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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 білім беру 

бағдарламалары негізінде білім алатын барлық білімгерлердің ғылыми-зерттеу және 

эксперименттік-зерттеу жұмыстары бойынша басқару процесіне қойылатын талаптарды 

анықтайды.  

1.2 Бұл Ереже университеттің ішкі нормативтік құжаты болып табылады және 

магистратура, докторантура білім беру бағдарламалары бойынша жауапты барлық 

кафедраларына таратылады. 

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 УЕ-ХҚТУ-105-2019 Ережесі университеттің СМЖ құжаттарының құрамына 

кіреді. 

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 

– Университет ережесін даярлау барысында келесі нормативтік құқықтық құжаттар 

пайдаланылды және сілтеме жасалынды: 

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

(өзгерістер 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 өзгерістер 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 өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген бұйрығы; 
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– «Докторлық диссертацияларды қорғауды ұйымдастыру мен өткізу 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 өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 

бұйрығы; 

– ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

– ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

 

3. АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 
 

3.1 Анықтамалар: 

БҒЗЖ/БЭЗЖ (students’ research and experimental work) – білім алушының ғылыми-

зерттеу жұмысы/эксперименттік-зерттеу жұмысы. Ол білім алушылардың санатына қарай 

(магистранттың) МҒЗЖ/МЭЗЖ және (докторанттың) ДҒЗЖ/ДЭЗЖ болып бөлінеді 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары – ғылыми ізденуге, зерттеулер мен тәжірибелер 

жүргізуге бағытталған жаңа білім алуға, ғылыми гипотезаларды сынау табиғат пен 

қоғамның даму заңдылықтарын белгілеу сонымен қатар ғылыми синтездеуге, жобаларды 

ғылыми тұрғыда негіздеуге байланысты жұмыстар. Ғылым мен тәжірибенің 

технологиялық жетістіктеріне негізделген және заманауи зерттеу әдістері қолданылған 

магистрлік, докторлық ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бөлімі мен бөлімдерін 

қамтиды. 

Эксперименттік-зерттеу жұмыстары – диссертациялардың әдіснамалық, 

практикалық аспектілерін енгізілген және экономикалық-математикалық әдістер 

қолданылған, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің ерекше әдістері – әлеуметтік зерттеулер, 

эксперимент, байқау және т.б.жасалынған жұмыстар.    

3.2 Университеттің осы ережесінде төмендегі 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. 
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4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

4.1. Жалпы ереже – магистратура білім беру бағдарламасы бойынша. 

4.1.1 магистратура білім беру бағдарламалары бойынша ғылыми-педагогикалық 

бағытта 2 (екі) жылдық мерзімде және бейінді бағытта 1,5 (бір жарым) жылдық мерзімде 

іске асырылады.  

4.1.2 Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура жоғары оқу орындары мен 

ғылыми ұйымдар үшін тереңдетілген ғылыми-педагогикалық және зерттеу даярлығы бар 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырады. 

 4.1.3 Бейінді бағыт бойынша магистратура экономика, медицина, құқық, білім, 

өнер, қызмет көрсету және бизнес, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік салалары, құқық 

қорғау қызметі үшін тереңдетілген кәсіптік даярлығы бар басқарушы кадрларды даярлау 

бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асырады. 

4.1.4 Магистрант ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс 

жоспары негізінде оқиды (1-қосымша үлгісіне сәйкес). 

Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың толық кезеңіне жасалады және 

мынадай бөлімдерден тұрады: 

1) жеке оқу жоспары (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады); 

2) ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, 

мерзімі және есеп беру нысаны); 

3) практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны); 

4) негіздемесі мен құрылымы көрсетілген магистрлік диссертацияның (магистрлік 

жобаның) тақырыбы; 

5) магистрлік диссертацияны (магистрлік жобаны) орындау жоспары; 

6) ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалардан өту жоспары. 

4.1.5 Магистратура бағдарламасының оқу үдерісі  оқу жылы барысында әрбір БББ 

бойынша академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады. Магистратураның БББ 

мазмұны келесі аталған бөлімдерден тұрады: 

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

2) магистранттарды практикалық даярлау, оған: түрлі практикалар, ғылыми немесе 

кәсіби тағылымдамалар кіреді;  

3) ғылыми-зерттеу жұмысы, оған: ғылыми-педагогикалық бағытта − магистрлік  

диссертацияны, ал бейінді магистратурада − эксперименттік зерттеу жұмысы, яғни 

магистрлік жобаны орындау кіреді. 

4) қорытынды аттестаттау. 

4.1.6 Мамандық дайындайтын кафедраларда мемлекеттік бағдарламаларға, іргелі 

немесе қолданбалы зерттеулер бағдарламаларына сәйкес және ұлттық басымдықтарға, 

негізгі қолданбалы зерттеулер бағдарламаларына (бюджеттік бағдарламалар, 

университеттің даму стратегиясы және т.б.) сәйкес магистрлік 

диссертациялар/жобалардың тақырыптары (диссертациялар/жобалар тақырыптары 

базалары) қалыптасады және диссертациялар/жобалар тақырыптарының дерекқорлары 

жыл сайын жаңартылып Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының эксперттік 

қорытындысы негізінде сала бойынша вице-президентпен бекітіледі. Сонымен қатар 

қажет болған жағдайда, білім алушы бұрын қол жеткізілген нәтижелерге және басқа да өз 

бетінше таңдаған тақырыптарды да таңдай алады. 
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4.2. Жалпы ереже – докторантура білім беру бағдарламасы бойынша. 

4.2.1 докторантура білім беру бағдарламалары бойынша ғылыми-педагогикалық 

бағытта 3 (үш) жылдық мерзімде іске асырады.  

4.2.2 PhD докторантурада кадр даярлау магистратураның білім беру бағдарламалары 

негізінде, ғылыми-педагогикалық және бейіндік докторантурада, соның ішінде DBA 

бағдарламалары бойынша – магистратура немесе бейіндік магистратураға теңестірілген 

арнайы жоғары білім негізінде жүзеге асырылады.  

4.2.3 Философия  (PhD) докторын даярлау бойынша білім беру бағдарламасы 

ғылыми-педагогикалық бағытта іске асырылады және білім беру, әдіснамалық және 

зерттеушілік бағыттарда іргелі даярлықты әрі жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім 

жүйесі мен ғылыми салаға арнап PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін тиісті ғылым 

салалары бағытында пәндерді тереңдетіп оқуды көздейді.  

4.2.4 Философия докторы (PhD) даярлаудың дәстүрлі бағдарламаларына қарағанда, 

бейіндік докторды даярлау бағдарламалары ұлттық экономика, мемлекеттік әкімшілендіру 

және басқару, мемлекеттік қызметтер салаларына, халықаралық қатынастар мен сыртқы 

саясат саласына, әлеуметтік салаға және тағы басқа салаларға арнап бейін бойынша 

доктор дәрежесін алу үшін кәсіби даярлық пен пәндерді тереңдетіп оқуды көздейді.  

4.2.5 Докторант ғылыми консультанттардың жетекшілігімен жасалатын жеке 

жұмыс жоспары негізінде оқиды (2-қосымша үлгісіне сәйкес). 

