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1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 
 

1.1 Осы ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің (бұдан әрі - университет) магистратура және докторантура даярланатын 

мамандықтар/білім беру бағдарламалары бойынша магистранттар мен докторанттардың  

диссертация жұмыстарын/жобаларын ұйымдастыру тәртібін анықтайды. 

1.2 Бұл Ережені университеттің бітіруші курс магистранттарының магистрлік 

диссертацияларды/жобаларды жазу барысының талаптарын орындағанда пайдаланады. 

1.3 Бұл Ережені университеттің магистратура, докторантура білім беру 

бағдарламалары негізінде білім алатын барлық білімгерлер 2019-2020 оқу жылынан 

бастап негізгі нұсқаулық ретінде қолданады. 

1.4 Бұл Ереже университеттің ішкі нормативтік құжаты болып табылады және 

магистратура, докторантура білім беру бағдарламалары бойынша жауапты барлық 

кафедраларына таратылады. 

1.5 УЕ-ХҚТУ-062-2019 Ережесі университеттің СМЖ құжаттарының құрамына 

кіреді. 

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 

2.1. Университет ережесін даярлау барысында келесі нормативтік құқықтық 

құжаттар пайдаланылды және сілтеме жасалынды: 

– Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 «Білім туралы» Заңы 

(ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген нұсқасы жаңа редакцияда ҚР 04.07.2018 

№ 171-VI); 

– Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы N 407-IV «Ғылым туралы» 

Заңы; 

– «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы: «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Магистратура, Докторантура бекіту 

туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы; 

– «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы, ҚР 

БҒМ 2018 жылғы 12 қазандағы №563 ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген 

бұйрығы; 

– «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығының «Жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары»; 

– «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (Классификатор)» ҚР БҒМ 2018 

жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы; 

– «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге 

асыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 

бұйрығы, ҚР БҒМ 2018 жылғы 28 қыркүйектегі №507 ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген бұйрығы; 

– «Докторлық диссертацияларды қорғауды ұйымдастыру мен ӛткізу Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 

бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 6951 болып тіркелген) Ғылыми дәрежелерді беру қағидалары» ҚР 

БҒМ 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 512 ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген 

бұйрығы; 

– ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070005036_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070005036_


– ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

 

3. АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 
 

3.1 Анықтамалар: 

Магистрлік диссертация − университетте алынған білімге негізделген, тиісті 

саладағы ӛзекті мәселелерді шешу бойынша теориялық және практикалық әзірлемелер 

мен ұсыныстарды қамтитын ӛзіндік ғылыми зерттеу.  

Магистрлік жоба − университетте алған білімге негізделген, теориялық және 

тәжірибелік нәтижелері бар, тиісті саладағы ӛзекті мәселенің қолданбалы міндеттерін 

шешуге мүмкіндік беретін зерттеу.  

3.2 Университеттің осы ережесінде тӛмендегі қолданылатын қысқартулар: 

Университет - Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті; 

УЕ - Университет ережесі; 

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 

ЖЖОКБҰ – Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы; 

ЖБКББО – Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығы; 

БББ – Білім беру бағдарламасы; 

ДҒЗЖ/ ЭҒЗЖ – Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы/эксперименттік ғылыми-

зерттеу жұмысы; 

БЭЗЖ/БҒЗЖ – Білім алушының эксперименттік-зерттеу/ғылыми-зерттеу жұмысы; 

МҒЗЖ/ ЭҒЗЖ – Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/эксперименттік ғылыми-

зерттеу жұмысы; 

DBA - іскерлік әкімшілендіру докторы (бұдан әрі – DBA (ДиБиЭй)) – DBA 

бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін дәреже; 

СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі; 

СРСО – Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы. 

 

4. ЖАУАПКЕРШІЛІК 
 

4.1 УЕ университет Сенаты мәжілісінде бекітіледі.  

4.2 Бекітілген ереже қолданушылардың назарына, «Танысу парағына» қол қойыла 

отырып, жеткізу жауапкершілігі кафедра меңгерушілеріне және факультет декандарына 

жүктеледі. 

4.3 Осы ереже талаптарын нормативті құжаттарға және регламенттеуші талаптарға  

сәйкестендіру жауапкершілігі орталық басшысына жүктеледі.  

