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Құжат төлқұжаты 

Құжаттың түрі Ұйымдастыру құжаттамасы 

Құжаттың атауы Диссертациялық кеңес туралы ереже 

Құжаттың мақсаты Ереже философия докторы (PhD), осы 

саланың докторы академиялық дәрежесін беру 

үшін докторлық диссертация қорғаудың жалпы 

тәртібінің жүйесін айқындайды. 

Әзірлеген Диссертациялық кеңес 

Келісілді Диссертациялық кеңестің төрағасы 

Бекіткен    Ғылыми және инновациялық қызмет 

жөніндегі проректор 

Орындалуын бақылау Диссертациялық кеңестің ғылыми 

хатшысы 

Ерекшеліктер Жоқ 

Нормативтік сілтемелер Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы 

№126 бұйрығымен бекітілген Диссертациялық 

кеңес туралы үлгі ережесіне және Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2011 жылғы 31 наурыздағы №127 бұйрығымен 

бекітілген Дәрежелерді беру қағидаларына, 2018 

жылғы 28 қыркүйектегі №512 және 2020 жылғы 

30 сәуірдегі №170 (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің кейбір 

бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы) бұйрығы. 

Түпнұсқа иесі Сапа менеджменті жүйесі бөлімі 
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1. Нормативті сілтемелер 

Осы Диссертациялық кеңес туралы ереже Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №126 бұйрығымен бекітілген 

Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесіне және Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №127 бұйрығымен бекітілген 

Дәрежелерді беру қағидаларына, 2018 жылғы 28 қыркүйектегі №512 және 2020 

жылғы 30 сәуірдегі №170 (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы) бұйрықтарына 

сәйкес әзірленген. 

 

2. Жалпы анықтамалар 

1. Диссертациялық кеңестер – докторанттардың диссертациялық 

жұмыстарын қорғауды жүргізетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру ұйымдарының жанындағы алқалы органдар;  

2. Философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор – 

ғылымипедагогикалық бағыт немесе кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша 

докторантура бағдарламасын меңгерген және Қазақстан Республикасында немесе 

одан тысқары жерде диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған дәрежелер. 

 

3. Диссертациялық кеңес қызметін ұйымдастыру 

Ерекше мәртебесі жоқ жоғары оқу орындарында диссертациялық кеңес құру 

туралы ұсынысты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім 

және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті (бұдан әрі - Комитет) 

университеттен келесі құжаттарды алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде 

қарайды; 

Диссертациялық кеңестерді Комитет докторантура мамандықтары бойынша 

мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылған жоғары оқу орындарында 

(бұдан әрі - ЖОО) күнтізбелік 3 (үш) жыл ішінде жасайды; 

Диссертациялық кеңеске кеңес мүшелері, төраға, төраға орынбасары және 

ғылыми хатшы кіреді; 

Диссертациялық кеңес құрылған АЭжБУ басшысы, Комитеттің қызметкерлері 

мен сарапшылар кеңесінің мүшелері диссертациялық кеңестің құрамына кірмейді; 

Диссертациялық кеңестің құрамына ғылыми дәрежесі (ғылым докторы, ғылым 

кандидаты, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар кемінде 1/3. Олардың кемінде 

жартысы басқа жоғары оқу орындарының, ғылыми және (немесе) басқа ұйымдардың 

өкілдері болып табылады.  

Диссертациялық кеңестің құрамы №464, 27.05.2019 жылғы бұйрығымен, 

АЭжБУ ғылыми кеңесінің №64, 31.05.2019 жылғы бұйрығымен бекітілді.  
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Диссертациялық кеңестің резидент емес мүшелерінің іссапар шығындары 

АЭжБУ есебінен өтеледі. 

Диссертациялық кеңестің қызметіне байланысты барлық шығындар, оның 

ішінде диссертациялық кеңес мүшелерінің іссапар шығыстары диссертациялық 

кеңес жұмыс істейтін университет есебінен өтеледі. Университет лицензияланған 

қарыз алуды анықтау жүйелерінде, оның ішінде халықаралық мәліметтер базасында 

диссертацияларды тексеруді қамтамасыз етеді. Жоғары оқу орындары Плагиат 

тексеру комиссиясының қол жетімділігін қамтамасыз етеді»; 

Диссертациялық кеңес Кеңестің қызметі туралы ақпаратты АЭжБУ нтернет-

ресурстарында орналастырады. 

