applications on a competitive basis. On admission a master candidate must have prerequisites in the 

disciplines:Тhe financial accounting (advanced) – 2 credits. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

6D052100 «Мемлекеттік аудит»  білім беру бағдарламасына мамандығы бойынша кадрлар даярлау үшін Қазақстан 

Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ магистр дәрежесі бар жоғары білімі бар тұлғалар 

қабылданады. 

Особые условия для признания предшествующего обучения: Для обучения по образовательной программе 6D052100 

«Государственный аудит» принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие  послевузовское образование (магистратура).  

Specific arrangements for recognition of prior learning: For training in the educational program « State audit» 
accepted citizens of the Republic of Kazakhstan , foreign citizens and stateless persons with higher education , which was awarded a 

bachelor's degree . 



 

 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Экономика PhD докторы ғылыми дәрежесіне білім алушы мынадай  

ӛлшемдерге сәйкес келуі тиіс: 

- толық білім беру бағдарламасының  теориялық және практикалық курсын кемінде 75 кредитті меңгеру, оның   

ішінде кемінде 36 кредит теориялық оқу, сондай-ақ кемінде 6 кредиті практика және кемінде 28 кредиті докторанттың 

ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) (ДҒЗЖ/ДЭЗЖ) жұмысы, бағдарламада кӛзделген академиялық пәндер 

бойынша емтихандарды сәтті тапсыруға;  

- бағдарламада қарастырылған педагогикалық, зерттеу практикасы және кәсіби тағылымдамадан ӛтіп және белгіленген 

мерзімде есептерін кафедраға тапсыру; 

- бағдарламада қарастырылған оқудың түрлері бойынша қорытынды бақылауды тапсыру кезінде модульдер 

құзіреттіліктерін игергенін дәлелдеуге; 

- докторанттың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері ғылыми,  ғылыми-аналитикалық және  ғылыми-практикалық 

басылымдарда  ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру уәкілетті білім беру органы бекіткен Ережесіне сәйкес 

жариялануы тиіс;  

- белгіленген мерзімде кешенді емтихан тапсыруы, докторлық диссертацияны орындауы және  сәтті қорғауы;  

- университет алдында материалдық қарызының жоқтығы жӛніндегі аралау парағын толтыруы және кафедраға 

тапсыруы. 
 

Требования и правила присвоения степени: Для присвоения степени доктора философии  PhD  обучающийся должен 

соответствовать следующим критериям: 

- полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы не менее 75 кредитов, из них не 

менее 36 кредитов теоретического обучения, а также не менее 6 кредитов практики и не менее 28 кредитов научно-

исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторанта (НИРД/ЭИРД). и успешно сдать, 

предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам; 

- успешно пройти педагогическую, исследователские практики и профессиональную стажировоку, предусмотренные 

программой и сдать отчеты на кафедру в установленные сроки; 



- доказать овладение, предусмотренных модулями компетенцийв ходе сдачи итогового контроля по видам учебной 

деятельности, предусмотренных программой; 

- результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы в научных, научно-аналитических и научно-

практических изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней и ученых званий, утвержденными 

уполномоченным органом в области образования; 

- сдать комплексный экзамен, выполнить и успешно защитить докторскую диссертацию в установленные сроки; 

- заполнить и сдать на кафедру обходной лист об отсутствии материальной задолженности перед университетом. 

 

Qualification requirements and regulations: Тo assign a degree of Master of Economic Sciences student must meet the following 

criteria: 

     - Fully master the theoretical and practical course of the educational program  at least 75 credits , including at least 36 credits on 

theoretical training , at least 6 credits on practice , at least 28 credits on research work (experimental research ) and successfully pass 

the exams on academic disciplines specified program; 

- Successfully complete educational and research practices and professional training under the educational program and submit 

the report to the department in a timely manner; 

- Demonstrate mastery of prescribed in modules competence during final control through the types of training activities under the 

program; 

- Doctoral research results should be published in the scientific, analytical and practical publications, in accordance with the Rules 

of the awarding of academic degrees and academic titles, approved by the authorized body in the field of education; 

- Pass a comprehensive exam, perform and successfully defend his doctor's thesis in a timely manner ;  

- Fill out and submit at the Department of the bypass list regarding lack of financial debt to the university. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 6М052100 – «Мемлекеттiк аудит»  мамандығы бойынша PhD философия докторы келесідей 

кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласынды ғылыми-зерттеу; ғылыми-

педагогикалық; ӛндірістік-басқару; есептік-талдамалық; бизнес-жоспарлау; экономикалық-ұйымдастырушылық; 

қаржылық-экономикалық, әкімшілік қызмет.    

Профессиональный профиль выпускников: Доктор философии PhD по специальности 6D052100  - Государственный 

аудит» может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, научно-



педагогическая, экономическая деятельность, носящая экспертно-анлитический, организационно-управленческий, 

административный характер в сфере государственного аудита и финансового контроля. 

Occupational profile/s of graduates:  

PhD  in specialty 6М052100 – «State audit»  can perform the following professional activities: research , scientific, educational , 

economic activities , which bears the registration- analytical , organizational-administrative , design expertise and administrative 

nature 

 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: білім беру процесінің оқу бағдарламаның  жолдары мен 

әдістері  Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ның ішкі құжаттарына сәйкес  анықталады.  

 

 

Способы и методы реализации образовательной программы Способы и методы реализации ОП определены в 

соответствии с внутренней документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

Methods and techniques for programme delivery Ways and methods of realization of OP are defined according to internal 

documentation of the organization of educational process of ENU of L.N. Gumilev. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Оқу нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ-нің бұйрығымен бекітілген, ұлттық 

бағалау шкаласына сәйкес жүзеге асырылады 
ҚР бойынша бағалау ECTS бойынша бағалау 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

кӛрсеткіші 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Definition 

А 4,0 95-100 
Ӛте жақсы А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы В Verygood 

В 3,0 80-84 
 Жақсы  

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық  

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық D Satisfactory 



С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54   Қанағаттанарлық E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз  FX, F Fail 

 

Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной 

оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК 

 

 

 
Оценка по РК Оценка по ECTS 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Definition 

А 4,0 95-100 
Отлично А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Verygood 

В 3,0 80-84 
  Хорошо 

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

 Удовлетворительно D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54   Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

Criteria for evaluation of results of training: The assessment of results of training is carried out according to the national rating 

scale approved by the order the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
Evaluation from the RK Evaluation from ECTS 

Evaluation 
by letter 
system 

Number 
equivalents 

of points 

Percentage 
Evaluation by 

traditional system 

Evaluation by 

letter system 

 

Definition 



А 4,0 95-100 
Excellent А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Good В Very good 

В 3,0 80-84  Good 

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Satisfactory 

С 2,0 65-69 

 Satisfactory D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54  Sufficient E Sufficient 

F 0 0-49 Fail FX, F Fail 
: 