4.4 Осы ереже «ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару»-ға сәйкес басқару 

жауапкершілігі СРСО басшысына жүктеледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

5.1 Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша 2 (екі) жылдық оқу мерзімімен және 

бейіндік бағыт бойынша 1,5 (бір жарым) жыл мен 1 (бір) жылдық оқу мерзімімен жоғары 

оқу орнынан кейін магистратурада білім беру бағдарламаларын және докторантурада 3 

(үш) жылдық оқу мерзімімен ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша білім беру 

бағдарламаларын (бұдан әрі - БББ) іске асырады.  

5.2 Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада тереңдетілген ғылыми-

педагогикалық және зерттеу жұмысымен айналысатын жоғары оқу орындары мен ғылыми 

ұйымдарға арнап ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары іске асырылады. 

5.3 Бейіндік бағыттағы магистратурада экономика, медицина, құқық, білім беру, 

ӛнер, қызмет кӛрсету және бизнес, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау 

қызметі салалары үшін басқару кадрларын даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру бағдарламалары іске асырылады. 

5.4 Магистратураның БББ-сы мына аталғандардан құралады: 

1) теориялық оқыту, оған негізгі және бейіндік пәндер циклдарын оқыту кіреді; 

2) ғылыми-педагогикалық бағытта − магистрлік диссертацияны орындауды 

қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы немесе бейіндік магистратурада − магистрлік жобаны 

орындауды қамтитын эксперименттік-зерттеу жұмысы; 

3) магистранттарды практикалық даярлау: практиканың, ғылыми немесе кәсіби 

тағылымдаманың алуан түрлері; 

4) қорытынды аттестаттау. 

5.5 Философия докторын (PhD) даярлауға арналған БББ ғылыми-педагогикалық 

бағытта жүзеге асырылады және іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын 

әрі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін 

ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды кӛздейді. 

5.6 Бейін бойынша докторды даярлау БББ іргелі білім беру, әдіснамалық және 

зерттеу дайындығын және ұлттық экономика, әлеуметтік салаларға, атап айтқанда: білім 

беру, медицина, құқық, ӛнер, экономика, бизнес-әкімшілік салалары үшін және ұлттық 

қауіпсіздік және әскери іс салалары үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді 

тереңдетіп оқытуды кӛздейді. 

5.7 Магистратураның БББ қорытынды кезеңі магистранттың кәсіби даярлығын 

анықтау мақсатында ӛткізілетін қорытынды аттестаттау болып табылады.   

5.8 Білім беру үдерісін аяқтаған, оқу жоспарлары мен бағдарламаларының 

талаптарын толық орындаған магистранттар қорытынды аттестаттаудан ӛтуге рұқсат 

беріледі. 

5.9 Қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және білім беру 

бағдарламаларында кӛзделген мерзімде магистрлік диссертацияны/жобаны (бұдан әрі – 

бітіру жұмысы) қорғау нысанында ӛткізіледі. 

5.10 Докторантураның БББ ғылыми компоненті докторанттың ғылыми-зерттеу 

(бұдан әрі – ДҒЗЖ) немесе эксперименттік-зерттеу жұмысынан (бұдан әрі – ЭҒЗЖ), 

ғылыми жарияланымдардан, докторлық диссертацияны жазу мен қорғаудан қалыптасады. 

5.11 Докторлық диссертацияны орындау ДҒЗЖ (ЭҒЗЖ) кезеңінде жүзеге асырылады. 

ДҒЗЖ (ЭҒЗЖ) соңғы қорытындысы докторлық диссертация болып табылады. 

5.12 Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттар үшін диссертация жазу 

міндетті болып табылады. Бейіндік бағыттағы магистранттарға магистрлік жобаны немесе 

магистрлік диссертацияны жазуды таңдау құқығы беріледі. 

 

5.13 Магистрант мемлекеттік, орыс, түрік немесе ағылшын тілдерінде жұмыс жазуды 



таңдауға құқылы.  

5.14 Докторлық диссертация қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінің бірінде 

ұсынылады. 

5.15 Магистрлік диссертация жеке орындалады, магистрлік жобаны 2-3 адамнан 

құралған топ болып орындауға болады.  

 

 

 

 

 

6. МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ/ЖОБА ТАҚЫРЫПТАРЫНА ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 

6.1 Бітіру жұмысы, диссертация/жоба ғылыми жетекшінің басшылығымен 

орындалған, ішкі бірлігі бар, таңдалған тақырыпты әзірлеу барысы мен нәтижелерін 

кӛрсететін, біліктілік функциясын орындайтын зерттеу болып табылады және кӛпшілік 

алдында қорғау тиісті дайындық бағытының «магистр» дәрежесін алу мақсатында 

дайындалады.  

