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1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ  
 

1.1 Магистратура мен докторантурада ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және 

ӛткізу ережесінде (бұдан әрі – Ереже) Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінде (бұдан әрі – Университет) жоғары білімнен кейінгі білім алушыларды 

(магистранттар және докторанттарды) ғылыми тағылымдамаға жолдау ережелері, рәсімдері 

және есептілігі белгіленеді.   
1.2 Бұл Ереже Университетте ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру мен ӛткізуді 

қамтамасыз ету үшін барлық кафедраларына таратылады.  
1.3 Бұл Ережені университеттің ғылыми тағылымдамадан ӛтетін магистранттары мен 

докторанттары 2019-2020 оқу жылынан бастап негізгі нұсқаулық ретінде қолданады.  
1.4 УЕ-ХҚТУ-007-2019 Ережесі университеттің СМЖ құжаттарының құрамына кіреді. 

 

2.  НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 

2.1 Осы Ережені әзірлеу барысында келесі нормативтік құқықтық құжаттар 

пайдаланылды және сілтемелер жасалды: 

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

(ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген нұсқасы жаңа редакцияда, ҚР 04.07.2018 № 171-VI); 

- «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. 

- «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 

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; 

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

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (Классификатор)» ҚР БҒМ 2018 жылғы 13 

қазандағы № 569 бұйрығы; 

- «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша қаржылық 

нормативтерді бекіту туралы» ҚР БҒМ 2009 жылғы 7 тамыздағы № 374 бұйрығы; 

- «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге 

қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды ӛтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 қаулысы; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

 

3. АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР  
 

3.1 Университеттің осы ережесінде тӛмендегі қысқартулар қолданылады: 

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

УЕ - Университет Ережесі; 

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

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі; 

СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі; 
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ЖБКББО − Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығы; 

СРСО  – Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы. 

 

4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  
 

4.1 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының  

22 және 76 тармақтарына сәйкес жоғары білімнен кейін білім алушылардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстары (эксперименттік-зерттеу жұмыстары) және жеке жұмыс жоспары шеңберінде 

міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан ӛтyi қарастырылған. 

  4.2 Магистранттың/докторанттың ғылыми тағылымдамасының мақсаты − 

инновациялық технологиялармен және ӛндірістің жаңа түрлерімен танысу, магистранттардың 

ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті қызмет салаларындағы ұйымдарда ғылыми 

тағылымдамадан міндетті түрде ӛтуі қарастырылады. Докторанттар соның ішінде ғылыми 

тағылымдамадан шет елдерде ӛте алады. 

4.3 Магистранттар мен докторанттардың ғылыми тағылымдамалары:  

- шарттар, келісімдер және меморандумдар шеңберінде;  

- ғылыми ұйымдардан және/немесе тiсті қызмет салалары бойынша ұйымдардан алынған 

жеке шақыртулар негізінде; 

- докторанттардың шетелдік ғылыми кеңесшілерінің шақыруы негізінде жүзеге 

асырылады. 

4.4 Магистратура мен докторантурада ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және 

ӛткізу ережесі мен рәсімін Университеттің барлық тиісті құрылымдық бӛлімшелері және 

жоғары білімнен кейін білім беретін алушылары (магистранттар мен докторанттар) 

қолданады.  

 

5. ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӚТУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ 
 

5.1 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№ 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында» кӛрсетілгендей, ғылыми тағылымдамадан ӛту шарттарын ЖЖОКБҰ дербес 

белгілейді.  

5.2 Ғылыми тағылымдама ғылыми ұйымдарда және/немесе тиісті қызмет салаларының 

ұйымдарында Ынтымақтастық туралы кeлiciм (меморандум) аясында icкe асырылады. 

Келісім-шарттардың, меморандумдардың жобаларын Халықаралық серіктестік орталығымен 

бірлесіп мамандарды даярлаушы кафедралар  әзірлейді. 