Күнтізбелік жылдың соңында Диссертациялық кеңес Комитетке осы Үлгі 

регламентке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған жұмыс туралы 

статистикалық есеп ұсынады. 

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін алуға 

ұсынылған диссертацияның негізгі ғылыми нәтижелері диссертация қорғауға дейін 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысымен 

бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі туралы ереженің 

16-тармағының 121) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекітетін Ғылыми 

қызметтің негізгі нәтижелерін жариялауға ұсынылатын ғылыми басылымдар 

тізбесіне (бұдан әрі – Басылымдар тізбесі) енгізілген ғылыми басылымдарда және 

(немесе) рецензияланатын халықаралық ғылыми журналда жарияланады. 

Рецензияланатын халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар даярлану 

бағытына байланысты ескеріледі, атап айтқанда: 

1) 8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика, 8D06 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 8D07 Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары, 8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар, 8D09 

Ветеринария, 8D10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина), 

8D11 Қызмет көрсету кадрлар даярлау бағыттары бойынша Clarivate Analytics 

(Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн 

Репортс) (бұдан әрі – JCR (ЖСР)) деректері бойынша белгілі бір квартильге кіретін 

басылымдар немесе Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) 

бойынша процентиль көрсеткіші бар басылымдар; 

2) қалған кадрлар даярлау бағыттары үшін Clarivate Analytics (Кларивэйт 

Аналитикс) компаниясының JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторға ие 

немесе Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and 

Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation 

Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index 

(Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) бөлімдері) деректер базасында индекстелетін 

басылымдар; сондай-ақ Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) 

бойынша белгілі бір процентиль көрсеткіші бар басылымдар. 

Егер JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторы (немесе Web of Science 

Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index 
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(Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс 

Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз 

Цитэйшэн Индекс) бөлімдері) деректер базасында индекстелетін) бар немесе Scopus 

(Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші 

кемінде 25 болатын рецензияланатын халықаралық ғылыми журналда 1 (бір) мақала 

болған жағдайда Басылымдар тізбесіндегі журналдарда 3 (үш) мақала болады. 

Егер JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторы бар немесе Scopus 

(Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші 

кемінде 25 (жиырма бес) болатын журналда 1 (бір) мақала және JCR (ЖСР) 

базасының алғашқы 3 (үш) квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) деректер 

базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 50 (елу) 

болатын журналда 1 (бір) мақала болған жағдайда Басылымдар тізбесіне енгізілген 

ғылыми басылымдарда мақала жариялау талап етілмейді. 

Егер JCR (ЖСР) базасының бірінші квартиліне кіретін журналда бір ғылыми 

мақала болған жағдайда басқа жарияланымдар талап етілмейді. 

Рецензияланатын халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар көрсетілген 

базалардағы журналдың тақырыптық бағытына сәйкес келеді және ағымдағы 

нөмірлерде жарияланады. Бұл ретте мақала жариялау немесе диссертация қорғау 

кезінде журнал диссертация мазмұнына сәйкес келетін ең болмағанда бір ғылыми 

саладан Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша 

процентиль көрсеткішіне немесе Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор 

Коллекшн) деректер базасында импакт-факторына (немесе индекстеледі) ие болады. 

Ғылыми мақалалар рецензияланатын халықаралық ғылыми журналдарда талап 

етілген мақалалар санынан артық болған жағдайда, олар Басылымдар тізбесіне 

енгізілген ғылыми басылымдардағы мақалалар ретінде саналады. 

 Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Web of Science 

(Вэб оф Сайнс) деректер базасына енгізілген шетелдік патенттер рецензияланатын 

халықаралық ғылыми басылымдардағы жарияланымдар ретінде саналады. 

Кафедраның кеңейтілген отырысынан 1 (бір) ай бұрын диссертация 

докторанттың ғылыми зерттеу саласы бойынша ғылыми дәрежесі (ғылым докторы, 

ғылым кандидаты, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе 

философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе 

философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі) бар 2 (екі) маманға 

жолданады. 