6.2 Бітіру жұмысының тақырыбы ӛзекті, кадрларды даярлау бағыты мен ғылыми 

жетістіктерді дамытудың заманауи деңгейіне, ӛңірді дамыту бағдарламасына сәйкес 

болуы тиіс. Бітіру жұмысы бітірушінің дайындық бағыты бойынша ғылыми ізденісті ӛз 

бетінше жүргізуге, тиісті саладағы ғылыми және қолданбалы мәселелерді 

шығармашылықпен тұжырымдауға және шешуге қабілетті, бӛлімшенің немесе ұйым 

қызметінің стратегиясын белгілей білуге, бӛлімшелер деңгейінде шешімдер қабылдауға 

және алған дағдыларын ақпараттық-талдау қызметінде белсенді қолдануға қабілетті 

кәсіби маман ретінде жетілуін кӛрсетуі тиіс.  

6.3 Бітіруші жұмыста алған білім негізінде білім алушы тиісті салада маңызды мәні 

бар практикалық мәселелерді шешуге бағытталған ғылыми негізделген дәлелдер мен 

ұсыныстарды баяндайды. 

6.4 Бітіру жұмысының тақырыбы кафедрада талқыланады, жоғары білімнен кейінгі 

білім беру орталығында (бұдан әрі – ЖБКББО) соңғы үш жылдағы тақырыптармен 

қайталанудың болмауы тексеріліп, факультет отырысында қаралады және университет 

Сенатының мәжілісінің отырысында бекітіледі.  

6.5 Бітіру жұмысының тақырыбы мен магистранттың ғылыми жетекшісінің 

кандидатурасы факультет ұсынысы негізінде қабылданғаннан кейін екі ай ішінде 

университет Сенатының мәжілісінің шешімімен бекітіледі. 

6.6 Магистрантқа ғылыми басшылықты "ғылым кандидаты" немесе "ғылым 

докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми 

дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" 

академиялық дәрежесі немесе сұратылған бағытқа сәйкес келетін "философия докторы 

(РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесін иеленетін, соңғы бес жылда отандық 

ғылыми журналдарда, ғылыми басылымдарда 10 ғылыми жарияланымы шыққан, сондай-

ақ кемінде екі оқулық не оқу құралын жазып шығарған, ғылыми-педагогикалық жұмыс 

ӛтілі кемінде үш жылды құрайтын оқытушылар жүзеге асырады.  

6.7 Қажет болған жағдайда ғылымның шектес салалары бойынша ғылыми 

жетекшілер тағайындалуы мүмкін.  

6.8 Ғылыми жетекшілер:  

- бүкіл оқу мерзімі барысындағы ғылыми зерттеу кезеңдерін белгілеп, олардың 

орындалуының мониторингін жүргізеді;  

- магистранттың МҒЗЖ/ЭҒЗЖ жүргізуі үшін барлық қажетті жағдайларды жасайды 

(қажетті кӛздер мен ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді; оны орындау 

барысында кеңес беруге жәрдемдеседі);  

- зерттеу практикасына және ғылыми тағылымдамаға жетекшілік жүргізеді; 



- білім беру бағдарламасын жүзеге асыру барысында туындайтын ӛзге де 

мәселелерді шешеді. 

6.9 Магистрлік диссертацияның/жобаның негізгі нәтижелері кемінде бір 

жарияланымда және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияда бір баяндамада 

ұсынылады. Университет магистрантқа зерттеу нәтижелерін жариялауға жәрдем береді. 

6.10 Магистрлік диссертация / жоба антиплагиат бағдарламасы бойынша 

тексеруден ӛтеді. 

 

7. МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ/ЖОБАНЫҢ МАЗМҦНЫНА ЖӘНЕ 

РЕСІМДЕУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 

7.1 Магистрлік диссертацияның мазмұны келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:  

1) магистрлік диссертация/жоба қорғалатын даярлық бағытының негізгі мәселелер 

ауқымына сай келуі тиіс; 

2) ӛзекті болып, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылы болуы тиіс; 

3) ғылымның, техника мен ӛндірістің қазіргі жетістіктеріне негізделуі тиіс және онда 

нақты практикалық ұсыныстар, басқарушылық міндеттердің дербес шешімдері қамтылуы 

тиіс; 

4) озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы тиіс; 

5) қорғалатын негізгі тұжырымдар бойынша ғылыми-зерттеу/эксперименттік зерттеу 

(әдістемелік, практикалық) (бұдан әрі − МҒЗЖ/ЭҒЗЖ) бӛлімдері қамтылуы тиіс. 