Докторанттың жеке жұмыс жоспары барлық оқу кезеңіне жасалады және мынадай 

бөлімдерден тұрады: 

1) жеке оқу жоспары (қажет болған жағдайға жыл сайын нақтылануы мүмкін); 

2) ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысы (зерттеу тақырыбы, бағыты, 

мерзімі мен есеп беру нысаны);  

3) практика (бағдарламасы, бағасы, мерзімі және есеп беру түрі); 

4) негіздемесі мен құрылымы көрсетілген докторлық диссертацияның тақырыбы; 

5) докторлық диссертацияны орындау жоспары;  

6) ғылыми басылымдар мен тағылымдамадан өту, оның ішінде шетелдік 

тағылымдамадан өту жоспары. 

4.2.6 Докторантура бағдарламасының оқу үдерісі  оқу жылы барысында әрбір БББ 

бойынша академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады. Докторантураның білім беру 

бағдарламасына төменде аталғандар кіреді: 

1) философия докторы бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін − 

педагогикалық және зерттеушілік практика; 

2) бейіндік докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін – өндірістік 

практика. 

4.2.7 Оқу үдерісіне қатысты ұйымдастырушылық мәселелерін жоғары білімнен 

кейінгі білім беру орталығы (бұдан әрі - ЖБКББО) жүзеге асырады. 
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5. МАГИСТРАНТТЫҢ ЖӘНЕ ДОКТОРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ/ 

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША 
 

5.1. Магистратура білім беру бағдарламасы бойынша. 

5.1.1 Магистранттың 24/18 кредиттік жұмыс көлемін құрайтын ғылыми-зерттеу/ 

эксперименттік зерттеу жұмысы (бұдан әрі − МҒЗЖ/МЭЗЖ) магистратураның БББ 

міндетті құрамдас бөлігі  болып табылады, ол ғылыми жетекшінің жетекшілігімен 

орындалады.  

5.1.2 МҒЗЖ/МЭЗЖ барысында магистрант инновациялық технологиялармен және 

өндірістің жаңа түрлерімен танысып, зерттеулер жүргізеді, талдау жасап, осы жұмыстар 

барысында алынған материалдарды магистрлік жұмысына енгізеді. 

5.1.3 МҒЗЖ/МЭЗЖ аясында  магистранттың жеке жұмыс жоспарында ғылыми 

ұйымдарда және/немесе тиісті саладағы немесе қызмет салаларындағы ұйымдарда 

ғылыми тағылымдамадан міндетті түрде өтуі көзделеді.  

5.1.4 МҒЗЖ/МЭЗЖ оқу жұмысының басқа түрлерімен қатар немесе бөлек кезеңде 

жүргізу жоспарланады.  

5.1.5 Ғылыми-педагогикалық магистратурадағы магистранттың МҒЗЖ-на қойылатын 

талаптар: 

1) магистратураның магистрлік диссертация орындалып, қорғалатын білім беру 

бағдарламасының бейініне сай келеді: 

2) өзекті әрі ғылыми жаңалығы мен практикалық маңызы бар болады; 

3) ғылым мен практиканың заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделеді; 

4) қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді қолданып орындалады; 

5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 

бөлімдерден тұрады; 

6) тиісті білім саласындағы озық халықаралық тәжірибеге негізделеді. 

5.1.6 Бейінді магистратурадағы магистранттың МЭЗЖ-на қойылатын талаптар: 

1) магистратураның магистрлік жоба орындалып, қорғалатын білім беру 

бағдарламасының бейініне сай келеді: 

2) ғылым, техника және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделеді және онда 

нақты практикалық ұсыныстар, басқарушылық міндеттердің дербес шешімдері беріледі; 

3) озық ақпараттық технологияларды қолданып орындалады; 

4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік зерттеу (әдістемелік, 

практикалық) бөлімдерінен тұрады. 

5.1.7 Магистрант МҒЗЖ/МЭЗЖ нәтижелерін орындалу кезеңдеріне қарай (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық немесе жылдық есеп түрінде жазбаша ресімдеп,  

ол есеп мамандық дайындайтын кафедра мәжілісінде тыңдалып, хаттамамен рәсімделеді, 

алынған баға «Platon» ААЖ-ге енгізіледі.  

5.1.8 Магистранттың МҒЗЖ/МЭЗЖ соңғы қорытындысы магистрлік 

диссертация/жоба болып табылады.  
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5.1.9 МҒЗЖ/МЭЗЖ орындау кезеңдері:   
Семестр бойынша жұмыс нәтижелері: 

1-ші (бірінші) семестр 2-ші (екінші) семестр 

 мамандық дайындайтын кафедраға 20 

қыркүйекке дейін 1 курстың магистранты 

диссертация тақырыбын және ғылыми 

жекетшісін бекіту туралы мектеп/факультет 

декан атына жеке өтінішін жазу;  

 оқуға түскеннен кейін 2 (екі) ай ішінде 

диссертация/жоба тақырыбының Сенатта 

мәжілісінде бекітіліп, бұйрықтың шығуы; 

 жеке жұмыс жоспарын бекіту және негізгі іс-

шаралар мен оларды орындау мерзімдерін 

көрсете отырып, диссертацияны/жобаны 

ғылыми жетекшінің жетекшілігімен жазу 

жоспарын жасау; 

 зерттеліп жатқан диссертация/жоба 

тақырыбы бойынша негізгі әдебиет 

дереккөздерін іріктеу және оқып-зерттеу; 

 компьютерлік технологияларды қолданып, 

өңдеу және түсіндіру әдістерін таңдау; 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

МҒЗЖ/ЭҒЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық 

жазбаша есепті беру. 

 диссертация/жоба тақырыбы бойынша заманауи 

әдебиеттерді толық талдау (отындық және 

шетелдік жетекші ғалымдардың 

тұжырымдамаларын, пікірлерін, теорияларын); 

қолданыстағы нормативтік құқықтық құжаттарға 

шолу жасау; таңдалған зерттеу тақырыбы 

бойынша әлемдік тәжірибеге шолу жасау, 

сондай-ақ автордың әзірленімге жеке үлес 

қосуы; 

 зерттеу тақырыбы бойынша теориялық және 

эксперименттік жұмыс көлемінің кемінде 30%-

ын орындау; 

 диссертация/жоба тақырыбы бойынша нақты 

материалдар жинау, соның ішінде дерек жинау 

әдіснамасын, нәтижелерді өңдеу әдістерін 

әзірлеу; 

 практика барысында зерттеу бойынша 

материалдар жинау; 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

МҒЗЖ/ЭҒЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық 

жазбаша есепті беру және мектеп/факультет 

отырыстарында жылдық жазбаша есепті баяндау 

түрінде академиялық аттестаттаудан өту. 

3-ші (үшінші) семестр 4-ші (тӛртінші) семестр 

 зерттеу тақырыбы бойынша теориялық және 

эксперименттік жұмыс көлемінің кемінде 

80%-ын орындау; 

 кемінде 1 (бір) ғылыми жарияланымы болуы 

немесе конференцияға қатысу; 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

МҒЗЖ/ЭҒЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық 

жазбаша есепті беру. 

 2 (екі) апта ғылыми тағлымдамадан өту; 

 диссертацияның/жобаның соңғы мәтінін 

дайындау; 

 жұмысты плагиатқа тексеруге жіберу; 

 диссертацияны/жобаны кафедраға ұсыну; 

 диссертацияны/жобаны алдын ала қорғау; 

 ғылыми жетекшінің пікірін алу; 

 диссертацияны/жобаны рецензентке жіберу. 

 

5.1.10 Жыл сайын оқу жылы аяқталған кезде магистрант жеке жұмыс жоспарын 

орындауы және МҒЗЖ/МЭЗЖ нәтижелері бойынша мектеп/факультет отырыстарында 

академиялық аттестаттаудан өтеді.  