Кеңейтілген отырысқа кафедра мүшелерінің кемінде 2/3 (үштен екісі), ғылыми 

кеңесшілер, сондай-ақ мәндес кафедралардың (зертханалардың, бөлімдердің, 

орталықтардың), ғылыми және басқа да ұйымдардың өкілдері қатысады (ғылыми 

дәрежесі бар ғалымдар шешім қабылдайды).  

Отырысқа кеңесшілер қатыспаған жағдайда докторантың диссертациясы 

бойынша пікірін кафедра, зертхана меңгерушісі оқиды.  

Диссертациялық кеңеске мынадай құжаттар ұсынылады: 

1) отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері; 
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2) кафедраның немесе зертхананың (бөлімнің, орталықтың) кеңейтілген 

отырыстының оң шешімі; 

3) диссертация және электронды тасымалдағыштағы (CD-диск) қатты 

қаптамада, Диссертацияда өзінің ғылыми еңбектеріне сілтемелер болуы қажет 

4) ғылыми еңбектер тізімі және олардың көшірмелері; 

Диссертация келесі тілдердің бірінде - мемлекеттік, орыс немесе ағылшын 

тілдерінде ұсынылады. 

Құжаттарды диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы қабылдайды және 

оларды 2 (екі) жұмыс күні ішінде тіркеп, диссертациялық кеңеске ұсынады. 

Құжаттарды диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы қабылдайды және 

оларды 2 (екі) жұмыс күні ішінде тіркеп, диссертациялық кеңеске ұсынады. 

Тиісті мамандық бойынша диссертациялық кеңес докторант оқыған 

университетте жұмыс істемеген жағдайда, бұл университет осы типтік ереженің 11-

тармағында көрсетілген докторанттың құжаттарын осы мамандық бойынша басқа 

университетте құрылған диссертациялық кеңеске тапсыруды қамтамасыз етеді. 

Құжаттар қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей 

диссертациялық кеңес қорғау күнін анықтайды және диссертацияның екі ресми 

рецензентін тағайындайды.  

Қорғау күні диссертациялық кеңеске диссертация қабылдаған күннен бастап 3 

(үш) айдан кешіктірілмей болуы тиіс. Қорғау күнін белгілеу кезінде докторанттар 

құжаттарының түсу кезектілігі сақталады. 

Диссертациялық кеңестің мүшелеріне (1/3 артық емес) диссертацияны 

қорғауға қабылдау отырысына бейнеконференция түрінде қатысуға рұқсат етіледі. 

Ресми рецензенттерді тағайындау кезінде диссертациялық кеңес 

рецензенттердің, ғылыми кеңесшілердің бір-бірінен тәуелсіз ұстанымдарын 

басшылыққа алады. 

Ресми рецензенттерге тағайындалмайды: 

1) ҚР БҒМ Ғылым комитетінің қызметкерлері;  

2) докторанттың диссертация тақырыбы бойынша жарияланған 

жұмыстарының тең авторлары;  

3) диссертация орындалған және (немесе) докторант тапсырыс беруші немесе 

орындаушы (тең орындаушы) болып табылатын ғылыми-зерттеу жұмыстары 

жүргізілген ЖОО және ғылыми ұйымдар бөлімшелерінің басшылары және 

қызметкерлері ресми рецензент бола алмайды. 

4) Диссертациялық кеңес құрамынан рецензенттердің бірін тағайындауға жол 

беріледі. 