7.2 Магистрлік диссертацияның/жобаның мазмұны үшін оның авторы жауап береді. 

7.3 Магистрлік диссертация келесі құрылымдық элементтерден тұрады:  

1) титул парағы (магистрлік диссертацияның бірінші беті, Қосымша-1);  

2) мазмұны (беттерді кӛрсете отырып, Қосымша-2);  

3) қысқартулар, символдар мен шартты белгілер тізбесі (қажет болған жағдайда);  

4) кіріспе;  

5) негізгі бӛлім;   

6) қорытынды;  

7) пайдаланылған әдебиеттер тізімі (Қосымша-5);  

8) қосымшалар (қажет болған жағдайда). 

7.4 Диссертацияның кіріспесінде: тақырыптың ӛзектілігі, шешілетін мәселенің 

қазіргі жай-күйінің бағалануы, зерттеудің мақсаты мен міндеттері, объектісі және пәні, 

мәселенің тәжірибелік құндылығы мен әзірлену дәрежесі, ғылыми жаңалығы, зерттеу 

әдістері, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, эмпирикалық зерттеулер, алынған 

нәтижелер, инновациялар кӛрсетілуі тиіс.  

7.5 Диссертацияның негізгі бӛлімінде зерттеудің мәні мен негізгі нәтижелері егжей-

тегжейлі қарастырылады. 

7.6 Жұмыстың негізгі бӛліміндегі бӛлімдердің (тараулардың) саны оның 

мазмұнымен айқындалады (2-3 тарау болуы шарт). Негізгі бӛлім тарауларының мазмұны 

диссертация тақырыбына сәйкес келуі, оны толық және дәйекті түрде ашып, кіріспеде 

тұжырымдалған міндеттерге сай болуы тиіс. Әрбір тараудың соңында автордың 

зерттелетін мәселе бойынша ӛз ұстанымы кӛрініс тауып, теориялық және практикалық 

қорытындылар мен ұсыныстар жасалуы тиіс.  

 

7.7 Магистрлік диссертацияның негізгі бӛлімінің мазмұнына қойылатын негізгі 

талаптар:  

1) зерттеу бағытын таңдау, соның ішінде зерттеу бағытын, міндеттерді шешу 

әдістерін және оларды салыстырмалы бағалауды негіздеу қажет және МҒЗЖ/ЭҒЗЖ 

жүргізудің таңдалған жалпы әдістемесін сипаттау керек;  

2) зерттелетін проблеманың ағымдағы жай-күйін, теориялық және эксперименттік 

зерттеулер үдерісін сипаттау, зерттеу нәтижелерін бағалау, міндеттерді шешудің ықтимал 

жолдарын тұжырымдау және талдау, сондай-ақ шешімнің нақты нұсқасын ұсыну қажет. 



3) Қорытынды есептеу кестелері, түрлі талдаулар жүргізу үшін пайдаланылған 

кӛлемді бастапқы деректер жұмыстың негізгі бӛлігіне енгізілмейді, қосымшаға 

шығарылады. Иллюстрациялық материалдың жалпы кӛлемі (суреттер, графиктер, 

кестелер) жұмыстың бүкіл кӛлемінің 30%-ынан аспауы тиіс.  

7.8 Магистрлік диссертацияның қорытындысы ӛткізілген ғылыми зерттеудің жалпы 

қорытындысы (тұжырымы) болып табылады және магистрлік диссертацияның/жобаның 

бӛлімдері бойынша қысқаша қорытындылардан тұрады. 

7.9 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі және оларға жасалған сілтемелер талаптарға 

сәйкес ресімделеді (Қосымша-5).  

Диссертацияның қосымшалары магистрлік жұмыстың келесі парақтарында жалғасы 

ретінде ресімделеді және оларға сілтемелерді магистрлік диссертация/жоба мәтінінде 

келтіру тәртібімен орналастырылады. Жұмыстың қосымшасы диссертацияның/жобаның 

қалған бӛліктерімен бірге жалпы беттердің ретімен нӛмірленуі тиіс. 

