
 



 



Мамандық           6М050800 – «Есеп және аудит» 

Специальность    6М050800- «Учет и аудит» 

Specialty                 6М050800- «Accounting and аudit» 

 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7  ҰБШ , 7 ЕБШ /7 НРК, 7 ЕРК/ 7 NQF 7 QFE 

 

Берілетін дәреже: 6М050800 -"Есеп және аудит"  мамандығы бойынша  экономика ғылымдарының магистрі 

Присуждаемая степень: Магистр экономических наук по специальности 6М050800-«Учет и аудит» 

Awarded degree: The master of economic sciences in the specialty 6M050800 –«Accounting and аudit» 

 

 

Стандартный срок обучения:      2 

Оқытудың стандартты мерзімі:  2 

Standard period of study:                2 

 

 

Қайта қарастыру жиілігі :     4 жыл 

Периодичность пересмотра:  4 года 

Review frequency:                      4 years 



 

Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цели образовательной программы /  

Білім беру бағдарламасының мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, экономиканың нақты және 

мемлекеттік секторларындағы есеп және аудит саласында тереңдетілген теориялық және тәжірибелік дайындығы бар, 

ӛзін-ӛзі жетілдіруге, дамытуға, және жаңа білім алуға қабілетті, сонымен қатар техникалық және кәсіптік оқу, жоғары 

және жоғары білім оқу орнынан кейінгі жүйесі мен  ғылыми-зерттеу секторы үшін терең ғылыми-педагогикалық 

дайындығы бар  мамандарды дайындау. 

Цели образовательной программы 
Цель образовательной программы-подготовка конкуретноспособных на рынке труда специалистов, владеющих 

углубленной теоритеческой и практической подготовкой в области учета и аудита в  реальном и государственном 

секторах экономики, способных к самосовершенствованию,саморазвитию и овладению новыми знаниями в течении всей 

их активной жизнедеятельности, в том числе для системы ТиПО, высшего, послевузовского образования и научно-

исследовательского сектора, обладающих углубленной научной - педагогической подготовкой. 

Profile of the education programme 
The purpose of the educational program preparation of the specialists, competitive in the labor market, owning profound 

theory and practical preparation in the field of accounting 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 TIPO system, the 

higher, postgraduate education and research sector possessing profound scientific - pedagogical preparation. 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері  

-  әр түрлі ақпарат кӛздерінен  мәліметтер ала білу және  оларды талдау, кәсіби пайымдауды қалыптастыру  

- және логикалық тұрғыдан дұрыс шешім қабылдау; 
     

- есеп және аудиттің әр түрлі әдістеріне, кӛзқарастарына, ғылыми мектептеріне, әдіснамаларына, 

теориялары және даму бағыттарына сүйене отырып, жаңа білімді игеру қабілеті;  

-  есептік-аудиторлық бӛлімшелерді басқару мен ұйымдастырудың қажетті нысандарына ғылыми негізделген таңдау  

жасай білу, басқарушылық қызметті табысты жүзеге асыру;  

- есеп және аудит саласындағы міндеттерді анықтай және зерттей білу,оларды әр түрлі жалпы ғылыми және 

 есептік-талдамалық әдістермен шешу; 

- субъектінің қызмет етуінің нақты жағдайында қаржылық есептілік элементтерін тану, бағалау және   



- - есепке алу әдістерін таңдаудың дұрыстығын негіздеу, олардың ӛзгермелі жағдайларға 

 бейімделу қажеттілігін уақытылы анықтау; 

- есеп және аудит саласындағы міндеттерді шешудің жаңа әдістерін түсіну және пайдалану,  

заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелерді тұжырымдау және шешу;  

- есеп және аудит құжаттарын жасақтау кезінде ӛз позициясын жеткізе білу қабілетіне ие болу; 

- ұйымды басқару жүйесінде есеп және аудит саласындағы ғылыми зерттеулер нәтижелерін қолдану бойынша 

-  мемлекеттік аудит бағдарламаларын және тәжірибелік нұсқаулықтарды жасақтау кезінде  

- ӛз кӛзқарасын ұсыну тәсілдерін игеру;  

     

-ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес қаржылық есептілікті ӛңдеу, қалыптастыру, ұсыну  

және аудит жүргізу қабілетін игеру. 