5.3 Ғылыми тағылымдамадан ӛту орнын БББ ғылыми бағытына және магистрлік немесе 

докторлық диссертация такырыбына сәйкес келіп, диссертация жетекшісімен келісілген болуы 

тиіс.  

5.4 Ғылыми тағылымдамадан ӛту орнын мамандарды даярлаушы кафедра белгілейді.  

5.5 Магистранттардың ғылыми тағылымдамасы осы Ереженің 6-тармағына сәйкес icкe 

асырылады.  
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5.6 Университеттің 28.12.2016 жылғы №3 Сенат мәжілісінің қаулысына сай 

магистранттардың шетелдік тағылымдамадан ӛту қажеттілігі туындаған жағдайда, шетелдік 

жоғары оқу орнының шақыруын алған магистранттар бүкіл оқу мерзімінің ішінде 1 (6ip) рет 

10 күндік мерзімге ӛзінің жеке қаражаты есебінен тағылымдамадан ӛтуге баруына болады.  

ҚР БҒМ және Түркия Республикасы гранттары бойынша оқитын докторанттар бүкіл оқу 

мерзімінің ішінде 1 (бір) рет 2 (екі) аптаға (14 күнге) міндетті түрде шетелде ғылыми 

тағылымдамадан ӛтуге жіберіледі, бұл орайда сол мерзімдегі тағылымдамадан ӛту 

шығындары тиісті гранттар есебінен тӛленеді.   

5.7 ҚР БҒМ және Түркия гранттары есебінен оқып жүрген магистранттар бүкіл оқу 

мерзімі ішінде 1 (бір) рет 14 күндік мерзімде (2 кредит) ғылыми тағылымдамадан ӛту 

мүмкіндігін иеленеді, бұл орайда сол кезеңдегі тағылымдама шығыны тиісті гранттар есебінен 

тӛленеді. 

5.8 Коммерциялық негізде және ішкі грант (ректор гранты) негізінде оқитын 

магистранттар мен докторанттар ғылыми тағылымдамадан ӛзінің меншікті қаражаты есебінен 

немесе ӛзге қаражат (ұйымдар, демеушілер т.с.с. қаражаты) есебінен ӛтеді. 

5.9 Ғылыми тағылымдамадан осы Ереженің 5.6 және 5.7 тармақтарында кӛрсетілген 

күндер санынан артық болған жағдайда, магистранттар мен докторанттар тағылымдамадан ӛз 

қаражаты есебінен ӛте алады.  

5.10 Магистранттар мен докторанттар ғылыми тағылымдамадан БББ-да кӛрсетілген 

мерзімде ӛтеді. Ғылыми тағылымдамадан ӛту мерзімі БББ-да бекітілген мерзімнен асып 

кеткен жағдайда, білім алушылар тағылымдаманың белгіленген мерзімнен тыс уақыттағы 

қаржыландыруды ӛз мойнына алады.  

5.11 Магистранттар мен докторанттарды ғылыми тағылымдамаға жолдау ғылыми 

тағылымдамадан 2  (екі) апта бұрын білім алушының аты-жӛні, білім беру бағдарламасының 

бағыты, оқу түрі, ұйым/мекемелердің атауы, ӛту мерзімдерін кӛрсете отырып университет 

ректорының бұйрығымен ресімделеді. Ол үшін ЖБКББО жауапты болады. 

 

6. ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАНЫ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ 
 

6.1 Білім алушыларды ғылыми тағылымдамаға жолдау туралы бұйрықты дайындау үшін 

іссапардың болжамды мерзімінен 3 (үш) апта бұрын магистранттар/докторанттар ЖБКББО-ға 

келесі құжаттарды тапсыруы тиіс:  

6.1.1 Тиісті кафедра меңгерушісінің, диссертация жетекшісінің келісуімен 

факультет/мектеп декандарының қызмет хаты негізінде, ЖБКББО басшысының, бас 

бухгалтердің келісілген қолы қойылған Академиялық инновация және жоғарғы білімнен 

кейінгі білім беру ісі жӛніндегі вице-президенттіңің атынан ректордың атына жазылған 

ұсынысы;  

6.1.2 Докторанттың шетелдік ғылыми жетекшісінің ғылыми тағылымдамадан ӛтудің 

нақты мерзімі кӛрсетілген шақыру хаты, университеттер арасындағы келісім-шарттар. 