7.10 Магистрлік жоба бар білімді қолдануды, оның практикалық салаға 

ауыстырылуын, кәсіби саладағы қолданбалы мәселені шешуді кӛздейді. Жобаның 

нәтижелерін одан әрі теориялық және қолданбалы зерттеулер үшін де, кәсіби қызметтің 

түрлі салаларында тікелей қолдану үшін де пайдалануға болады.  

7.11 Магистрлік жоба келесі құрылымдық элементтерден тұрады:  

1) титул парағы (магистрлік жобаның бірінші беті, Қосымша-3);  

2) мазмұны (беттерді кӛрсете отырып, Қосымша-4);  

3) нормативтік сілтемелер; 

4) белгілер мен қысқартулар; 

5) кіріспе;  

6) әдебиеттерге шолу;   

7) зерттеу әдістері; 

8) зерттеу нәтижелері және талдау; 

9) қорытынды;  

10) пайдаланылған әдебиеттер тізімі (Қосымша-5);  

11) қосымшалар (қажет болған жағдайда). 

7.12 Магистрлік жобаның негізгі бӛлігінің мазмұнына қойылатын негізгі талаптар:  

1) зерттеу саласы, жобаның мақсаты, зерттеу міндеттері және зерттеу қажеттілігінің 

негіздемесі берілуі тиіс; 

2) магистрлік жобаның аспектілеріне тікелей қатысы бар салалардағы әдебиеттерге 

(журналдар, конференциялар жинақтары, кітаптар) шолу жасалып, теориялық фокус 

белгіленуі қажет; 

3) қолданбалы зерттеу жүргізуде пайдаланылған зерттеу әдістері; 

4) зерттеу нәтижелері (және талқылау): магистрлік жобаның негізгі бӛлігі тиісті білім 

саласының терминологиялық аппаратын пайдалана отырып, саланың нақты проблемасы 

бойынша ғылыми тілде жазылған байланыстыра және қисынды құрастырылған мәтін 

болып табылады. Осы бӛлім аясында магистранттың мақсаты − бейіндік магистратураның 

білім беру бағдарламасын меңгеру барысында алған барлық құзыреттіліктерін ескере 

отырып, орындалған жобалық жұмыстарға қатысты рефлективті ұстанымға ие болып, 

оның нәтижелеріне баға беру;  

5) қорытынды  − қорытындыны зерттеу алдына қойылған мәселелер мен жүргізілген 

теориялық шолуға сәйкес құрылымдау қажет; 

6) пайдаланылған әдебиеттер − магистрлік жобада пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

(Қосымша-5). 

7.13 Магистранттың бітіру жұмысын ресімдеуге қойылатын талаптар (Қосымша-6) 

кӛрсетілген.   

 

 

 



8. ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ ТАҚЫРЫБЫНА ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 

ЖЕТЕКШІЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 

8.1 Докторлық диссертацияның тақырыбы бірінші семестр ішінде белгіленіп, 

университет Сенаты мәжілісінің шешімімен бекітіледі. 

8.2 Диссертациялық зерттеудің мазмұны ұлттық басымдықтарды, мемлекеттік 

бағдарламаларды, іргелі немесе қолданбалы зерттеулер бағдарламаларын, аймақты 

дамыту бағдарламаларын іске асыруға бағытталған.  

8.3 Диссертация ӛз бетінше жазылады, автордың кӛпшілік алдында қорғау үшін 

ұсынған жаңа ғылыми нәтижелері мен ережелерінің жиынтығын қамтиды және автордың 

ғылымға қосқан жеке үлесін куәландырады. Автор ұсынған жаңа шешімдер белгілі 

шешімдермен салыстырғанда дәлелденген және бағаланған болуы тиіс. 

8.4 Қолданбалы мәні бар диссертацияда авторлық куәліктермен, патенттермен және 

басқа да ресми құжаттармен расталған автор алған ғылыми нәтижелерді практикалық 

пайдалану туралы мәліметтер, ал теориялық маңызы бар диссертацияда – ғылыми 

қорытындыларды пайдалану жӛніндегі ұсыныстар келтіріледі. 

8.5 Докторантқа докторлық диссертацияға жетекшілік жасау үшін оқуға 

қабылданғаннан кейін екі ай ішінде ғылыми жетекші тағайындалады, ол университет 

Сенаты мәжілісінің шешімі негізінде ректордың бұйрығымен бекітіледі.  