5) Диссертациялық кеңес докторанттарды қорғау және Кеңестің қызметі 

туралы университеттің интернет-ресурстарында келесі ақпаратты орналастырады 

(мемлекеттік құпияларды қамтитын материалдар мен диссертациялардан басқа): 

1) мекен-жайы, күні мен уақыты көрсетілген алдағы қорғау туралы хабарлама 

(белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай бұрын); 
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2) диссертация (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай бұрын, қорғаудан кейін 

кемінде 5 (бес) ай ішінде қолжетімді);  

3) көлемі кемінде 1 (бір) баспа табақ мемлекеттік, орыс және ағылшын 

тілдерінде аңдатпа (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай бұрын); 

4) докторант жарияланымдарының тізімі (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) 

ай бұрын); 

5) ғылыми кеңесшілердің пікірлері (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай 

бұрын және қорғаудан кейін кемінде 5 (ай) бойы қолжетімді); 

6) ресми рецензенттердің пікірлері (белгіленген қорғау күнінен 10 (он) жұмыс 

күні бұрын); 

7) қорғаудың бейнежазбасы (қорғаудан кейін 5 (бес) ай ішінде); 

8) диссертациялық кеңестердің есептері (күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін); 

9) қорғаулар өткізу күнінің, уақытының, орнының өзгеруі және 

рецензенттердің ауысуы туралы хабарландыру (болған жағдайда).  

Диссертация ЖОО-ның интернет-ресурстарында орналастырылған жағдайда, 

авторлық құқықтарды қорғау қамтамасыз етіледі, диссертация материалдарын 

заңсыз көшіруден және одан әрі пайдаланудан қорғау технологиялары 

қолданылады. ЖОО-ның интернет-ресурсында орналастырылғаннан кейін 

диссертация мәтініне өзгерістер енгізуге жол берілмейді 

10) философия докторы, доктор дәрежесін профиль бойынша беруден бас 

тарту туралы диссертациялық кеңестің қорытындысы (қорғаудан кейін 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде орналастырылған және қорғаудан кейін кемінде 5 (бес) ай ішінде 

қол жетімді); 

АЭжБУ-дің интернет-ресурсында диссертация мазмұнына бейресми 

шолуларды оларды қорғауға әрі қарай жібере отырып орналастыруға болады. 

Авторлықты анықтау мүмкін емес және автордың электрондық пошта мекен-жайы 

жоқ бейресми шолулар қорғауға ұсынылмайды. 

Алдағы қорғаныс туралы хабарлама алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде Комитеттің интернет-ресурсында орналастырылады (мемлекеттік 

құпияларды қамтитын материалдар мен диссертациялардан басқа). 

Диссертацияның қағаз және электронды тасымалдағыштағы данасы ЖООның 

кітапханасына беріледі. Қорғағаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде 

диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы диссертацияның электронды 

тасымалдағыштағы даналарын Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық 

кітапханасына және Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасына береді 

(мемлекеттік құпияларды қамтитын диссертациялардан басқа). 

Диссертация қорғауға қабылданғаннан кейін (белгіленген қорғау күнінен 1 

(бір) ай бұрын) диссертациялық кеңес диссертацияны докторанттың авторы мен 

дереккөзіне сілтеме жасалмаған бөтен материалды пайдаланғанын тексеру үшін 

Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығына (бұдан әрі - ҰҒТАО) жібереді.  

Егер ҰҒТАО-да докторанттың авторы мен дереккөзіне сілтеме жасалмаған 

бөтен материалды пайдаланғаны анықталған болса, диссертациялық кеңес теріс 
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шешім қабылдайды. Мемлекеттік құпиялары бар диссертацияларда авторы мен 

дереккөзіне сілтеме жасалмаған бөтен материалдың пайдаланылуы ҰҒТАО-да 

немесе Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарының және құқық қорғау 

органдарының жоғары әскери, арнайы оқу орындарында және/немесе ғылыми 

ұйымдарында комиссия негізінде тексеріледі.  

Рецензенттер диссертацияны және жарияланған жұмыстарды зерделеу 

негізінде диссертациялық кеңеске жазбаша пікірін ұсынады, онда таңдалған 

тақырыптың өзектілігі, диссертацияда тұжырымдалған ғылыми қағидалар, 

қорытындылар, ұсынымдар және оның практикалық құндылығы негіздемесінің 

дәрежесі, олардың жаңалығы бағаланады, сондай-ақ тиісті мамандық бойынша 

философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру 

мүмкіндігі туралы қорытынды беріледі. Рецензенттерді қорғауға дейін кем дегенде 

10 (он) жұмыс күні бұрын ауыстыруға болады. Егер рецензентті ауыстыру туралы 

шешім 10 (он) жұмыс күнінен кешіктіріліп қабылданса, қорғау күні ауыстырылады. 