Шақыру хат шет тілінде болған жағдайда, оның аудармасы қоса тіркеледі; 

6.1.3 Магистранттардың/докторанттардың тағылымдамадан ӛту жоспары (осы Ережеде 

кӛрсетілген 1-қосымша үлгісіне сәйкес); 

6.1.4 Кафедра, факультет/мектептің мәжілістерінің білім алушыны тағылымдамаға 

жолдау туралы хаттамалары. 

6.2 Магистранттар /докторанттар ғылыми тағылымдамадан шарттар, келісімдер және 

меморандумдар аясында ӛтеді. 

6.3 Білім алушының Университеттен кету және келу мерзімдері ғылыми тағылымдамаға 

жолдау туралы бұйрықта керсетілген мерзімдерге сай келмесе, бұл оқу тәртібін бұзушылық 

болып саналады. 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 6 –ші беті 

 

6.4 Магистранттар мен докторанттар қабылдаушы ЖЖОКБҰ-ның және/немесе ғылыми 

ұйымдар/мекемелердің ішкі тәртібі мен ережелерін сақтауы қажет. 

 

7. ЕСЕП БЕРУ ТӘРТІБІ 
 

7.1 Білім алушы ғылыми тағылымдаманының қорытындылары бойынша шығарушы 

кафедраның мәжілісінде есебі тыңдалып, хаттамамен рәсімделеді. 

7.2 Білім алушы ғылыми тағылымдамадан келген соң 5 күн ішінде ЖБКББО-ға ғылыми 

тағылымдамадан ӛткені туралы есепті (докторанттар − осы Ережеде кӛрсетілген 2-қосымша, 

магистранттар 4-қосымша үлгілеріне сәйкес) және ғылыми тағылымдамадан ӛткендігін 

растайтын құжатты (сертификат, куәлік, анықтама және т.б. болған жағдайда) тапсыруы 

қажет.  

7.3 Ғылыми тағылымдамадан келген сон 5 күн ішінде білім алушы бухгалтерияға келесі 

құжаттарды тапсыруы қажет:  

7.3.1 Межелі жерге бару және келу күндері белгісі қойылып, Университеттің және 

тағылымдамадан ӛту орнының мӛpi басылған iccaпap қағазын (түпнұсқасын).  

7.3.2 Тағылымдама кезінде тұрған тұрғын жайын растайтын құжаттар: тұрғын жай 

тӛлемі бойынша шот-фактура, кipic ордерінің түбіртегі, тӛлем бойынша кассалық аппараттың 

чегі. 

7.3.3 Кӛлік шығындары бойынша құжаттар: авиакӛлік (эконом класс) − электрондық 

билет, әрбір бағыт бойынша отырғызу талоны; теміржол кӛлігінің билеттері, автобустың жол 

жүру билеттері.  

 

8. ӚЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
 

8.1  Университеттің осы ережесін басқару және оған ӛзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-4.2.3-

2009 сәйкес жүзеге асады.  
8.2 СМЖ құжатына енгізілген ӛзгерістер «Ӛзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі тиіс 

(осы Ережеде кӛрсетілген  6-қосымша үлгісіне сәйкес). 
 

 

9. КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 
 

9.1 Осы Университет Ережесін талқылау және келісу Сенат отырысында жүзеге 
асырылады және хаттамамен рәсімделіп, бекітуге ұсыну туралы қаулы шығарады 
(Университет Сенатының мәжілісі 2019 ж. «_____» ___________ № ____ хаттамасы). 
Университеттің І-Вице-президентімен келісіп, университетің президенті тарапынан бекітіледі.   