8.6 Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін докторанттарға ғылыми 

жетекшілікті ғылым докторлары немесе кандидаттары немесе философия докторлары 

(PhD) қатарынан тағайындалатын кемінде 2 адамнан тұратын кеңесшілер жүзеге асырады, 

оның бірі шетелдік ЖЖОКБҰ ғалымы болуы шарт. Мамандық бейініне жататын ғылым 

саласында ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын және ғылыми жетекшілік 

тәжірибесі бар тұлғалар ғылыми кеңесші бола алады. 

8.7 Шетелдік ЖЖОКБҰ ғалымдары қатарынан ғылыми жетекшілік жасаушылар. 

Шетелдік жоғары оқу орны ӛз елінде аккредитацияланған болуы тиіс, бұл ретте ғылыми 

кеңесшінің философия докторы дәрежесі болуы және университет докторантын даярлау 

бағыты бойынша ғылыми зерттеулермен айналысуы шарт. 

8.8 Ғылыми кеңесшілер тӛменде аталғандарды орындайды: 

- докторанттың жеке жұмыс жоспарларын әзірлеуге жәрдемдеседі және олардың 

орындалуын бақылауды жүзеге асырады; 

- зерттеу тәжірибесін басқарады; 

- докторанттың ғылыми жұмысын жүргізу үшін барлық қажетті жағдайлар жасайды 

(қажетті дереккӛздер мен ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз етеді; докторантқа 

ғылыми зерттеуді орындау барысында кӛмек кӛрсетеді және кеңес береді; ұсынылатын 

материалдар бойынша докторанттармен кері байланыс жасайды; докторанттың шетелдік 

білім және ғылым мекемелерінде ғылыми зерттеулер жүргізуін қамтамасыз етеді; 

жүргізілетін ғылыми зерттеу нәтижелерін жариялауға дайындауға жәрдемдеседі); 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ҚОСЫМШАЛАР 

Қосымша-1  

 

Ф-ОБ-003-018 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

_____________________________ факультеті 

 

Қолжазба құқығында 

 

 

 

Магистранттың тегі, аты, әкесінің аты  

(атау септігінде) 

 

 

 

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫНЫҢ АТАУЫ 

(«тақырып» сӛзінсіз және тырнақшасыз) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 «_____________________________________________________________»  
                    (классификатор бойынша даярлау бағытының коды мен атауы) 

 

«______________________________________» білім беру бағдарламасы бойынша  

  (берілетін дәреже және мамандық шифры мен атауы) 

______________________ ғылымдарының  

(бағыт атауы) 

 

магистрі дәрежесін алу үшін магистрлік диссертация 

 

 

 

Ғылыми жетекшісі: ____________    ______________________________________     

                                          (қолы)            (Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы)                  

  

Магистрлік диссертация қорғауға жіберілді: «______» _________________ 20____ж. 

  

Кафедра меңгерушісі: _______________  ______________________________________ 

                                               (қолы)              (Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы) 

 

 

 

Тҥркістан, 20___ ж. 

 

 

 



Қосымша-2  

Мазмҧны 

 

 

Кіріспе  3 

  

1-тарау 6 

1.1 15 

1.2 22 

  

2-тарау 30 

2.1 42 

2.2 49 

2.3 58 

  

Қорытынды  70 

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 71 

  

А қосымшасы 72 

Б қосымшасы 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша-3  

 

Ф-ОБ-003-018 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

_____________________________ факультеті 

 

Қолжазба құқығында 

 

 

 

Магистранттың тегі, аты, әкесінің аты  

(атау септігінде) 

 

 

 

МАГИСТРЛІК ЖОБА ТАҚЫРЫБЫНЫҢ АТАУЫ 

(«тақырып» сӛзінсіз және тырнақшасыз) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

«_____________________________________________________________»  
                    (классификатор бойынша даярлау бағытының коды мен атауы) 

 

«______________________________________» білім беру бағдарламасы бойынша  

  (берілетін дәреже және мамандық шифры мен атауы) 

______________________ ғылымдарының  

(бағыт атауы) 

 

магистрі дәрежесін алу үшін магистрлік жоба 

 

 

 

Ғылыми жетекшісі: ____________    ______________________________________     

                                          (қолы)            (Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы)                  

  

Магистрлік жоба қорғауға жіберілді: «______» _________________ 20____ж. 