5.1.11 МҒЗЖ/МЭЗЖ орындау барысында магистрант академиялық адалдық 

кодексінде баяндалған академиялық адалдық ережелерін басшылыққа алып, олардың 

сақталмауы үшін тиісті жауапкершілік шараларын көтеруі тиіс.  
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5.2. Докторантура білім беру бағдарламасы бойынша. 

5.2.1 Докторантураның білім беру бағдарламасының ғылыми бөлімі ғылыми-зерттеу 

(бұдан әрі − ДҒЗЖ) немесе эксперименттік зерттеу жұмысы (бұдан әрі – ДЭЗЖ) 

жұмысынан, ғылыми жарияланымдарынан, докторлық диссертацияны жазып, қорғауынан 

құралады. 

5.2.2 Ғылыми бөлімнің көлемі докторантураның білім беру бағдарламасының  жалпы 

көлемінің 64%-ын немесе 115 академиялық кредитті құрайды. 

5.2.3 Философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша білім алушының ДҒЗЖ-на 

қойылатын талаптар: 

1) докторлық диссертация қорғалатын докторантура бағдарламасының негізгі 

мәселелеріне сай келуі тиіс; 

2) өзекті әрі ғылыми жаңалығы мен практикалық маңызы болуы тиіс; 

3) ғылым мен практиканың заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделеді; 

4) деректерді өңдеу және түсіндірудің компьютерлік технологиялар қолданылатын 

заманауи әдістеріне негізделеді; 

5) қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді қолданып орындалады; 

6) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 

бөлімдерден тұрады. 

5.2.4 Бейіндік доктор бағдарламасы бойынша оқитын білім алушының ДЭЗЖ 

қойылатын талаптар: 

1) докторлық диссертация қорғалатын докторантура бағдарламасының негізгі 

мәселелеріне сай келуі тиіс; 

2) өзекті әрі ғылыми жаңалығы мен практикалық маңызы бар болады; 

3) ғылым, техника және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделеді және онда 

кешенді, қызметаралық сипаттағы міндеттер бойынша нақты практикалық ұсыныстар, 

дербес шешімдер беріледі; 

4) озық ақпараттық технологияларды қолданып орындалады; 

5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік зерттеу (әдістемелік, 

практикалық) бөлімдерінен тұрады. 

5.2.5 Докторант ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелерін орындалу кезеңдеріне қарай (4-қосымша 

үлгісіне сәйкес) жарты жылдық немесе жылдық есеп түрінде жазбаша ресімдеп,  ол есеп 

мамандық дайындайтын кафедра мәжілісінде тыңдалып, хаттамамен рәсімделеді, алынған 

баға «Platon» ААЖ-ге енгізіледі.  

5.2.6 Жыл сайын оқу жылы аяқталған кезде докторант жеке жұмыс жоспарын 

орындауы және ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелері бойынша мектеп/факультет отырыстарында 

академиялық аттестаттаудан өтеді.  

5.2.7 Докторлық диссертацияны орындау ДҒЗЖ/ДЭЗЖ кезеңінде жүзеге асырылады. 

5.2.8 ДҒЗЖ/ДЭЗЖ-ның қорытынды нәтижесі докторлық диссертацияны дайындау 

және жазу болып табылады. 
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5.2.9 ДҒЗЖ/ДЭЗЖ орындау кезеңдері:   
Семестр бойынша жұмыс нәтижелері: 

1-ші (бірінші) семестр 2-ші (екінші) семестр 

– мамандық дайындайтын кафедраға 20 

қыркүйекке дейін 1 курстың докторанты 

докторлық диссертация тақырыбын және 

ғылыми жекетшісін бекіту туралы 

мектеп/факультет декан атына жеке өтінішін 

жазу; 

– оқуға түскеннен кейін 2 (екі) ай ішінде 

отандық және шетелдік ғылыми жетекшілері 

Сенатта мәжілісінде бекітіліп, бұйрықтың 

шығуы;  

– 1 семестр ішінде докторлық диссертация 

тақырыбының бекітілуі; 

- жеке жұмыс жоспарын бекіту негізгі іс-

шаралар мен оларды орындау кезеңдерін 

көрсете отырып, диссертация бойынша жұмыс 

істеу жоспары жасалады; 

- диссертацияда зерттелетін тақырып бойынша 

негізгі әдебиет көздерін іріктеп, зерттеу; 

- компьютерлік технологияларды қолданып, 

деректердің өңдеу және түсіндіру әдістерін 

таңдау; 

– жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық 

жазбаша есепті беру, зерттеу жұмысының 

нәтижелері бойынша ғылыми семинарда 

баяндама жасау. 

 диссертация тақырыбы бойынша қазіргі заманғы 

әдебиеттерге (отандық және шетелдік жетекші 

ғалымдардың тұжырымдамалары, пікірлері, 

теорияларына; қолданыстағы нормативтік 

құқықтық құжаттарға шолу; таңдалған тақырып 

бойынша әлемдік тәжірибеге шолу), сондай-ақ 

автордың әзірленімге қосқан жеке өз үлесі.  

 теориялық және эксперименттік жұмыстың жалпы 

көлемінің кемінде 30% орындалуы;  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім беру және ғылым 

саласындағы қадағалау комитеті (бұдан әрі – 

БҒСҚК) ұсынған басылымдарда кемінде  1 (бір) 

жарияланым болуы тиіс; 

 диссертацялық жұмысқа арналған нақты 

материалдарды жинау, соның ішінде деректерді 

жинау әдістемесін, нәтижелерді өңдеу әдістерін 

айқындау; 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық жазбаша 

есепті беру және мектеп/факультет 

отырыстарында жылдық жазбаша есепті баяндау 

түрінде академиялық аттестаттаудан өту, зерттеу 

жұмысының нәтижелері бойынша ғылыми 

семинарда баяндама жасау. 

3-ші (үшінші) семестр 4-ші (тӛртінші) семестр 

 зерттеу тақырыбы бойынша теориялық және 

эксперименттік жұмыс көлемінің кемінде 50%-

ын орындау; 

 БҒСҚК ұсынған басылымдарда және 

халықаралық конференциялардың 

материалдарында кемінде 3 (үш) ғылыми 

жарияланымы болуы тиіс. 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық 

жазбаша есепті беру, зерттеу жұмысының 

нәтижелері бойынша ғылыми семинарда 

баяндама жасау. 

 

 диссертацияның 1 (бірінші) және 2 (екінші) 

тарауларының мәтіндері дайын болуы тиіс, және 

де практикалық бөлімінде компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, деректерді 

өңдеу мен түсіндірудің қазіргі әдістерін 

пайдаланып, зерттеу пәнінің қазіргі жағдайына 

жан-жақты талдауы міндетті түрде қамтылуы 

қажет; 

 диссертация тақырыбы бойынша жұмыс көлемінің 

кемінде 70% орындалуы тиіс; 

 шетелдік конференция материалдарында кемінде 3 

(үш) ғылыми жарияланымы болуы тиіс; Томсон 

Рейтер компаниясының ақпараттық қоры деректері 

бойынша (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) 

нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus 

компаниясының деректер қорына енген 

халықаралық ғылыми басылымда жариялауға 

кемінде 1 (бір) жарияланым дайын болуы тиіс; 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 11 – ші беті  

 
қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық жазбаша 

есепті беру және мектеп/факультет 

отырыстарында жылдық жазбаша есепті баяндау 

түрінде академиялық аттестаттаудан өту, зерттеу 

жұмысының нәтижелері бойынша ғылыми 

семинарда баяндама жасау. 