Рецензенттер пікірлерінің көшірмелері докторантқа диссертация қорғауға дейін кем 

дегенде 10 (он) жұмыс күні бұрын беріледі. Пікір осы тармақтың талаптарына 

сәйкес келмесе, диссертациялық кеңес пікірді кем дегенде 7 (жеті) жұмыс күні 

бұрын рецензентке қосымша қарау үшін қайтарады немесе рецензентті ауыстырады. 

Рецензенттер сондай-ақ жазбаша түрде бас тартқан немесе рецензиялауға мүмкіндік 

болмаған жағдайда ауыстырылады.  

Диссертациялық кеңестің төрағасы, төраға орынбасары және ғалым хатшысы 

докторанттың ғылыми кеңесшілері болып табылған жағдайда олар диссертацияны 

қарастыру кезінде диссертациялық кеңестің отырысында өз міндеттерін орындай 

алмайды. Диссертациялық кеңес төрағасының міндеттерін орындау диссертациялық 

кеңестің шешімімен төраға орынбасарына, төраға орынбасары мен ғалым хатшының 

міндеттерін орындау мүшелерге жүктеледі. Төраға, төраға орынбасары мен ғалым 

хатшы бір мезгілде болмаған жағдайда диссертациялық кеңестің отырысы 

өткізілмейді. Диссертациялық кеңес диссертация қорғалуының бейнежазбаға 

түсірілуін және стенограммамен рәсімделуін қамтамасыз етеді.  

Диссертациялық кеңестің отырысы егер оның жұмысына мүшелерінің кемінде 

2/3-і (үштен екісі), диссертациялық кеңестің мүшелерінен отырысқа әр мамандық 

бойынша кемінде 3 (үш) маман міндетті түрде қатысқан жағдайда заңды болып 

саналады. Рецензенттердің біреуі жоқ болған жағдайда (дәлелді себептер бойынша) 

оның пікірін ғалым хатшы оқиды. Рецензенттерге диссертациялық кеңестің қорғау 

отырысында on-line режимінде бейне-конференция түрінде сөз сөйлеуге рұқсат 

беріледі.  

Диссертациялық кеңес докторантқа тиісті мамандықтың философия докторы 

(PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру үшін Комитетке ұсыныс жасау немесе 

аталған дәрежені беруден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін жасырын дауыс 

беруді жүргізеді. Диссертациялық кеңестің шешімі, егер оған отырысқа қатысқан 

диссертациялық кеңес мүшелерінің 2/3 (үштен екісі) және одан көбі дауыс берсе, оң 
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қабылданды деп саналады. Егер оң шешімге отырысқа қатысқан диссертациялық 

кеңес мүшелерінің 2/3-інен (үштен екісінен) кемі дауыс берсе, теріс шешім 

қабылданады. Теріс шешім қабылданған жағдайда диссертациялық кеңес 

диссертацияның осы Үлгі ереже мен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген және 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6951 болып 

тіркелген Ғылыми дәрежелер беру ережесінің (бұдан әрі - Ереже) қандай 

талаптарына сәйкес келмейтіндігі көрсетілген қорытынды жасайды. 

Рецензенттердің, ғылыми кеңесшілер пікірлерінің көшірмелері, төраға мен ғалым 

хатшы қол қойған диссертациялық кеңес отырысының бейнежазбасы, 

стенограммасы мен қорытындысы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 15 

(он бес) күн ішінде Комитетке жіберіледі.  

Диссертациялық кеңестің теріс шешіміне апелляцияны докторант диссертация 

қорғалған ЖОО-ға шешім шығарған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде ерікті нысанда 

береді. Апелляция берілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ЖОО 

ректорының бұйрығымен апелляциялық комиссия (бұдан әрі – комиссия) құрылады. 