  

Кафедра меңгерушісі: _______________  ______________________________________ 

                                               (қолы)              (Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы) 

 

 

 

Тҥркістан, 20___ ж. 

 

 

 

 

 



 

Қосымша-4  

 

Магистрлік жобаның мазмҧны 

 

 

Мазмҧны 

 

  

Нормативтік сілтемелер  

  

Белгілер мен қысқартулар  

  

Кіріспе (зерттеудің ӛзектілігі, жобаның мақсаты мен 

міндеттері)     

2-3 бет 

  

Әдебиеттерге шолу (магистрлік жоба тақырыбы бойынша 

әдебиеттерге шолу) 

3-5 бет 

 

  

Зерттеу әдістері (қолданбалы зерттеу жүргізілген әдістер, 

олардың таңдау себебін негіздей отырып)         

3-5 бет 

 

  

Зерттеу нәтижелері және талдау (зерттеу тақырыбы бойынша 

деректерді талдау, алынған нәтижелерге қатысты авторлық 

ұстанымы)  

15-20 бет 

  

Қорытынды (жүргізілген зерттеу бойынша негізгі 

тұжырымдамалар)     

2-3 бет 

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі (жобада пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі)  

2-3 бет 

  

Қосымша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша-5  

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

1.  Мовсесян А. Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: 

современные мировые тенденции и проблемы развития. – М.: Финансы и  статистика, 

1999. –  444 с. 

2. Петров А. Н. Финансово-промышленные группы: мировые тенденции и  

национальные особенности // Мировая экономика и международные  отношения. – 2004. – 

№ 4. – С. 45–60.  

3. Проблемы исследования современного финансового капитала: сб. научных 

трудов. Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН // Отв. ред. А. В. 

Аникин. – М., 2003. – С. 234–343. 

4. Управление проектами: учеб. пособие / П. С. Гейзлер, О. В. Завьялова. – Минск: 

БГЭУ, 2005. – 255 с. 

5. Аймағанбетова О. Х. Экономикалық психология: оқулық. – Алматы, 2005. – 179 

Б.  

49. Андарова Р. К. Теория и стратегия экономического роста в условиях рынка:   

дис. … д-ра экон. наук. – Алматы, 2002. – 300 с. 

50. Ахметова Г. М. Қазақстан Республикасының экономикасындағы ақша-кредиттік 

реттеу құралдары: автореф., э.ғ.к. – Астана, 2001. – 23 Б. 

54. Сурин А. В. Десять лет подготовки управленческих кадров в Московском 

университете: опыт и проблемы. – http://www. (27 мая 2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қосымша-6  

 

Магистрлік диссертацияны/жобаны ресімдеуге қойылатын талаптар 

 

Магистрлік диссертация / жоба А4 пішіміндегі ақ қағаз парағының бір жағында бір 

интервалмен, Times New Roman қарпімен, 14 кегль ӛлшемімен баспа тәсілімен 

орындалуы тиіс. Магистрлік диссертацияның кӛлемі 70-80 бетті құрауы тиіс. Магистрлік 

жобаның кӛлемі – кемінде 40-50 бет. 

Магистрлік диссертацияның/жобаның мәтінін жиектердің келесі ӛлшемдерін сақтай 

отырып басу керек: сол жағы – 30 мм, оң жағы – 10 мм, жоғарғы жағы – 20 мм, тӛменгі 

жағы − 20 мм.  

Мәтіннің азат жолының шегінісі 1 см тең болады. 

Магистрлік диссертацияның/жобаның құрылымдық элементтерінің «Мазмұны», 

«Нормативтік сілтемелер», «Белгілер мен қысқартулар», «Кіріспе», «Қорытынды», 

«Пайдаланылған әдебиеттер тізімі» және т.б. атаулары магистрлік диссертацияның 

құрылымдық элементтерінің тақырыптары болып табылады. 

Магистрлік диссертация/жоба бӛлімдерінің (тарауларының) тақырыптарын жолдың 

ортасына орналастырып, азат жолдан бастап бас әріппен, соңына нүкте қоймай басу 

керек.  

Тақырыптарда сӛздерді тасымалдауға болмайды. Егер тақырып екі сӛйлемнен тұрса, 

олар нүктемен ажыратылады. 

Кіші бӛлімдердің тақырыптарын азат жолдан (4-ші әріптен басталады) бастап, 

соңына нүкте қоймай, астын сызып, бас әріптен бастап басу керек. Бӛлімдердің 

тақырыптарын қалың қаріппен жазу керек. Мәтін мен құрылымдық элементтердің 

тақырыптары арасындағы қашықтық – «бір ENTER» деп аталады.  