5-ші (бесінші) семестр 6-шы (алтыншы) семестр 

 диссертацияның тақырыбы бойынша 

жұмыстың кемінде 90% орындалған болуы 

тиіс, бұл орайда қорытынды бөлімінде 

зерттелген мәселені шешудің автор әзірлеген 

тетігі, болжамдық бағалауы және зерттеу 

объектісінің даму нұсқалары, оның қызметінің 

тиімділігіне оң әсер ететін келешек іс-

әрекеттер қамтылуы тиіс; 

 БҒСҚК ұсынған басылымдарда және 

халықаралық конференциялардың 

материалдарында кемінде 2 (үш) ғылыми 

жарияланымы болуы; 

 Томсон Рейтер компаниясының ақпараттық 

қоры деректері бойынша (ISI Web of 

Knowledge, Thomson Reuters) нөлдік емес 

импакт-факторы бар немесе Scopus 

компаниясының деректер қорына енген 

халықаралық ғылыми басылымда кемінде 1 

(бір) жарияланымы болуы; 

 жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

ДҒЗЖ/ДЭЗЖ нәтижелері бойынша мамандық 

дайындайтын кафедрада баяндау түрінде (3-

қосымша үлгісіне сәйкес) жарты жылдық 

жазбаша есепті беру, зерттеу жұмысының 

нәтижелері бойынша ғылыми семинарда 

баяндама жасау. 

 ғылыми зерттеудің нәтижелері ресімделіп, 

диссертацияның соңғы мәтіні дайын болуы тиіс, 

бұл орайда философия докторы (PhD), бейін 

докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 

диссертацияның негізгі ғылыми нәтижелері 

диссертацияны қорғауға дейін диссертацияның 

тақырыбы бойынша жазылған кемінде 7 (жеті) 

жарияланымда жариялануы тиіс, соның ішінде: 

кемінде 3 (үш) мақала (және/немесе шолу) − 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 

28 қазандағы № 1111 қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі туралы ереженің 16-тармағы 121)-

тармақшасына сәйкес, ҚР «Докторантура» 

МЖББС және Ғылыми дәрежелерді беру 

ережесіне сәйкес (Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 

наурыздағы № 127 бұйрығының 1-қосымшасы) 

уәкілетті орган бекітетін Ғылыми қызметінің 

негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын 

ғылыми басылымдардың тізіміне (бұдан әрі – 

Басылымдар тізімі) енгізілген ғылыми 

басылымдарда болуы.  

 

 

5.2.10 ДҒЗЖ/ДЭЗЖ орындау барысында докторант академиялық адалдық кодексінде 

баяндалған академиялық адалдық ережелерін басшылыққа алып, олардың сақталмауы 

үшін тиісті жауапкершілік шараларын көтеруі тиіс.  

 

6. ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР 
 

6.1. Семинардың мақсаты − докторанттың ғылыми-зерттеу мәдениетін дамыту және 

оған зерттеуші дағдыларын қалыптастыруға, доктор ғылыми дәрежесін алу үшін 

халықаралық стандарттардың талаптарына сай келетін диссертацияны дайындау мен 

жазып шығарудың жоғары сапасына қол жеткізуге жәрдем беру.   

6.2. Семинардың міндеттері: 

• тиісті салада басымды іргелі зерттеулерді дамыту; 

• докторантқа жаңа технологияларды меңгерту, оның ғылыми зерттеулерді жүргізу 

әдіснамасы туралы ұғым-түсініктерін кеңейту және тереңдету; 

• докторанттың жаңа білімге деген тұрақты қызығушылығын, проблемаларды 

айқындап, оларды шешудің оңтайлы жолдарын табуға қабілеттілігін қалыптастыру; 

• жеке және кәсіби құзіреттерін, зерттеу қызметін орындау дағдыларын дамыту; 

• сыни, талдау және креативті ойлауын қалыптастырып, дамыту; 
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• талдау жұмысы технологиясын меңгерту; 

• докторанттың жобаларын және зерттеу жұмысының ғылыми нәтижелерін 

талқылау; 

• докторантқа таңдап алған тақырып бойынша өзінің жеке ғылыми зерттеуін 

дайындауы барысында кеңес түрінде көмек беру; 

• докторанттың ғылыми пікірталас жүргізу және зерттеу нәтижелерін көрсету 

дағдыларын қалыптастыру. 

6.3. Докторанттар ғылыми семинар аясында диссертация жобасын, зерттеулерін 

көрсетуге және оны алдын ала қорғауға, рецензенттердің сыни пікірлерін естіп-білуге 

мүмкіндік алады. 

6.4. Ғылыми семинар сонымен қатар тақырыптық тұрғыда әралуан болып келетін 

бірнеше бағыт түрлерін де қамтиды: 

• Шақырылған дәріскерлер. Семинардың бұл түрінде зерттеу саласындағы отандық 

және шетелдік танымал ғалымдардың және сол салада тәжірибемен айналысатын жетекші 

мамандардың баяндамалары тыңдалады; 

• Жарыссөз нысанындағы семинарлар. Семинарлар қазіргі заманғы ғылым мен 

практиканың проблемалық мәселелерін талқылау нысанында құрылады.  

• Ғылыми жобалар. Докторанттар өз докторлық диссертацияларының әдістемелерін 

және жобаларының нәтижелерін көрсететін сабақтарды қамтиды.  

• Жобалық семинарлар. Бұл нысандағы семинардың міндеті докторанттардың 

ғылыми зерттеу жүргізу элементтерін іске асыруға, оларды өз жұмысының нәтижелерін 

көрсету және талқыға салуға, алдына жаңа міндеттерді қоюға және ғылыми үдерістің тағы 

басқа да бөлімдерін іске асыруға бейімдеу. 

• Зерттеудің ғылыми негіздері. Докторантқа зерттеудің «ғылыми зертханасын» 

ашып көрсетуге арналған зерттеу эталондарының, зерттеу жүргізу әдіснамасының 

бірнеше көрсетілімін құрайды.  

6.5. Жарты жылдық және жылдық ғылыми семинарлар кестесі 

мектеп/факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестерінде талқыланып, мектеп/факультет 

декандарымен бекітіледі. 

6.6. Семинарды ұйымдастыру мен жүргізу жетекші кафедраларға жүктеледі және 

ғылым жөніндегі декан орынбасарлары жауапты.  

 

7. ӚЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
 

7.1  Университеттің осы ережесін басқару және оған өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-

4.2.3-2009 сәйкес жүзеге асады. 

7.2 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі 

тиіс (Қосымша 5). 
 

 

8. КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 
 

8.1 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.  

