
 

 



 



 



  

Мамандық білім беру бағдарламасы                  6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»   
    

 Образовательная программа cпециальности   6М051000 – «Государственное и местное управление»   
  

Specialty  Degree Programme                                  6М051000 – «State and Local Management»  
     

 
Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme Level: Магистратура / Магистратура / Master programme

 

 

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Awarded Qualification:  

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБД / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF 

 

Берілетін дәреже: 6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі 

Присуждаемая степень: Магистр экономических наук по специальности 6М051000 – «Государственное и местное управление» 

Awarded degree: Master of Economic sciences speciality 6М051000 –«State and Local Management» 

 

Оқытудың стандартты мерзімі: 2 жыл 

Стандартный срок обучения: 2 года 

Standard period of studies: 2 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл 

Периодичность пересмотра: 3 года 

Review frequency: 3 years  



 

Білім беру бағдарламасының мақсаты   

Мемлекеттік билік, жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару органдарына жаңа ұрпақтағы біліктілігі жоғары менеджерлерді даярлау, 

терең теориялық білімді және практикалық дағдыларды қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық жағдайды бағалау және талдауды 

қалыптастыру негізінде  

 

Цели образовательной программы  

Подготовка высококвалифицированных менеджеров нового поколения для органов государственной власти, местного управления  и 

самоуправления  на основе формирования глубоких теоретических знаний и практических навыков анализа и оценки современной 

социально-экономической ситуации 

 

Objectives of the educational program 

Preparation of highly qualified managers of a new generation for public authorities, local management and  self-government on the basis of 

formation deep theoretical knowledge and practical analysis skills and assessment of the current socio-economic situation 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері  

 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметте: 

- Әкімшілік қызметте заңнаманы, нормативтік-құқықтық процедураларды қолдану, оның ішінде нормативтік-құқықтық актілер 

жобасын, олардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау; 

- Қоғам мен мемлекет мүддесінде стратегиялық басқаруды жүзеге асыру; 

- Бюджет секторы салаларының экономикалық жағдайына талдау жүргізу; 

- Кадрлық саясат жүргізу, кадрларды ынталандыра және дамыта отырып, олардың еңбегінің неғұрлым үлкен нәтижелігін 

қамтамсыз ету мақсатында кадрлық әлеуетті неғұрлым кеңінен пайдалану. 

Жобалық қызметте: 

- Ұйымның, мекеменің және жеке салалар мен кәсіпорындардың, аймақтардың (бар әлеуметтік, экологиялық мәселелерді, 

қауіпсіздік талаптарын қадағалауды ескеріп) даму болжамын құру;  

- Мемлекеттік және жергілікті деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу;  

- Жобалық талдау әдістерін пайдаланып, әлеуметтік және экономикалық бағдарламаларды негіздеу және орындалуын талдау; 

- Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және инвестициялық жобалардың, оның ішінде әлеуметтік саладағы ықтимал 

тиімділігін анықтау. 

Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметте: 

- Мемлекеттік және жергілікті басқару мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу, мамандықтың жеке 

тақырыптары бойынша шолулар мен талдамалы зерттеулерін жүргізу. 

 



 

Ключевые результаты обучения 

 

 

В организационно-управленческой  деятельности: 

-применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе подготовка проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

-осуществление стратегического управления в интересах общества и государства ;  

-проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного сектора; 

-проведение кадровой политики, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения 

наибольшей результативности их труда. 

В области проектной деятельности: 

-составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся 

социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности);  

-разработка программ социально-экономического развития государственного и местного уровня;  

-обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, с использованием методов проектного анализа; 

-разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в 

социальной сфере. 

В области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

-участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и местного управления, подготовка обзоров и аналитических 

исследований по отдельным темам специализации 

 

Key learning outcomes 

 

In organizational-management activities: 

- application of legislation, regulatory and legal procedures in administrative activities, including preparation of draft normative legal acts, their 

feasibility study; 

- implementation of strategic management in the interests of society and the state; 

-conducting analysis of the economic state of  budgetary sector's branches ; 

-conducting human resources policy, the ability to make maximum use of staff potential, motivating and developing them in order to ensure the 

greatest effectiveness of their work. 

In the field of project activities: 

- formation forecasts for development of organizations, institutions and individual industries and enterprises, regions (taking into account existing 

social, environmental problems, compliance with security requirements); 



-development programs for socio-economic development of the state and local level; 

- substantiation and analysis of social and economic programs implementation, using the methods of project analysis; 

-developing a feasibility study and determining the likely effectiveness of investment projects, including in social sphere. 

In the field of scientific research and pedagogical activity: 

-participation in research works on problems of state and local management, preparation of reviews and analytical researches on specific topics of 

specialization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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    

EDUC 

51001 

Магистрлік дайындық 

әдістемесі 

Методология магистерской 

подготовки 

Methodology The Masters 

Training 

 

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. 