9.2 Осы Университет Ережесінің жұмыс данасын сақтау, кӛбейту және қолданушыларға 

жіберу үшін жауапкершілік Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының басшысына 
жүктеледі. Осы Университет Ережесінің жұмыс нұсқалары Мектеп/факультет декандарына, 

Ғылыми істер жӛніндегі декан оырнбасарларына, кафедра меңгерушілеріне, магистранттар 
мен докторанттардың электронды почта адрестері бойынша жіберіледі.  

9.3 Осы Университет Ережесінің бақылау данасы СРСО-ға сақтауға беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 7 –ші беті 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 8 –ші беті 

 

1-қосымша 
 

Ф-ОБ-003/021 
 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
 

_____________________________ факультеті 

_____________________________ кафедрасы 

 

«КЕЛІСЕМІН» 

Жоғары білімнен кейінгі білім 

беру орталығының басшысы 

_________М.Жолшибекова 
 

«_____»  __________ 20__ ж. 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Академиялық инновация 

және жоғары білімнен кейінгі білім беру ісі 

жӛніндегі вице-президент 

__________________Ш.Есимова 

«_____»  __________ 20__ ж. 

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ШЕТ ЕЛДЕГІ  

ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМА БОЙЫНША ЖОСПАРЫ  

 

Докторанттың аты-жӛні:   

Курсы:  

Білім беру бағдарламасы:  

Докторлық диссертация 

тақырыбы: 

 

Ғылыми жетекшісі:  

Шет елдегі ғылыми 

кеңесшісі: 

 

Диссертация тақырыбы Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Сенаты мәжілісінің 

№_____ хаттамасымен «____» ____________ 20____ ж. бекітілген 

Ғылыми тағылымдама  

ӛтетін мерзімі: 

 

Ғылыми тағылымдама  

ӛтетін орны: 

 

 

 

                                              
Түркістан, 20___ 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 9 –ші беті 

 

Күні_________Сағат  саны  __________Кредит саны  ____ 

 

Шет елдегі ғылыми-тағылымдама мақсаты: 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Шет елдегі ғылыми тағылымдама міндеттері: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Докторлық диссертация жұмысының жоспары: 

1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
1. Оқу жұмысы 

 - Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша негізгі әдістемелік өңдеулерді теориялық 

тұрғыда меңгеру. 

 

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы 

- Тәжірибелік алға қойылған мақсаттар бойынша күтілетін нәтижелер: 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

– Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша негізгі әдістемелік және  ғылыми 

бағыттарды қамту үшін:  

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 10 –ші беті 

 

– Ғылыми басылымдардағы (қазақ, түрік, ағылшын) әдеби байланыс пен 

сабақтастықты бағалау:  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- Зерттеу  әдістері: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Жоспарланған тұжырымдар мен зерттеу нәтижелері жинақтамалары 

барысында күтілетін нәтижелер:  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ғылыми тағылымдама шеңберінде конференцияларға, семинарларға,  

дӛңгелек үстелге, академиялық курсқа т.б. қатысуы. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Қосымша жұмыс түрлері 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 11 –ші беті 

 

Ғылыми тағылымдама күндерін жоспарлау 

 

№ Жұмыстың мазмұны Жұмыстың 

орындалу 

мерзімі 

Жұмыстың 

орындалу 

орны 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

Докторант                   ______________________       _____________________  

                                                       (қолы)                                  (аты жӛні) 

 

Ғылыми жетекшісі     ______________________      _____________________ 

                                                       (қолы)                                   (аты жӛні) 

 

Кафедра меңгерушісі  ______________________      _____________________ 

                                                         (қолы)                                 (аты жӛні) 
 

Мектеп/факультет  

деканы                           ______________________      _____________________ 

                                                         (қолы)                                 (аты жӛні) 

 
 

Шет елдік ғылыми тағылымдама жоспары Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ 

___________________________________ кафедрасының № _____ «____»________20___ ж. 

мәжілісі отырысында қаралып, Мектеп/факультет мәжілісі отырысында талқыланып        

№ _____ хаттама «____» ___________ 20___ ж., ЖБКББ орталығына келісуге және сала 

бойынша вице-президентпен бекітуге ұсынылды.              