8.2 Осы Университет Ережесінің жұмыс данасын сақтау, көбейту және 

қолданушыларға жіберу үшін жауапкершілік Жоғары білімнен кейінгі білім беру  
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 13 – ші беті  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 14 – ші беті  

 

Қосымша-1  

 

Ф-ОБ-001/194 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Hoja Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi 

Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 
 

                                                 «Бекітілді»/«Onay»/Approve   

                                   ______________________ факультеті/Fakültesi/Faculty                      

                                                                  _______________________________________                             
                                                  (қолы, аты-жөні /İmzası, Adı-Soyadı/ Full Name)  

                   «___»______________20__         
            (mühür /М.О./L.S.) 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  

YÜKSEK LĠSANS ÖRENCĠSĠNĠN ÖZEL ÇALIġMA PLANI 

PLAN OF INDIVIDUAL WORK FOR MASTER STUDENTS 
 

__________________________________________________________________ 
(Магистранттың аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name) 

 

№_____ қабылдау туралы бұйрық «___»_________20__ 

«___»_________20__ ve __No’lu Kabul Buyruğu  

Order for University admission issued No__ dated on «___»_________20__ 
 

Білім беру бағдарламасының атауы мен коды/Eğitim Programının Adı ve Kodu / Name 

and сode of the educational program  
 

Оқу тілі/Eğitim Dili/Medium of Instruction  ____________________________  
 

Оқу мерзімі/Öğrenim Süresi/Education Period ________________________ 
 

Ғылыми жетекшісі/Tez Danışmanı/Adviser 

_____________________________________________________________________________ 
(аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/Adı-Soyadı, Akademik Ünvanı (Derecesi)/Full name, Academic Degree, Academic Title) 

 

Магистрлік диссертация/жоба тақырыбы/Yüksek Lisans Tez Konusu/Theme of Master’s 

Thesis: 

_____________________________________________________________________________ 
 

«___»____________20__ университеттің Сенат мәжілісінде №_____ хаттамамен бекітілді 

«___»______________20__ tarihli Üniversite Senato toplantısında __ No’lu tutanak ile 

onaylandı   Approved on the Scientific Council Session of University by protocol No.____dated 

on «___»____________20__   
 

Магистранттың диссертациялық ұсынысының мерзімі  

Yüksek Lisans Öğrencisi Tez Sunum Dönemi 

Presentation Date of Master’s Thesis 

«___»______________20__ 

 

20__ - 20__ оқу жылы/Eğitim-Öğretim Yılı/Academic Year 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 15 – ші беті  

 

МАГИСТРАНТТЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ КӘСІПТІК-БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ MESLEKĠ EĞĠTĠM PROGRAMI 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAM FOR MASTER STUDENTS 

PREPARATION 
 

1 Оқу жұмысы/1 Eğitim ÇalıĢması 
 

1.1 Базалық  пәндер (БП)_________академиялық кредит/ 

1.1 Temel Dersler (TD) _________ аkademik kredit/ 

1.1 Basic Disciplines(BD) _________ аcademic credit 
 

ЖОО компоненті (ЖОО)_______ академиялық кредит / 

 Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü (YB) _______ аkademik kredit/ 

University Сomponent (UC) _______________ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің 

атауы/ 

Ders 

Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академиял

ық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториял

ық сағаты/ 

Sınıfta 

ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ сағаты 

/Yüksek Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ сағаты 

/Yüksek Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme 

Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

        

 

Таңдау компоненті (ТК)_______ академиялық кредит/  

Seçmeli Dersler (SD)_______ аkademik kredit/ 

Elective Component (EC) _______ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің 

атауы/ 

Ders 

Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академиял

ық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториялы

қ сағаты/ 

Sınıfta ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi 

Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ сағаты 

/Yüksek Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme 

Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 16 – ші беті  

 

1.2 Бейіндеуші пәндер (КП)_________ академиялық кредит/ 

Uzmanlık Dersleri (UD) _________ аkademik kredit/ 

Cycle of cognitive disciplines (CD)_________________ аcademic credit 
 

ЖОО компоненті (ЖОО)_______ академиялық кредит / 

 Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü (YB) _______ аkademik kredit/ 

University Сomponent (UC) _______________ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ 

Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің атауы/ 

Ders Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академия 

лық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториял

ық сағаты/ 

Sınıfta 

ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi 

Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individua 

Work of 

Student 

БОӚЖ 

сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

        

        

 

Таңдау компоненті (ТК)_______ академиялық кредит/  

Seçmeli Dersler (SD)_______ аkademik kredit/ 

Elective Component (EC) _______ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ 

Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің атауы/ 

Ders 

Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академия 

лық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториял

ық сағаты/ 

Sınıfta 

ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ 

сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi 

Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ 

сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme 

Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

        

 

2 Ғылыми-зерттеу жұмысы ___ академиялық кредит 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 17 – ші беті  

 

Ġlmi AraĢtırma ÇalıĢmaları ___ akademik kredit 

Scientific Work____academic credit 
 

1 Семестр  

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

2 Семестр  

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

3 Семестр  

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

4 Семестр  

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

3 Тәжірибе_______ академиялық кредит  

/Staj_______ akademik kredit/ 

Practice_______ аcademic credit 
 

№ Атауы/Adı/Name 

Семестр 

Dönem 

Semester 

Апта Саны 

Hafta Sayısı 

Week 

Академиялық 

кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic credit 

Тәжірибе базасы 

Staj Yeri 

Practice Place 

1.  

Педагогикалық 

Pedagojik 

Pedagogical  

    

2.  

Зерттеу/Ӛндірістік 

AraĢtırma/Üretim 

Research /Industrial  

    

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 18 – ші беті  

 

4 МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ/YÜKSEK LĠSANS TEZĠ/MASTER’S THESĠS 

 

Тақырыбы 

Konusu 

Theme 

 

 

 

 

Ғылыми жетекшісі 

Tez DanıĢmanı 

Adviser 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(Аты-жөні, ғылыми дәреже, ғылыми атақ/Adı-Soyadı, Akademik 

Ünvanı (Derecesi)/ Full name, Academic Degree, Academic Title) 

Диссертация жазылатын тілі 

Tez Yazım Dili 

Thesis Writing Language 

 

 

 

 

Ӛзектілігі 

Güncelliği 

Actuality 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

Amaç 

Purpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі міндеттері 

Temel Görevleri 

Main Tasks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теориялық маңыздылығы 

Teorik Önemi 

Theoretical Significance 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 19 – ші беті  

 

 

Ғылым жаңалығы 

Ġlmi Yeniliği 

Scientific Novelty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикалық маңыздылығы 

Pratik Önemi 

Practical Significance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерттеу әдістемесі 

AraĢtırma Metodu 

Research Methods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күтілетін нәтижелер 

Beklenen Sonuçlar 

Expected Results 

 

 

 

 

 

 

Жарияланған мақалалары 

Yayınlanan Makaleleri 

Published Articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспарланған апробация 

Planlanan Denemeler 

Planned Testing 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 20 – ші беті  

 

5 МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ ЖАЛПЫ ЖОСПАРЫ 

/YÜKSEK LĠSANS TEZĠNĠN GENEL PLANI/GENERAL PLAN OF THESĠS  
 

1. 1-ші оқу жылы (1,2 семестр)/ 

1’inci Eğitim-Öğretim Yılı (1,2 Dönem)/ 

Academic Year (1,2 Semester) 
 

№ Жұмыстың түрі 

ÇalıĢma Türü 

Type of Work 

Жұмыс мазмұны 

ÇalıĢma Ġçeriği 

Content of Work 

Ұсынысының мерзімі 

Tez Sunum Dönemi 

Thesis Presentation Date 

Кафедра 

қорытындысы 

немесе 

орындалудың 

белгіленуі/Bölüm 

Raporu veya Tez 

Takip Raporu/ 

Thesis Control 

Report 

 

1 

 

Теориялық жұмысы/ 

Teorik ÇalıĢmaları/ 

Theoretical Works 

   

   

   

   

   

   

 

2 

 

Тәжірибелік 

жұмысы/ 

Pratik ÇalıĢmaları/ 

Practical Works 

   

   

   

   

   

   

3 Нәтижелерді 

рәсімдеу/ 

Neticeler Kaydı/ 

Results 

   

   

   

   

   

   

   

 

Магистрант/Yüksek Lisans Öğrencisi/Master’s Student _________  «___»_______20__ 

                (қолы/imza/signature)   

 