Ключевые результаты обучения 

На уровне программы определены следующие результаты обучения: 
     

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, формировать профессиональное суждение и принимать 

логически правильные решения; 

- способность приобретать новые знания, основываясь на различные подходы, точки  зрения, научные школы, методологии, 

теории и направления развития учета и аудита; 

- уметь делать научно обоснованный выбор необходимых форм организации и управления учетно-аудиторских 

подразделений, успешно осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность;  

- уметь определять и исследовать задачи в области учета и аудита, решать их различными общенаучными и учетно-

аналитическими методами; 

- уметь обосновать рациональность выбора методов признания, оценки  и учета элементов финансовой отчетности в 

конкретных условиях функционирования субъекта, своевременно определить необходимость их адаптации к меняющимся 

условиям, 

- понимать и использовать новые методы решения задач в области учета и аудита, формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы; 

- владеть навыками  изложения своей позиции при разработке  документов учета и аудита; 

- владеть приемами аргументированного представления своей точки зрения в разработке методических программ и 

практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований в области учета и аудита в системе 

управления организации; 



- владеть навыками обработки, формирования, представления  и аудита финансовой отчетности в соответствии с 

национальными и международными стандартами. 
     

 
 

 

 

Key learning outcomes 

- ability to take and analyze information from various sources, to form professional judgment and to make logically correct 

decisions; 

- ability to acquire new knowledge, based on various approaches, the points of view, schools of sciences, methodologies, 

theories and the directions of development of the account and audit; 

- to be able to make the evidence-based choice of necessary forms of organizing and management of accounting and auditor 

divisions, to successfully perform research and management activity; 

- to be able to define and investigate tasks in the field of accounting and audit, to solve them by various general scientific and 

accounting-analytical methods; 

- to be able to prove rationality of the choice of methods of recognition, an assessment and accounting of financial statement 

elements in specific conditions of subject functioning, timely determine need of their adaptation to the changing conditions; 

- ability to understand and use new methods of tasks solution in the field of accounting and audit, to formulate and solve 

modern scientific and practical problems; 

- to master skills of formulating of own position during developing account and audit documents; 

- to master methods of the reasoned representation of the point of view in development of methodical programs and practical 

recommendations regarding using results of scientific researches in the field of the accounting and audit in a organization’s 

control system; 

- to master skills of handling, forming, representing and auditing of a financial statement according to national and 

international standards. 

 

 

 

 

 



 
aБілім 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   

EDUC 

51001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

 

Методология 

магистерской 

подготовки 

 

Methodology The 

Masters Training 

 

жаңа мәселелер мен 

жағдайларды шешуге 

шығармашылық кӛзқараспен 

қарау және креативті ойлай алу, 

ғылыми-зерттеу қабілетінің 

болуы, кәсіби салада ғылыми 

жобалар мен зерттеулерді 

жүзеге асыра білу. Ағылшын 

тілінде академиялық жазудың 

нормалары мен дағдыларын 

меңгеру,  зерттеу тақырыптары 

бойынша ғылыми шолулар, 

түйіндемелер, рефераттар мен 

библиографиялар дайындау, 

ғылыми мақалаларды талдау 

және ғылыми тақырып 

бойынша түрлі кӛлемдегі және 

жанрдағы академиялық 

мәтіндер жазу. 

білікті болу:ғылыми зерттеулер 

әдіснамасы саласында; 

заманауи оқыту 

технологиялары мен 

инновациялық қызметтің 

мәселелері сұрақтарында. 

уметь креативно мыслить и 

творчески подходить к решению 

новых проблем и ситуаций, иметь 

навыки научно-исследовательской 

деятельности, выполнения научных 

проектов и исследований в 

профессиональной области.  Знать 

нормы и владеть навыками 

академического письма в английском 

языке, подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, анализа 

научных статьей, написания 

академических текстов различного 

объема и жанров по научной 

тематике. 

быть компетентным: в области 

методологии научных исследований; 

в вопросах современных 

образовательных технологий и  

инновационной  

деятельности. 

to be able to think creatively and 

approach creatively to solving 

new problems and situations, to 

have skills of research activities, 

implementation of research 

projects and studies in the 

professional field. To be aware of 

norms and master skills of the 

academic writing in English, 

preparation of scientific reviews, 

summaries, drawing up papers 

and bibliographies on scope of the 

conducted research, analysis of 

scientific articles, writing various 

volume and genres academic texts 

on the scientific subject. 

to be competent: in the field of 

methodology of scientific 

researches; in issues of modern 

educational technologies and 

innovative activities. 



Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major 
 

ACCT 

62202 

 

 

 

Ілгерлемелі 

қаржылық есеп пен 

аудит саласындағы 

модуль 

 

Модуль в области 

углубленного 

финансового  учета и 

аудита 

 

The module in the field 

of the profound 

financial account and 

audit 

 

Халықаралық стандарттарға 

сәйкес қаржылық есептілікті 

құру білімдерін игеру; 

корпорациялар есептілігін 

құрудың әдістемелік және 

әдіснамалық ерекшеліктерін 

білу; 

инновациялық 

технологияларды, 

экономикалық міндеттерді құру 

және шешуде экономикалық 

үдерістерді заманауи талдау 

әдістерін, қолдану; 

дағдыларға ие болу: қаржылық 

есептілікті құру үшін қажетті 

есептің күрделі тараулары 

бойынша ақпаратты дайындау, 

жүйелеу және ұсыну 

Обладать знаниями составления 

финансовой отчетности в 

соответствии с международными 

стандартами; 

знать  методологические и 

методические особенности 

формирования отчетности 

корпораций; 

уметь: применять инновационные 

технологии, методы современного 

анализа экономических процессов 

при постановке и решении 

экономических задач; 

иметь навыки: подготовки, 

систематизации и представления 

информации по наиболее сложным 

разделам учета, необходимой для 

формирования финансовой 

отчетности. 

To have knowledge on creation of 

the financial reporting according 

to international standards; 

to know methodological and 

methodical features of 

corporation’s reporting forming; 

to be able: to apply innovative 

technologies, modern methods of 

economic processes analysis in 

case of formulation and solution 

of economic tasks; 

to have skills: preparation, 

systematization and submission of 

information on the most difficult 

sections of accounting necessary 

for forming of the financial 

reporting 

 

ACCT 

62203 

 

Ілгерлемелі басқару 

есеп пен аудит 

саласындағы модуль 

 

Модуль в области 

углубленного 

упраленческого учета 

и аудита 

 

The module in the field 

of the account 

deepened managements 

and audit 

Бюджеттік жоспарлау және 

басқару жүйесіндегі 

контроллинг қызметі жӛнінде 

түсінікке ие болу; 

білу қажет: шектелген 

ресурстарды қолданудың 

альтернативті шығыстарын; 

қолдану қажет: белгісіздік 

жағдайында смета құруды; 

басқару жүйесіндегі 

міндеттерді шешудің заманауи 

әдістерін игеру; 

тәуекел және белгісіздік 

жағдайында шешім қабылдау 

Иметь представление о бюджетном 

планировании и функции 

контроллинга в системе управления; 

знать:  альтернативные издержки 

использования ограниченных 

ресурсов; 

уметь: составлять сметы в условиях 

неопределенности; 

владеть современными методами 

решения задач в системе управления; 

быть компетентным в  вопросе 

принятия решений в условиях риска 

и неопределенности. 

To have an idea regarding 

budgetary planning and function 

of controlling in a management 

system; 

be aware of: alternative expenses 

of limited resources using; 

to be able: to constitute estimates 

in the conditions of uncertainty; 

to master modern methods 

solution of tasks in a management 

system; 

to be competent in decision 

making in the conditions of risk 

and uncertainty. 



сұрақтарында білікті болу. 

 
ACCT 

62204 

 

 

Корпоративтік 

есептілік 

қалыптастыру  модулі 

 

Модуль в области  

формирования 

отчетности 

корпораций 

 

The module in the field 

of formation of the 

reporting of 

corporations 

ҚР-да есеп және мемлекеттік 

аудитті ұйымдастырудың 

концептуалды негіздері, 

әдіснамалық және практикалық 

аспектілері саласында 

білімдерді игеру; 

білу қажет: халықаралық және 

ұлттық стандарттарға сәйкес 

қаржылық есептілікті құру және 

есепті ұйымдастыру 

ерекшеліктерін; 

қолдану қажет: логикалық 

тұрғыдан дұрыс шешімдерді 

қабылдау; әртүрлі салаларда 

есеп және аудитті жүргізумен 

байланысты кәсіби пайымдауды 

қалыптастыру; 

халықаралық стандарттарға 

сәйкес шоғырландырылған 

қаржылық есептілікті құру 

дағдыларын меңгеру; 

корпорацияның есептілігін құру 

саласында білікті болу. 