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 12 –ші беті 

 

2-қосымша 

 

Ф-ОБ-003/022 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
 

_____________________________ факультеті 

_____________________________ кафедрасы 

 
«КЕЛІСЕМІН» 

 

Шет елдік ғылыми кеңесші/жетекшінің 

ғылыми атағы, қызметі 

___________________________ 
(қолы, аты-жөні) 

«____» ____________ 20____ ж. 

«БЕКІТЕМІН» 

     Кафедра меңгерушісі 

___________________________ 
(қолы, аты-жөні) 

«_____»  __________ 20__ ж. 

Кафедра мәжілісі отырысында 

тыңдалып, бекітілді № _____ хаттама 

«____» ____________ 20____ ж. 
 

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ШЕТ ЕЛДЕГІ  

ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАСЫ БОЙЫНША  

ЕСЕБІ 

 
Докторантың аты-жӛні:  

Курсы:  

Білім беру бағдарламасы:  

Докторлық диссертация 

тақырыбы: 

 

Ғылыми жетекшісі:  

Диссертация тақырыбы Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Сенаты мәжілісінің 

№_____ хаттамасымен «____» ____________ 20____ ж. бекітілген 

 

Шет елдік ғылыми 

кеңесшісі: 

 

Ғылыми тағылымдама ӛткен 

мерзімі: 

 

Ғылыми тағылымдама ӛткен 

орны:                       

 

 
20___ жыл 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 13 –ші беті 

 

 Мен, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

_________________ білім беру бағдарламасының  ___ курс, __________ тобының  

докторанты ____________________ 20___ жылдың «_____» ________нан 

«_____» ___________ аралығында  «____»________20___ ж. № _____ бұйрық 

негізінде _______________ Республикасы, _____________ қаласы, 

___________________________________ университетінде шетелдік ғылыми 

тағылымдамадан ӛттім.  

 Шет елдегі ғылыми тағылымдама барысында 

«____________________________________________________________________

______________________________________________________________» атты 

докторлық диссертациялық тақырыбыма қатысты ____________________ 

мемлекетіндегі _________________________________________ мақсат етіп 

қойылды. 
 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 
- Тәжірибелік алға қойылған мақсаттар бойынша: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша негізгі әдістемелік және  ғылыми 

бағыттарды қамту үшін:  

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Ғылыми басылымдардағы (қазақ, түрік, ағылшын) әдеби байланыс пен 

рухани сабақтастықты бағалау үшін:  

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Зерттеу әдістері: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Диссертациялық жұмысының тақырыбына сәйкес келетін келесідей 

ғылыми мақалалармен таныстым: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 14 –ші беті 

 

Сонымен қатар шетелдік диссертациялардың ішінен келесілермен танысып 

шықтым: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 Жоспарланған тұжырымдар мен зерттеу нәтижелері жинақтамалары 

барысында күтілетін нәтижелер бойынша:  

  Ғылыми тағылымдама кезінде жүргізілетін ғылыми және тәжірибелік 

жұмыстар бойынша келесі нәтижелерге қол жеткізу жоспарланды: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Ғылыми тағылымдама шеңберінде конференцияларға, семинарларға,  

дӛңгелек үстелге, академиялық курсқа т.б. қатысулары туралы ақпараттар. 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  

Ғылыми тағылымдама нәтижесі бойынша жарияланымдары (бар болса) 
 

Р/с  Мақала атауы Баспасы, шыққан орны  Баспа табағының кӛлемі 

1    

 

Шет елдегі ғылыми тағылымдама жоспарына сәйкес орындалған жұмыстың 

түрлері: 
 

№ Ғылыми тағылымдама жоспарына сәйкес 

орындалған жұмыстың түрлері  

Жұмыстың 

орындалу 

мерзімі 

Жұмыстың 

орындалу және 

орындалмаудың 

себептері 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 15 –ші беті 

 