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. 

Тto be able to think creatively 

and creatively approach 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 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 of the 

academic texts of various 

volume and genres on the 

scientific subject. 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major  

SMNG 

53002 

Мемлекеттік басқару және 

оны құқықтық қамтамасыз 

Мемлекеттік басқару 

саласында фундаменталды 

Обладать фундаментальными и 

теоретическими знаниями в 

Has a fundamental and 

theoretical knowledge in the 



 ету 

Государственное управление 

и его правовое обеспечение  

Public administration and legal 

support 

және теориялық білімді 

меңгере отырып, мемлекеттік 

басқару құралдарын әртүрлі 

деңгейдегі мемлекеттік және 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

құрылымдарында қолдана алуы 

және мемлекеттік қызметті 

қамтамасыз ету үшін 

басқарудың құқықтық 

негіздерін кәсіби қызметте 

қолдана білуге қабілетті болу 

области государственного 

управления и применение 

рычагов государственного 

управления на различных 

уровнях государственных 

структур и структур местного 

самоуправления и быть 

способным к применению в 

профессиональной 

деятельности правовые основы 

управления для обеспечения 

государственной службы 

field of public administration 

and the use of levers of state 

administration at various 

levels of government agencies 

and local government 

structures and implementation 

of cooperation with state 

bodies, organizations on issues 

relating to the development of 

regulations and 

implementation of legislation 

SMNG 

63003 

 

Экономиканы циклдық 

реттеу                                                

Цикличное регулирование 

экономики 

Cyclical regulation of the 

economy  

Ел экономикасының 

құрылымдық ӛзгерістері 

туралы теориялық және 

тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыра отрырып 

қолдана білу, дағдарыстық 

жағдайдағы мемлекеттік 

саясаттардың маңызын жетік 

ұғыну.  

Экономиканың шаруашылық 

субъектілерінің қалыптасуы 

мен қызмет етуіне 

макроэкономикалық ортаның 

әсерін бағалауға қабілетті болу. 

Употреблять теоретические и 

практические навыки в 

структурных изменениях в 

экономике страны, осознание 

важности государственной 

политики, установленных в 

кризисных ситуациях. 

Быть способным к оценке 

воздействие 

макроэкономической среды на 

формирование и деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономики.  

To use theoretical and 

practical skills to the structural 

changes in the economy, 

awareness of the importance of 

public policy established in 

crisis situations. 

Being able to evaluating the 

impact of the macroeconomic 

environment on the formation 

and activities of economic 

entities of the economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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/Number 
 

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 * 

ҚР кредит саны / 

Кредиты РК/ 

Number of 

Kazakhstan 

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 

EDUC 

51001 

Педагогика                                   

Педагогика                                                     

Pedagogics                                                                                                      

БП МК 

БД ОК 

ВD CC 

2 3 1 1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 

EDUC 

51001 

Психология 

Психология 

Psychology 

БП МК 

БД ОК 

ВD CC 

2 3 1 1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 

SMNG 

63003 

 

МҒЗЖ                                             

НИРМ                                                          

SRWG 

ОҚТ                

ДВО                              

АЕ 

1 4   

 есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

БП ТК                

БД КВ                         

BD EC 

12 20   

 емтихан 

экзамен 

exam 

 



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 

SMNG 

53002 

 

Мемлекеттік басқару 

теориясы мен практикасы                                               

Теория и практика 

государственного 

управления                                                       

Theory and practice of public 

administration 

КП МК 

ПД ОК 

РD CC 

2 3 1 1 

 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 

EDUC 

51001 

Ғылым тарихы мен 

философиясы                                               

История и философия науки                                                      

History and philosophy of 

scince 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 1 1 

 
емтихан 

экзамен 

exam 

 

 

EDUC 

51001 

Шет тілі (кәсіби)                                                            

Иностранный язык 

(профессиональный)                                  

Foreign language 

(professional) 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2 

 
емтихан 

экзамен 

exam 

 

 

SMNG 

63003 

 

МҒЗЖ                                             

НИРМ                                                          

SRWG 

ОҚТ                

ДВО                              

АЕ 

1 4   

 есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

7 11   

   

SMNG 

63003 

 

Дағдарысқа қарсы басқару*                                                                     

Антикризисное управление* 

Anti-crisis management* 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 



 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
17 26   

   

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

18 30      

3 семестр /3 семестр /semester 3 

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

SMNG 

63003 

 

Педагогикалық практика                                                 

Педагогическая практика                                    

Pedagogical practice 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

3 3   

 есеп 

отчет 

report 

 

SMNG 

63003 

 

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская 

работа магистранта                                             

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

3 12   

 

есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 
ПД КВ 9 15 6 3 

   