Обладать знаниями в области 

концептуальных основ, 

методологических и практических 

аспектов организации учета и  

государственного аудита в РК; 

знать: особенности организации  

учета и составления финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами; 

уметь: принимать логически 

правильные решения, вырабатывать 

профессиональные суждения, 

связанные с проведением учета и 

аудита в различных отраслях; 

владеть навыками составления 

консолидированной финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными стандартами; 

быть компетентным в области  

формирования отчетности 

корпораций. 

To have knowledge in the field of 

conceptual bases, methodological 

and practical aspects of the 

organization of accounting and 

state audit in RK; 

be aware of: features of the 

accounting‘s organization and 

preporation of financial reporting 

according to the international and 

national standards; 

to be able: to make logically 

correct decisions, to develop 

professional judgments regarding 

carrying out accounting and audit 

in various industries; 

to master skills of formation of 

consolidated financial statements 

according to international 

standards; 

to be competent in area of 

forming of corporation’s reporting 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/ Объем/ 

memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының 

түрлері / Виды 

аудиторной учебной 

работы / Types of 

study 

Қорытын

ды 

бақылау 

формасы 

/ Форма 

итогового 

контроля 

/ 

Type of 

final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту 

тілі / 

Language 

of 

instructio

n * 

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

 

са
б

а
қ

 /
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
 

p
ra

ct
ic

a
ls

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

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

51001 

Педагогика                                

Педагогика                                                      

Pedagogics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 

 

1 

 

1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 

EDUC 

51001 

Психология 

Психология 

Psychology 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 

 

1 

 

1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 

ACCT 

62202 

Қаржылық есеп 

(тереңдетілген) 

Финансовый учет 

(продвинутый) 

Finacial аccounting 

КП МК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПД ОК                      

PD CC 2 3 

 

 

1 

 

 

1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

 



( аdvanced) 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses 

 10 17      

Элективті пәндер 1  

Элективная дисциплина 1 

Elective courses 1 

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

6 10      

Элективті пәндер 2  

Элективная дисциплина 2 

Elective courses 2 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 7      

MGZZh 

5401 

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа магистранта 

Scientific-research work of 

graduate students 

 1 4    есеп 

отчет 

repor 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

16 26      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

17 30      

2 семестр /2 семестр /semester 2 

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

EDUC 

51001 

Ғылым тарихы және 

философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of 

Science 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 2 3 

 

1 

 

1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 

EDUC 

51001 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 

  

2 

 емтихан 

экзамен 

exam 

eng 



Foreign Language 

(Professional) 

MGZZ 

5402 

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа магистранта 

Scientific-research work of 

graduate students 

 2 8    есеп 

отчет 

repor 

 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses 

 10 16      

Элективті пәндер 1  

Элективная дисциплина 1 

Elective courses 1 

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

4 6      

Элективті пәндер 2 

Элективная дисциплина 2 

Elective courses 2 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

6 10      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

14 22      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

16 30      

3 семестр /3 семестр /semester 3 

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

MGZZh 

5403 

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа магистранта 

Scientific-research work of 

graduate students 

 

 2 8    есеп 

отчет 

repor 

 



TIs 

5405 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика  

Teaching internship 

 3 3    есеп 

отчет 

repor 

 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses 

 12 19      

Элективті пәндер 1 

 Элективная дисциплина 1 

Elective courses 1 

БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

2 3      

Элективті пәндер 2  

Элективная дисциплина 2 

Elective courses 2 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

10 16      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

12 19      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

17 30      

4 семестр /4 семестр /semester 4 

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

REs 

5406 

Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research externship 

 3 12    есеп 

отчет 

repor 

 

MGZZ 

5404 

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа магистранта 

Scientific-research work of 

graduate students 

 

 

 

2 8    есеп 

отчет 

repor 

 

 Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Complex  examination 

 

1 3 

   КЕ 

 КЭ 

CЕ 

 



 Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау                                                              

Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Design and defense of 

Master’s degree thesis 

 

3 7 

   

МДРҚ 

ОЗМД 

DDMDT 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

       

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

9 30      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

42 67      

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

59 120      

 



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. 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп негіздері-  3 кредит, Қаржылық есеп 1 - 3 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. Пререквизиты : Основы бухгалтерского учета - 3 кредита, Финансовый учет 1 - 3 кредита. 

Specific admission requirements: Transfer on training in the program is performed according to the operating Regulations of 

Admission to training in the Euroasian national university of name L.N. Gumileva which affirm the rector of university based on 

the solution of an academic council, according to petitions from citizens on a competitive basis. Prerekvizita: Bases of financial 

accounting - 3 credits, Financial accounting of 1 - 3 credit. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

«Есеп және аудит»  білім беру бағдарламасына мамандығы бойынша кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасының 

азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ бакалавр дәрежесі бар жоғары білімі бар тұлғалар қабылданады. 