Ғылыми жетекшісі/Tez DanıĢmanı/Adviser  _________  «___»_______20__ 

                      (қолы/imza/signature) 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 21 – ші беті  

 

2. 2-ші оқу жылы (3,4 семестр)/ 

2’inci Eğitim-Öğretim Yılı (3,4 Dönem) 

2. Academic Year (3,4 Semester) 
 

№ Жұмыстың түрі 

ÇalıĢma Türü 

Type of Work 

Жұмыс мазмұны 

ÇalıĢma Ġçeriği 

Content of Work 

Ұсынысының 

мерзімі 

Tez Sunum Dönemi 

Thesis Presentation 

Date 

Кафедра 

қорытындысы немесе 

орындалудың 

белгіленуі/ Bölüm 

Raporu veya Tez Takip 

Raporu / 

Thesis Control Report 

1 Теориялық 

жұмысы/Teorik 

ÇalıĢmaları/Theoretical 

Works 

   

   

   

   

   

   

2 Тәжірибелік 

жұмысы/Pratik 

ÇalıĢmaları/Practical 

Works 

   

   

   

   

   

   

3 Нәтижелерді 

рәсімдеу/Neticeler 

Kaydı/Results 

   

   

   

   

   

 

6 ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӚТУ ЖОСПАРЫ 

/BĠLĠMSEL EĞĠTĠM PLANI/ SCIENTIFIC TRAINING PLAN 
 

№ Тағылымдама бағдарламасы Тағылымдама ӛту орны Тағылымдама 

мерзімі 

    

    

 

Магистрант/Yüksek Lisans Öğrencisi/Master’s Student _________  «___»_______20__ 

     (қолы/imza/signature)   

                                                                                         

Ғылыми жетекшісі/Tez DanıĢmanı/Adviser  _________  «___»_______20__ 

   (қолы/imza/signature) 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 22 – ші беті  

 

Кафедрада магистрлік диссертацияны алдын ала қорғау 

Bölümde Yüksek Lisans Tezinin Ön Savunması 

Pre-Defense 
 

Кафедра қорытындысы/Bölüm Raporu/Report Given by Department 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кафедра меңгерушісі/Bölüm BaĢkanı/Head of Department           

________  __________________________________ 

(қолы/imza/signature)   (Аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name)                                     

«___»______________20__ 

 

Қорытынды аттестация / Final Sınav / Final Attestation: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- тақырыптағы магистрлік диссертацияны қорғау туралы/Konulu Yüksek 

Lisans Tezi Savunması Hakkında/Thesis Defense 
 

Баға/Not/Mark ______________________________ 

«___»______________20__  
 

Хаттама № және күні/Protokol No ve Tarihi/Report № and Date 

_____      «___»______________20__ 

 

Кафедра меңгерушісі/Bölüm BaĢkanı/Head of Department           

      ________   __________________________________ 

(қолы/imza/signature)    (Аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name)                           

                                                                                           

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының  басшысы/ Lisansüstü Eğitim 

Merkezi BaĢkanı / Head of the Center for Postgraduate Education 

      ________     

(қолы/imza/signature)    (Аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name) 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 23 – ші беті  

 

Қосымша-2 

Ф-ОБ-001/194А 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Hoja Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi 

Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 
 

                                                 «Бекітілді»/«Onay»/Approve   

                                   ______________________ факультеті/Fakültesi/Faculty                      

                                                                  _______________________________________                             
                                                           (қолы, аты-жөні /İmzası, Adı-Soyadı/ Full Name) 

                    «___»______________20__         
       (mühür /М.О./L.S.) 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  

DOKTORA ÖRENCĠSĠNĠN ÖZEL ÇALIġMA PLANI 

PLAN OF INDIVIDUAL WORK FOR DOCTORAL STUDENTS 

__________________________________________________________________ 
(Докторанттың аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name) 

 

№_____ қабылдау туралы бұйрық «___»_________20__ 

«___»_________20__ ve __No’lu Kabul Buyruğu  

Order for University admission issued No__ dated on «___»_________20__ 
 

Білім беру бағдарламасының атауы мен коды/Eğitim Programının Adı ve Kodu / Name and 

сode of the educational program  

___________________________________________________________________________ 
 

Оқу тілі/Eğitim Dili/Medium of Instruction  ____________________________  
 

Оқу мерзімі/Öğrenim Süresi/Education Period ________________________ 

 

Ғылыми жетекшісі/Tez Danışmanı/Adviser 

_____________________________________________________________________________ 
(аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/Adı-Soyadı, Akademik Ünvanı (Derecesi)/Full name, Academic Degree, Academic Title) 

 

Докторлық диссертация тақырыбы/Doktora Tez Konusu/Doctoral Thesis Theme: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«___»____________20__ университеттің Сенат мәжілісінде №_____ хаттамамен бекітілді 

«___»______________20__ tarihli Üniversite Senato toplantısında __ No’lu tutanak ile 

onaylandı   Approved on the Scientific Council Session of University by protocol No.____dated 

on «___»____________20__   

 

Докторанттың диссертациялық ұсынысының мерзімі  

Doktora Öğrencisi Tez Sunum Dönemi 

Date of Doctoral Thesis Presentation 

«___»______________20__ 

 

20__ - 20__ оқу жылы/Eğitim-Öğretim Yılı/Academic Year 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 24 – ші беті  

 

ДОКТОРАНТ ДАЙЫНДАУДЫҢ КӘСІПТІК-БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

DOKTORA ÖĞRENCĠSĠ MESLEKĠ EĞĠTĠM PROGRAMI 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAM FOR DOCTORAL STUDENTS 

PREPARATION 
 

1 Оқу жұмысы/1 Eğitim ÇalıĢması 
 

1.1 Базалық  пәндер (БП)_________академиялық кредит/ 

1.1 Temel Dersler (TD) _________ аkademik kredit/ 

1.1 Basic Disciplines(BD) _________ аcademic credit 
   

ЖОО компоненті (ЖОО)_______ академиялық кредит / 

 Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü (YB) _______ аkademik kredit/ 

University Сomponent (UC) _______________ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ 

Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің 

атауы/ 

Ders 

Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Sem

ester 

Академиял

ық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториял

ық сағаты/ 

Sınıfta 

ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ сағаты 

/Yüksek Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ сағаты 

/Yüksek Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme 

Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

 

Таңдау компоненті (ТК)_______ академиялық кредит/  

Seçmeli Dersler (SD)_______ аkademik kredit/ 

Elective Component (EC) _______ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ 

Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің 

атауы/ 

Ders 

Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академия

лық 

кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториялы

қ сағаты/ 

Sınıfta ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi 

Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ сағаты 

/Yüksek Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme 

Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

        

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 25 – ші беті  

 

1.2 Бейіндеуші пәндер (КП)_________ академиялық кредит/ 

Uzmanlık Dersleri (UD) _________ аkademik kredit/ 

Cycle of cognitive disciplines (CD)_________________ аcademic credit 
 

ЖОО компоненті (ЖОО)_______ академиялық кредит / 

 Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü (YB) _______ аkademik kredit/ 

University Сomponent (UC) _______________ аcademic credit 
 

Пәннің 

коды/ 

Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің атауы/ 

Ders Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академия 

лық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудитория 

лық сағаты/ 

Sınıfta 

ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi 

Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ 

сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

        

 

Таңдау компоненті (ТК)_______ академиялық кредит/  

Seçmeli Dersler (SD)_______ аkademik kredit/ 

Elective Component (EC) _______ аcademic credit 

 