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
9 15 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
15 30 

     

4 семестр /4 семестр /semester 4 

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

SMNG 

63003 

 

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская 

работа магистранта                                             

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 8    

есеп 

отчет 

report 

 

SMNG Зерттеу практикасы                                ОҚТ 3 9    есеп  



63003 

 

Исследовательская практика                              

Research internship 

ДВО 

AE 

отчет 

report 

SMNG 

63003 

Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен                               

Complex examination 

ҚА 

ИА 

FA 

1 3 

   МЕ 

ГЭ 

SE 

 

 

SMNG 

63003 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау                        

Оформление и защита 

магистерских диссертаций                                             

Defense of Masters degree 

thesis 

ҚА 

ИА 

FA 

3 10 

   
МД қорғау 

Защита МД 

Defense of 

Masters degree 

thesis 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
9 30 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

42 67 

     

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

59 120 

     

 

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, 

что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Оrganization of educational process 

 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 

Бағдарлама бойынша оқуға қабылдау азаматтардың конкурстық негіздегі мәлімдемелері бойынша, ғылыми кеңесінің шешімі негізінде 

ректормен бекітілетін, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазіргі оқуға қабылдау ережелеріне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

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. 

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

National University L.N.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. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

Ғылыми-педагогикалық магистратура терең ғылыми-педагогикалық білімі бар жоғары білім алу үшін мамандарды жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын оқытудың, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді, іске асыруды кӛздейді. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы аясында кадрларды даярлау үшін Қазақстан 

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

Пререквезиттер: «Мемлекеттік басқару теориясы» -3 кредит, «Аймақтық экономика және басқару» - 2 кредит. 

Особые условия для признания предшествующего обучения:  

Научно-педагогическая магистратура предполагает реализацию образовательных программ послевузовской подготовки специалистов 

для системы высшего, послевузовского образования, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой. 

Для обучения по образовательной программе «Государственное и местное управление» принимаются граждане Республики Казахстан, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее образование, которым присуждена степень бакалавра. Пререквизиты: 

«Теория государственного управления» -3 кредит, «Региональная экономика и управление» - 2 кредит. 

Special conditions for the recognition of prior learning: 

Scientific-pedagogical Master contemplates the realization of educational programs of postgraduate training of specialists for higher education, 

postgraduate education, having in-depth scientific and pedagogical training. 



For training in the educational program «State and Local Management» accepted citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and 

stateless persons with higher education, which was awarded a bachelor's degree. Prerequisites: «Theory of Public Management» - 3 credits; «Regional 

Economics and Management» - 2 credits. 

 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика 

ғылымдарының магистрі  дәрежесін тағайындау үшін магистрант мынадай критерийлерге сай болуы тиіс: білім беру бағдарламасының 

теориялық және тәжірибелік курсын толықтай игеру және бағдарламамен анықталған академиялық пәндер бойынша емтихандарды 

ойдағыдай тапсыру; бағдарламамен анықталған ӛндірістік тәжірибені ойдағыдай тапсыру және белгіленген уақытта кафедраға есеп беруді 

тапсыру; бағдарламамен анықталған оқу қызметінің түрлері бойынша қорытынды бақылауды тапсыру кезінде біліктілік модульдерімен 

қарастырылған иемденуді дәлелдеу; кешенді емтиханды тапсыру, белгіленген уақытта магистрлік диссертацияны ойдағыдай орындау және 

қорғау. 

Требования и правила присвоению степени: Для присвоения степени магистраэкономических наук по специальности 6М051000 -

«Государственное и местное управление»   обучающийся должен соответствовать следующим критериям: полностью освоить теоретический 

и практический курс образовательной программы и успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по академическим 

дисциплинам; успешно пройти педагогическую и исследовательские практики, 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; сдать комплексный экзамен, выполнить и успешно защитить магистерскую диссертацию в 

установленные сроки. 

Requirements and rules for degree awarding:  

To assign a degree of Master of Economic Sciences in specialty 6M051000 – «State and Local Management» trainee must meet the following criteria: 

to fully master the theoretical and practical course of the educational program and pass the specified examinations program of academic disciplines; 

successfully complete educational and issledovatelskie practices under the program and submit the report to the department in a timely manner; 

demonstrate mastery of prescribed modules kompetentsiyv during the delivery of final control on the types of training activities under the program; 

pass a comprehensive exam, and perform successfully defend his master's thesis on time. 

 

 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

6М051000 -  «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша магистратураны бітірушілер кәсіптік қызметтің келесідей 

түрлерін орындай алады: 

- ұйымдастыру-басқарушылық; 

- ӛндірістік-басқарушылық; 

- экономикалық; 



- талдамалық 

Магистратураны бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады: қызмет аясына және саласына тәуелсіз барлық меншік 

түріндегі кәсіпорындар мен ұйымдар және мемлекеттік және жергілікті басқару органдары мен инфрақұрылымдары.  