Шет елдегі ғылыми тағылымдаманың алға қойған міндеттері 

бойынша: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Қосымша жұмыс түрлері 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Шет елдегі ғылыми тағылымдама нәтижелілігі мен тиімділігіне 

қатысты докторанттың пікірі: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Докторант                   ______________________       _____________________  

                                                       (қолы)                                  (аты жӛні) 

 

Ғылыми жетекшісі     ______________________      _____________________ 

                                                       (қолы)                                   (аты жӛні) 

 
 

Докторанттың шет елдегі ғылыми тағылымдамасы бойынша есебі 

_______________________ кафедрасы мәжілісінде тыңдалды   № _____ хаттама,    «____» 

____________ 20____ ж. 

 

 

 

Ескерту: Докторанттың шет елдегі ғылыми тағылымдамасы бойынша есебі ____ парақтан 

тұрады. Әр бет нөмірленген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 16 –ші беті 

 

3-қосымша 

 

Ф-ОБ-003/021А 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
 

_____________________________ факультеті 

_____________________________ кафедрасы 

 

 «БЕКІТЕМІН» 

Мектеп/факультет декан 
___________________________ 

(қолы, аты-жөні) 

«_____»  __________ 20__ ж. 

Мектеп/факультет мәжілісінде талқыланып, 

бекітілді № _____ хаттама 

«____» ____________ 20____ ж. 
 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМА  

БОЙЫНША ЖОСПАРЫ  
 

Магистранттың аты-жӛні:   

Курсы:  

Білім беру бағдарламасы:  

Магистрлік диссертация 

тақырыбы: 

 

Ғылыми жетекшісі:  

 

 

Диссертация тақырыбы Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Сенаты мәжілісінің 

№_____ хаттамасымен «____» ____________ 20____ ж. бекітілген 

Ғылыми тағылымдама  

ӛтетін мерзімі: 

 

Ғылыми тағылымдама  

ӛтетін орны: 

 

 

 

                                              
 

Түркістан, 20___ 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 17 –ші беті 

 

Күні_________Сағат  саны  __________Кредит саны  ____ 
 

Ғылыми тағылымдама  мақсаты: 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Ғылыми тағылымдама  міндеттері: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Зерттеу нысаны: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Зерттеу әдістерін қолдану: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Күтілетін нәтиже: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Күтілетін нәтижеге берілетін баға критерийлері: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Ғылыми тағылымдама шеңберінде конференцияларға, семинарларға,  

дӛңгелек үстелге, академиялық курсқа т.б. қатысуы: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Қосымша жұмыс түрлері: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 18 –ші беті 

 
 

Ғылыми тағылымдама күндерін жоспарлау кестесі 
 

№ Жұмыстың мазмұны Жұмыстың 

орындалу 

мерзімі 

Жұмыстың 

орындалу 

орны 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Магистрант                 ______________________       _____________________  

                                                       (қолы)                                  (аты жӛні) 

 

Ғылыми жетекшісі     ______________________      _____________________ 

                                                       (қолы)                                   (аты жӛні) 

 

Кафедра меңгерушісі  ______________________      _____________________ 

                                                         (қолы)                                 (аты жӛні) 

 

 
Ғылыми тағылымдама жоспары Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ 

___________________________________ кафедрасының № _____ «____»__________20___ ж. 

мәжілісі отырысында қаралып, Мектеп/факультет мәжілісіне бекітілуге ұсынылды                 

№ _____ хаттама «____» ________ 20___ ж.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 19 –ші беті 

 

 

 

4-қосымша 

 

Ф-ОБ-003/022А 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
 

_____________________________ факультеті 

_____________________________ кафедрасы 

 

«КЕЛІСЕМІН» 
 

Қабылдаушы ұйым/мекемеден 

жауапты тұлғаның қолы 

___________________________ 
(қолы, аты-жөні) 

«____» ____________ 20____ ж. 