Магистрлік диссертацияның/жобаның бӛлімдері араб цифрларымен нүктесіз реттік 

нӛмірлермен белгіленуі тиіс. Кіші бӛлімдер әрбір бӛлімнің шегінде нӛмірленуі тиіс. Кіші 

бӛлім нӛмірі нүктемен бӛлінген бӛлім мен кіші бӛлім нӛмірінен тұрады.  

Кіші бӛлім нӛмірінің соңына нүкте қойылмайды. Бӛлімдер сияқты кіші бӛлімдер бір 

немесе бірнеше тармақтан тұруы мүмкін. Тармақ соңында нүкте қойылмайды, мысалы: 

3.2.1, 3.2.2 және т.б. Әрбір тармақ немесе тармақша азат жолдан басталады.   

Мәтіндік құжаттың әрбір бӛлімін жаңа беттен бастаған жӛн.  

Магистрлік диссертацияның/жобаның беттерін диссертацияның бүкіл мәтіні 

бойынша толассыз нӛмірлеуді сақтай отырып, араб цифрларымен нӛмірлеу қажет. Беттің 

нӛмірі беттің тӛменгі бӛлігінің ортасына нүктесіз жазылады. 

Титул парағының нӛмірі беттердің жалпы нӛмірленуіне кіреді. Титул парағына нӛмір 

қойылмайды.  

Иллюстрациялар (графиктер, схемалар, фотосуреттер) олар туралы мәтінде 

айтылғаннан кейін тікелей орналастырылады. Иллюстрациялар «1-сурет − Суреттің 

атауы» деген сӛздермен белгіленіп, суреттің астына түсіндірмесінен кейін 

орналастырылады. Иллюстрациялар бүкіл диссертация бойынша толассыз нӛмірленеді 

(араб цифрларымен). Мәтінде әрбір иллюстрацияға сілтеме жасау міндетті болып 

табылады.  

Цифрлық материал кесте түрінде ресімделеді және кестелер араб цифрларымен 

нӛмірленеді. Кестенің атауын кестеден жоғары, азат жолды сақтамай, беттің сол жақ 

жиегіне оның нӛмірімен бір жолға жазу керек: «1-кесте. Кестенің атауы».  

Формулалар мен теңдеулер жеке жолға мәтіннен ерекшеленеді. Формуланың 

жоғарғы және тӛмен жағына кемінде бір бос жол қалдырылады. Формулалар мен 

теңдеулер бүкіл диссертация шегінде дӛңгелек жақшаға жазылып, араб цифрларымен 

нӛмірленеді. 

Пайдаланылған дереккӛздерге сілтемелер мәтінде пайдаланылу шамасына қарай 



тӛртбұрышты жақшада араб цифрларымен әдебиеттер тізіміндегі дереккӛздің нӛмірі мен 

дереккӛздегі бетті кӛрсете отырып нӛмірленеді.     

Монографияларға, мақалаларға және мерзімді басылымдарға немесе басқа да 

басылымдарға арналған библиографиялық сілтемелердегі бӛлу белгілері әртүрлі болып 

келеді.  

Библиографиялық тізімдер мен сілтемелер. Библиографиялық жазба. 

Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар және құрастыру ережелеріне сәйкес 

рәсімделеді. Электрондық ресурстарды (интернет-сайт материалдарын) пайдаланған кезде 

сайтқа (порталға) сілтеме жасау, авторын, дереккӛздің атауы мен мекенжайын кӛрсету 

қажет.  

Бітіру жұмысының әрбір қосымшасын беттің ортасында «Қосымша» сӛзі мен оның 

белгісін кӛрсете отырып, жаңа беттен бастау керек. Қосымшаның жеке жолға мәтінге 

қатысты симметриялы түрде бас әріптен жазылатын тақырыбы болуы тиіс. Қосымшалар 

А әрпінен бастап орыс алфавитінің бас әріптерімен немесе сандармен белгіленеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша-7 
 

Ф-СМБ-004 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 

№ Аты-жӛні Қызметі Мерзімі Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



Қосымша-8 
 

Ф-СМБ-002 

 

ӚЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

№ 

Р/с 

Ӛзгеріс енгізу 

туралы шешім Парақ нӛмірі 
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