Особые условия для признания предшествующего обучения: Для обучения по образовательной программе «Учет и 

аудит» принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее 

образование, которым присуждена степень бакалавра. 

Specific arrangements for recognition of prior learning: For training in an educational program "The account and audit" are 

accepted the citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and persons without citizenship having the higher education 

which has awarded the bachelor's degree. 

 

 
 

 

 



3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Экономика ғылымдарының магистрі дәрежесін алу үшін білім алушы 

келесідей  критерийлерге сай болуы қажет: 

-  білім беру бағдарламасының теориялық және тәжірибелік курсын толық кӛлемде меңгеру (кем дегенде 59 кредит   

(оның ішінде, кем дегенде 42 кредит теориялық оқыту, кем дегенде  6 кредит тәжірибе,  кем дегенде 7 кредит ғылыми-

зерттеу жұмысы), және бағдарламамен қарастырылған академиялық пәндер бойынша емтихандарды сәтті тапсыру; 

-   бағдарламамен қарастырылған  педагогикалық, зерттеу тәжірибесі мен кәсіби тағылымдамадан жақсы ӛту, кафедраға 

есепті ӛткізу және оны бекітілген мерзімде қорғау;  

- бағдарламамен қарастырылған оқу қызметінің түрлері бойынша қорытынды бақылау тапсыру кезінде модульмен 

қарастырылған құзыреттерді дәлелдеу; 

- магистерлік жобаның негізгі нәтижелері кем дегенде бір жарияланымда және/немесе ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға қатысудан кӛрініс табуы керек; 

-кешенді емтихан тапсыру, магистерлік жобаны бекітілген мерзімдеу орындау және қорғау; 

-университет алдында материалдық тұрғыдағы берешектің жоқтығы туралы кету парағын толтыру және кафедраға 

ӛткізу. 

Требования и правила присвоению степени: Для присвоения степени магистра экономических наук обучающийся 

должен соответствовать следующим критериям: 

- полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы (не менее 59 кредитов, из них 

не менее 42 кредитов теоретического обучения, не менее 6 кредитов практики, не менее 7 кредитов научно-

исследовательской работы)  и успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам; 

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

программой, сдать отчеты на кафедру и защитить их в установленные сроки; 

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

деятельности, предусмотренных программой; 

- основные результаты магистерской диссертации должны быть представлены не менее чем в одной публикации 

и/или одном выступлении на научно-практической конференции;  

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

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

 



Qualification requirements and regulations: For assignment of degree of the master of economics trained shall correspond to 

the following criteria: 

- to completely master a theoretical and practical course of an educational program (at least 59 credits, from them at least 42 

credits of theoretical training, at least 6 credits of practice, at least 7 credits of research work) and to hand over successfully, the 

examinations in the academic disciplines provided by the program; 

- it is successful to pass pedagogical, the research practicians and a professional stazhirovoka provided by the program, to hand 

over reports on department and to protect them in fixed terms; 

- to prove mastering, the competences of the course of delivery of total control provided by modules by types of educational 

activity provided by the program; 

- the main results of the master thesis have to be presented not less than in one publication and/or one performance at scientific 

and practical conference; 

- complex examination to execute and to successfully defend the master dissertation in fixed terms; 

- to fill and hand over on department a roundabout leaf about lack of material debt to university. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 6М050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі 

келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: ғылыми-зерттеу; ғылыми-педагогикалық; мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау саласындағы сараптамалық-жобалық, талдамалық; ұйымдастырушылық-басқарушылық, әкімшілік 

сипаттағы экономикалық қызмет. 

Профессиональный профиль выпускников: Магистр экономических наук по специальности 6М050800 -"Учет и 

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

педагогическая,    экономическая деятельность, носящая учетно-аналитический, организационно-управленческий, 

проектно-экспертный и  административный характер. 

Occupational profile/s of graduates:  

:The master of economics in the specialty 6M050800 - "Accounting and audit" can carry out the following types of professional 

activity: the research, scientific and pedagogical, economic activity carrying accounting and analytical, organizational and 

managerial, project and expert and administrative nature. 

 

 



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

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де оқу үрдісін ұйымдастырудың ішкі құжатнамасына 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 



 
: 



 