Пәннің 

коды/ 

Ders 

Kodu/ 

Code of 

Discipline 

Пәннің атауы/ 

Ders Adı/Name 

Семестр 

/Dönem/ 

Semester 

Академия 

лық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Аудиториял

ық сағаты/ 

Sınıfta 

ÇalıĢma 

Saati/ Class 

Hours 

БӚЖ 

сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Kendi 

Kendine 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student 

БОӚЖ 

сағаты 

/Yüksek 

Lisans 

Öğrencisinin 

Öğretim 

Üyesiyle 

ÇalıĢması/ 

Individual 

Work of 

Student with 

Teacher 

Бақылау 

түрі 

/Değerlen-

dirme Türü/ 

Control 

Form 

        

        

        

        

        



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 26 – ші беті  

 

2 Ғылыми-зерттеу жұмысы ___ академиялық кредит 

Ġlmi AraĢtırma ÇalıĢmaları ___ akademik kredit 

Scientific Work____academic credit 
 

1 Семестр  

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

 

2 Семестр  

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

3 Семестр 

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

4 Семестр 

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

 

5 Семестр 

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 

 

 

6 Семестр 

Dönem 

Semester 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 27 – ші беті  

 

3 Тәжірибе_______ академиялық кредит /Staj_______ akademik kredit/ 

Practice_______ аcademic credit 
 

№ Атауы/Adı/Name 

СеместрDö

nem 

Semester 

Апта Саны 

Hafta Sayısı 

Week 

Академия 

лық кредит/ 

Аkademik 

kredit/ 

Аcademic 

credit 

Тәжірибе базасы Staj 

Yeri 

Practice Place 

1 
Педагогикалық 

Pedagojik 

Pedagogical  

    

2 
Зерттеу/Ӛндірістік 

AraĢtırma/Üretim 

Research /Industrial  

    

 

4 ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯ/DOKTORA TEZĠ/DOCTORAL THESĠS 

 

 

Тақырыбы 

Konusu 

Theme 

 

 

 

 

 

Ғылыми жетекшісі 

Tez DanıĢmanı 

Adviser 

______________________________________________

__ 

______________________________________________

__ 

(Аты-жөні, ғылыми дәреже, ғылыми атақ/Adı-Soyadı, Akademik 

Ünvanı (Derecesi)/ Full name, Academic Degree, Academic Title) 

Диссертация жазылатын тілі 

Tez Yazım Dili 

Thesis Writing Language 

 

 

 

 

Ӛзектілігі 

Güncelliği 

Actuality 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

Amaç 

Purpose 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 28 – ші беті  

 

 

 

Негізгі міндеттері 

Temel Görevleri 

Main Tasks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теориялық маңыздылығы 

Teorik Önemi 

Theoretical Significance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылым жаңалығы 

Ġlmi Yeniliği 

Scientific Novelty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикалық маңыздылығы 

Pratik Önemi 

Practical Significance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерттеу әдістемесі 

AraĢtırma Metodu 

Research Methods 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күтілетін нәтижелер 

Beklenen Sonuçlar 

Expected Results 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 29 – ші беті  

 

 

Жарияланған мақалалары 

Yayınlanan Makaleleri 

Published Articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспарланған апробация 

Planlanan Denemeler 

Planned Testing 

 

 

 

 

 

 

 

5 ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ ЖАЛПЫ ЖОСПАРЫ 

/DOKTORA TEZĠNĠN GENEL PLANI/GENERAL PLAN OF DOCTORAL THESĠS 
 

1. 1-ші оқу жылы (1,2 семестр)/1’inci Eğitim-Öğretim Yılı (1,2 Dönem)/Academic 

Year (1,2 Semester) 
 

№ 

 
Жұмыстың түрі 

ÇalıĢma Türü 
Type of Work 

Жұмыс мазмұны 
ÇalıĢma Ġçeriği 

Content of Work 

Ұсынысының мерзімі 
Tez Sunum Dönemi 
Thesis Presentation 

Date 

Кафедра 

қорытындысы 

немесе 

орындалудың 

белгіленуі/Bölüm 

Raporu veya Tez 

Takip Raporu/ 
Thesis Control 

Report 

1 Теориялық 

жұмысы/ 

Teorik ÇalıĢmaları/ 

Theoretical Works 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 30 – ші беті  

 

2 Тәжірибелік 

жұмысы/ 

Pratik ÇalıĢmaları/ 

Practical Works 

   

   

   

   

   

   

   

   

3 Нәтижелерді 

рәсімдеу/ 

Neticeler Kaydı/ 

Results 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Докторант/Doktora Öğrencisi/Doctoral Student _________  «___»_______20__ 
          (қолы/imza/signature)   

 

Ғылыми жетекшісі/Tez DanıĢmanı/Adviser  _________  «___»_______20__ 
                    (қолы/imza/signature) 
 

2. 2-ші оқу жылы (3,4 семестр)/ 

2’inci Eğitim-Öğretim Yılı (3,4 Dönem) 

2. Academic Year (3, 4 Semester) 
 

№ 

 

Жұмыстың түрі 
ÇalıĢma Türü 
Type of Work 

Жұмыс мазмұны 
ÇalıĢma Ġçeriği 

Content of Work 

Ұсынысының 

мерзімі 
Tez Sunum 

Dönemi 
Thesis 

Presentation 

Date 

Кафедра 

қорытындысы 

немесе 

орындалудың 

белгіленуі/ Bölüm 

Raporu veya Tez 

Takip Raporu / 
Thesis Control 

Report 

1 Теориялық 

жұмысы/Teorik 

ÇalıĢmaları/Theoretical 

Works 

   

   

   

   

   

   

   



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 31 – ші беті  

 

2 Тәжірибелік 

жұмысы/Pratik 

ÇalıĢmaları/Practical 

Works 

   

   

   

   

   

   

   

   

3 Нәтижелерді 

рәсімдеу/Neticeler 

Kaydı/Results 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. 3-ші оқу жылы (5,6 семестр)/ 

3’inci Eğitim-Öğretim Yılı (5,6 Dönem) 

3. Academic Year (5, 6 Semester) 
 

№ 

 

Жұмыстың түрі 
ÇalıĢma Türü 
Type of Work 

Жұмыс мазмұны 
ÇalıĢma Ġçeriği 

Content of Work 

Ұсынысының 

мерзімі 
Tez Sunum 

Dönemi 
Thesis 

Presentation 

Date 

Кафедра 

қорытындысы 

немесе 

орындалудың 

белгіленуі/ Bölüm 

Raporu veya Tez 

Takip Raporu / 
Thesis Control 

Report 

1 Теориялық 

жұмысы/Teorik 

ÇalıĢmaları/Theoretical 

Works 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 32 – ші беті  

 

2 Тәжірибелік 

жұмысы/Pratik 

ÇalıĢmaları/Practical 

Works 

   

   

   

   

   

   

   

   

3 Нәтижелерді 

рәсімдеу/Neticeler 

Kaydı/Results 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6 ШЕТЕЛДІК ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӚТУ ЖОСПАРЫ 

/YABANCI ULAġIM PLANI/ PLAN OF FOREIGN TRANSPORTATION 

 

№ Тағылымдама 

бағдарламасы 

Шетелдік ғылыми 

кеңесші 

Тағылымдама ӛту 

орны 

Тағылымдама 

мерзімі 

     

     

     

 

Докторант/Doktora Öğrencisi/Doctoral Student _________  «___»_______20__ 

          (қолы/imza/signature)   

                                                                                         

Ғылыми жетекшісі/Tez DanıĢmanı/Adviser  _________  «___»_______20__ 

          (қолы/imza/signature) 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 33 – ші беті  