Профессиональный профиль выпускников: 

Выпускники по специальности 6М051000 - «Государственное и местное управление» могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- производственно-управленческая; 

- экономическая; 

- аналитическая  

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры являются: органы и инфраструктура государственного и 

местного управления, а также  организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы деятельности.  

Competency profile of graduates: 

A graduate with a degree in 6M051000- «State and Local Management»  can perform the following professional activities: 

- organizational and management; 

- production and management; 

- economic; 

- analytical 

Objects of professional work of graduate masters are: organizations and enterprises of all forms of ownership, regardless of industry and areas of 

activity, authorities and infrastructure of the state and local government. 

 

 

 

5 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің білім беру үрдісінің  ішкі 

құжаттарына сәйкес анықталады. 

Способы и методы реализации образовательной программы определены в соответствии с внутренней документацией организации 

учебного процесса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Techniques and methods of implementing the Degree Programme: are defined in accordance with the internal documentation of the 

educational process ENU L.N.Gumilyov. 

 

 

 

 

 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/techniques+and+methods


 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Оқыту нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген Ұлттық бағалау шкаласына сәйкес жүргізіледі. 

ҚР бағалау ECTS бойынша бағалау 

Әріптік жүйесі 

негізінде 

Цифрлы 

эквиваленті 

баллдар 

% Мазмұны Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

Әріптік жүйесі 

негізінде 

Definition 

A 4.0 95-100 Ӛте жақсы А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 жақсы В Very good 

B 3.0 80-84 жақсы С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 қанағат 

C 2.0 65-69 қанағат D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 қанағат E Sufficient 

F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз F Fail 

 

Модульдер/пәндер бойынша оқыту  нәтижелерінің  бағалау критерийлері әрбір академиялық пәннің силлабусында және  ӛндірістік   

тәжірибені ӛту бағдарламаларында, мемлекеттік емтихандар мен магистрлік диссертацияларды қорғауда ұсынылған. 

            Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ғылыми-практикалық конференцияда кем дегенде екі басылымы  ұсынылуы тиіс. 

Магистранттардың қорытынды аттестациясы кешенді емтихан тапсыру және магистрлік диссертацияны қорғау формасында, 

академиялық күнтізбеде қарастырылған мерзімде жүргізіледі.  

Қорытынды аттестаттау мақсаты магистрант-түлектердің ғылыми-теориялық және зерттеу-аналитикалық деңгейін,  қалыптасқан  

кәсіби міндеттерді орындауға дайындығымен оның дайындығының кәсіби стандарттар мен білім беру бағдарламасына сәйкестігін бағалау.  

 

Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК 
Оценки по РК Оценки по ECTS 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное содержание Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной системе 

Definition 

A 4.0 95-100 Отлично А Excellent 



A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Хорошо В Very good 

B 3.0 80-84 Хорошо С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Удовлетворительно 

C 2.0 65-69 Удовлетворительно D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно F Fail 

 
Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей/дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины 

и программах прохождения  производственной практики, государственных экзаменов и защиты магистерских диссертаций. 

Основные результаты магистерской диссертации должны быть представлены не менее чем в двух публикациях на научно-

практической конференции. 

Итоговая аттестация магистрантов проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем, в форме сдачи комплексного 

экзамена и защиты магистерской диссертации. 

Целями итоговой аттестации являются оценка научно-теоретического и исследовательско - аналитического уровня магистранта-

выпускника, сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к выполнению профессиональных задач и 

соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы. 

 

Assessment criteria for learning outcomes: 

Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES. 

 

Estimates of the RK Estimates of the ECTS 

Based on letter 

system 

The digital 

equivalent 

points 

% Content Based on the 

traditional system 

Based on letter 

system 

Definition 

A 4.0 95-100 Excellent А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Good В Very good 

B 3.0 80-84 Good С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Satisfactorily 



C 2.0 65-69 Satisfactorily D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Satisfactorily E Sufficient 

F 0 0-49 unsatisfactorily F Fail 

 

Evaluation criteria for learning outcomes in the context of modules / disciplines are presented in the syllabus of each academic discipline  and 

programme of passing industrial   practice, state examinations and defense of Master's thesis. 

The main results of the master's thesis must be prezented at least two publications in scientific and practical conference. 

Final certification of masters is carried out within the time stipulated academic calendar, in the forms of    passage complex examination and 

protection of the master's thesis. 

The objectives of the final certification are the assessment of scientific-theoretical and research-analytical levels of graduate masters formed 

professional and managerial skills, readiness to perform professional tasks and its conformity with requirements of the professional standard of training 

and educational programmes. 

 

 

 

 

 
 

 



 