«БЕКІТЕМІН» 

     Кафедра меңгерушісі 

___________________________ 
(қолы, аты-жөні) 

«_____»  __________ 20__ ж. 

Кафедра мәжілісі отырысында 

тыңдалып, бекітілді № _____ хаттама 

«____» ____________ 20____ ж. 

 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМА  

БОЙЫНША ЕСЕБІ 

 

Магистранттың аты-жӛні:   

Курсы:  

Білім беру бағдарламасы:  

Магистрлік диссертация 

тақырыбы: 

 

Ғылыми жетекшісі:  

 

Диссертация тақырыбы Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Сенаты мәжілісінің 

№_____ хаттамасымен «____» ____________ 20____ ж. бекітілген 

Ғылыми тағылымдама 

ӛткен мерзімі: 

 

Ғылыми тағылымдама  

ӛткен орны: 

 

 

 

 
20___ жыл 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 20 –ші беті 

 
 

 

 

1. Ғылыми тағылымдама жоспарына сәйкес орындалған жұмыстың түрлері: 
 

№ Ғылыми тағылымдама жоспарына сәйкес 

орындалған жұмыстың түрлері  

Жұмыстың 

орындалу 

мерзімі 

Жұмыстың 

орындалу және 

орындалмаудың 

себептері 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

2. Ғылыми тағылымдама шеңберінде конференцияларға, семинарларға,  

дӛңгелек үстелге, академиялық курсқа т.б. қатысулары туралы ақпараттар: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

3. Ғылыми тағылымдама нәтижесі бойынша жарияланымдары (бар болса) 
 

Р/с  Мақала атауы Баспасы, шыққан орны  Баспа табағының кӛлемі 

1    
 

 

4. Қосымша жұмыс түрлері: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

5. Ғылыми тағылымдама ӛткен орнының жұмыстары бойынша ескертулер 

мен негізгі қорытындылары: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 21 –ші беті 

 
 

 

 

6. Ғылыми тағылымдама нәтижелілігі мен тиімділігіне қатысты 

магистранттың пікірі: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
Магистрант                                 _____________________       _____________________  

                                                                          (қолы)                               (аты-жӛні) 

                  
Ғылыми жетекшісі                     _____________________       __________________ 

                                                                          (қолы)                               (аты-жӛні) 

 

 
 

Магистранттың ғылыми тағылымдама бойынша есебі ______________________________  

                                                                                                         (кафедра атауы) 
кафедрасы мәжілісінде тыңдалды және ___________________________ бағамен бағаланды                 

                                                                 (Әріптік жүйе, пайыздық, дәстүрлі жүйе бойынша бағасы) 
№ _____  хаттама, «____» ____________ 20____ ж. 
 

 

 

Ескерту: Магистранттың ғылыми тағылымдама бойынша есебі ____ парақтан 

тұрады. Әр бет нөмірленген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 22 –ші беті 

 

 

5-қосымша 
 

Ф-СМБ-004 

 

ТАНЫСТЫРУ ПАРАҒЫ 

 

№ Аты-жӛні Қызметі Мерзімі Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-007-2019 

 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру 

және ӛткізу ережесі  

23 беттің 23 –ші беті 

 

 

 

6-қосымша 
 

Ф-СМБ-002 

 

ӚЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

Р/с

№ 

 

Ӛзгеріс енгізу 

туралы шешім Парақ нӛмірі 

Қ
а

ғ
а

з 
са

н
ы

 

ӛ
зг

е
р

іс
т
ер

д
і 

ен
г
із

у
 м

ер
зі

м
і Ӛзгерістерді 

жүзеге 

асыратын 

тұлға 

Қ
ұ

ж
а

т
 

б
ұ
й

р
ы

қ
№

 

Ӛ
зг

ер
т
іл

г
е
н

 

А
у
ы

ст
ы

р
ы

л
ға

н
 

Ж
а

ң
а
 

Е
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п
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ш
ы

ғ
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р
ы

л
ғ
а
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А
т
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ӛ
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Қ
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