 

Кафедрада докторлық диссертацияны алдын ала қорғау 

Bölümde Doktora Tezinin Ön Savunması 

Preliminary defense of the doctoral dissertation at the department 

 

Кафедра қорытындысы/Bölüm Raporu/Report Given by Department 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кафедра меңгерушісі/Bölüm BaĢkanı/Head of Department           

________  __________________________________ 

        (қолы/imza/signature)           (Аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name)                                     

 «___»______________20__ 

 

Қорытынды аттестация / Final Sınav / Final Attestation: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- тақырыптағы магистрлік диссертацияны қорғау туралы/Konulu Yüksek 

Lisans Tezi Savunması Hakkında/Thesis Defense 

 

Баға/Not/Mark ______________________________ 

 

«___»______________20__  

 

Хаттама № және күні/Protokol No ve Tarihi/Report № and Date 

_____      «___»______________20__ 

 

Кафедра меңгерушісі/Bölüm BaĢkanı/Head of Department           

      ________   __________________________________ 

(қолы/imza/signature)    (Аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name)                           

                                                                                           

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының  басшысы/ Lisansüstü Eğitim 

Merkezi BaĢkanı / Head of the Center for Postgraduate Education 

      ________     

(қолы/imza/signature)    (Аты-жөні/Adı-Soyadı/Full Name) 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 34 – ші беті  

 

Қосымша-3 

 

Ф-ОБ-003/020 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

_____________________________ факультеті 

_____________________________ кафедрасы 

 

 «БЕКІТЕМІН» 

Мектеп/факультет деканы 
___________________________ 

(қолы, аты-жөні) 

«_____»  __________ 20__ ж. 

Кафедра мәжілісінде талқыланып, 

бекітілді № _____ хаттама 

«____» ____________ 20____ ж. 
 

Білім алушының жеке жұмыс жоспарын орындауы және 

ҒЗЖ/ЭЗЖ нәтижелері бойынша 20__-20__ оқу  жылына  

жарты жылдық (1,2 семестр)/жылдық есебі 
 

Білім алушының аты-жӛні:   

Курсы:  

Білім беру бағдарламасының 

атауы: 

 

Диссертация тақырыбы:  

(Бұйрық № СБ-______,  «_____» 

_________ 20___ж.) бекітілген,  

негізі: Сенат мәжілісінің №______ 

хаттамасы «____» _______ 20___ ж. 

 

Ғылыми жетекшінің аты-жӛні, 

ғылыми дәрежесі, атағы және 

лауазымы: 

 

Мекен-жай, электрондық почта,  

байланыс телефондары 

 

 

 

Түркістан 20__ж. 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 35 – ші беті  

 

1. Оқу жұмысы 

 
Пәннің 

коды 

Пәннің атауы 

С
ем

ес
т
р

 

А
к

а
д

ем
и

я
л

ы
қ

 к
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Емтихан 

тапсырған 

күні және 

бақылау 

формасы 

Ә
р

іп
т
ік

 

Б
а

л
д

ы
қ

 

П
а

й
ы

зд
ы

қ
 Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағасы 

1. Базалық пәндер (БП) 

         

         

         

         

2. Таңдау компоненті  (ТК) 

         

         

         

         

3. Бейіндеуші пәндер (БП) 

         

         

4. Таңдау компоненті (ТК) 

         

         

         

         

         

         
 

 

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы 
 

№ Зерттеу жұмысының тақырыбы Орындалу 

мерзімі 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 36 – ші беті  

 

Зерттеудің ӛзектілігі:  

Зерттеудің мақсаты мен 

міндеттері: 

 

Зерртеудің ғылыми жаңалығы:  

Зерттеудің теориялық 

құндылығы: 

 

Зерттеудің практикалық мәні:  

Зерттеудің жалпы 

сипаттамасы: 

 

Зерттеу жұмыстарының 

барысы: 

 

 
Индикатор Параметрлері Қысқаша сипаттама 

Диссертациялық 

жұмыстың 

орындалуы 

туралы 

Дайындық % Дайындық % 

1-тарау  

2-тарау  

3-тарау  

 

Игерілген 

әдебиеттер 

тізіміне шолу 

 Саны Атауы 

Қазақ тілінде   

Орыс тілінде   

Ағылшын тілінде   

 

Жарияланған 

мақалалар 

Жарияланған 

мақалалар саны, оның 

ішінде: 

Мақалалардың саны, атауы және 

жариялым ақпараттары - _____ 

Комитет ұсынған ғылыми 

басылымдарда 
 

Web of Science немес Scopus 

компаниясының мәліметтер 

базасына енген 

 

Халықаралық және ғылыми-

практикалық конференция 

материалдарында 

 

Шетелдік конференция 

материалдарында 
 

Тағылымдамадан 

ӛтуі және 

жинаған 

ақпараты 

Тағылымдама жоспары 

 
 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 37 – ші беті  

 

 
 

Кафедра меңгерушісі   
 

(қолы) 

 
(аты жөні) 

 

Ғылыми жетекші 
 

(қолы) 

 
(аты жөні) 

 

Білім алушы 
 

(қолы) 

 
(аты жөні) 

 

 

 

Білім алушының жеке жұмыс жоспарын орындауы және ҒЗЖ/ЭЗЖ нәтижелері 

бойынша жарты жылдық ( _____ семестр)/ есебі 

______________________________________________ кафедрасы мәжілісінде тыңдалды  

          (кафедра атауы) 
және _________________________________ бағамен бағаланды № _____  хаттама,  

       (Әріптік жүйе, пайыздық, дәстүрлі жүйе бойынша бағасы) 
«____» ____________ 20____ ж. 
                

   
Білім алушының жеке жұмыс жоспарын орындауы және ҒЗЖ/ЭЗЖ нәтижелері 

бойынша жылдық есебі ___________________________________________________  

                                                 (мектеп/факультет атауы) 
мектеп/факультет мәжілісінде тыңдалды және «Аттестаттау» немесе 

«Аттестаттамау» туралы шешім қабылданып, GPA _______ курстан курсқа көшу 

туралы ұсынылып бір ауыздан шешім қабылданды № _____  хаттама,  «____» 

____________ 20____ ж. 

  

 

 

 

 

 

Ескерту: Білім алушы жеке жұмыс жоспарын орындауы және ҒЗЖ/ЭЗЖ нәтижелері 

бойынша мамандық дайындайтын кафедраларда баяндау түрінде жарты жылдық жазбаша 

есепті береді және жыл сайын, оқу жылы аяқталғаннан кейін жеке жұмыс жоспарын 

орындауын тексеру мақсатында академиялық аттестаттаудан өтеді.  

 

 

Білім алушының жеке жұмыс жоспарын орындауы және ҒЗЖ/ЭЗЖ нәтижелері бойынша есебі ________ 

парақтан тұрады. Әр бет нөмірленген. 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 38 – ші беті  

 

Қосымша-4 
 

Ф-СМБ-004 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 

№ Аты-жӛні Қызметі Мерзімі Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-105-2019 

 
Сапа менеджменті жүйесі Университет Ережесі  

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары  

(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-

зерттеу жұмыстары туралы ережесі  

39 беттің 39 – ші беті  

 

Қосымша-5 
 

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

е
р

т
іл

ге
н

 

А
у

ы
ст

ы
р

ы
л

ға
н

 

Ж
а

ң
а
 

Е
се

п
т
ен

 

ш
ы

ғ
а

р
ы

л
ғ
а

н
 

А
т
ы

-ж
ӛ
н

і 

Қ
о

л
ы

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