Комиссия құрамына тиісті мамандық бойынша ғылыми дәрежесі бар 3 (үш) маман 

кіреді. Комиссия құрамына ғылыми кеңесшілер, рецензенттер, диссертациялық 

кеңестің немесе Ереженің 12-17-тармақтарына сәйкес жұмыс істейтін Комитеттің 

Сараптау кеңесінің мүшелері кірмейді. Комиссия өз қызметінде осы Үлгі ережені 

және Ережені басшылыққа алады. Комиссия апелляциялық өтінішті, диссертацияны, 

диссертациялық кеңестің диссертацияны қорғау бойынша материалдарын 

қарастырады және ол құрылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 

апелляция нәтижелері бойынша қорытынды дайындайды. Апелляциялық 

комиссияның қорытындысын комиссия мүшелері ашық дауыс беру негізінде 

көпшілік дауыспен қабылдайды және оған барлық комиссия мүшелері қол қояды. 

Комиссия оң шешім қабылдаған жағдайда, комиссия хаттамаларының көшірмелері, 

қорытынды және диссертация соңғы шешім қабылдау үшін күнтізбелік 15 (он бес) 

күннің ішінде Комитетке жіберіледі. Апелляциялық комиссияның қорытындысы 

оны қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтініш берушіге 

хабарланады. Кеңестің ғылыми хатшысы диссертациялық кеңесте докторлық 

диссертацияны қорғағаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде докторанттың 

аттестациялық ісін жасайды. Докторанттың аттестациялық ісіне мынадай құжаттар 

кіреді: 

1) диссертацияның Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығына 

жіберілген күні көрсетіліп, диссертациялық кеңес төрағасы қол қойған 

диссертациялық кеңес құрылған ЖОО-ның бланкісінде ілеспе қолдаухаты; 

2) берік түптелген және электрондық тасымалдағыштағы (CD-диск) 

диссертация; 

3) диссертация тақырыбы бойынша ғылыми жарияланымдардың тізімі және 

көшірмелері;  

4) жеке басын күәландыратын құжаттың көшірмесі; 
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5) Web of Science компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша 

нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus деректер базасына кіретін 

халықаралық ғылыми басылымдарда жарияланымдардың болуы туралы МҒТС ҰО 

анықтамасы. Диссертацияны плагиатқа тексеру туралы анықтама (докторанттың 

авторға және қарыз алу көзіне сілтеме жасамай алынған материалды пайдалануы); 

6) осы Үлгі ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша диссертациялық 

кеңес мүшелерінің келу парағы; 

7) төраға және ғалым хатшы қол қойған диссертацияны қорғау жөніндегі 

диссертациялық кеңес отырысының бейнежазбасы мен стенограммасы; 

8) докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасын игеру туралы транскрипттің 

көшірмесі; 

9) докторант туралы мәліметтер; 

10) осы Үлгі ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысанда қазақ және орыс тілдерінде 

диссертацияның тіркеу-есеп карточкасы;  

11) жұмыс орны бойынша расталған ғылыми кеңесшілердің пікірлері; 

12) жұмыс орны бойынша расталған 2 (екі) ресми рецензенттердің пікірлері; 

13) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломдардың 

және оларға қосымшалардың көшірмелері (транскрипт көшірмелері); 

14) докторанттың оқу орны бойынша кадр қызметі растаған жеке іс парағы. 
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Диссертациялық кеңес 

 туралы ережеге 1-қосымша 
Диссертациялық кеңестің  

жұмысы туралы  

ЕСЕП  

______________________________________ 

 (ұйымның атауы)  

жанындағы диссертациялық кеңес ____________________________________________ 
(кеңестің шифры) 

 

Диссертациялвқ кеңестің төрағасы________________________________ Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 20 __ ж. «___» 

_______________ № ________ бұйрығымен бекітілген. 

_________________________________________________ мамандығы бойынша; 

_________________________________________________ мамандығы бойынша; 

_________________________________________________ мамандығы бойынша; 

_________________________________________________ мамандығы бойынша. 

 
Есепте мынадай мәліметтер болуы тиіс: 

1. Өткізілген отырыстар саны туралы деректер. 

2. Өткізілген отырыс санының жартысынан кемінде қатысқан кеңес 

мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда). 

3. Оқу орны көрсетілген докторанттар тізімі. 

4. Мынадай бөлімдері белгіленіп көрсетілген, есепті жыл ағымында кеңесте 

қаралған диссертацияларға қысқаша талдау: 

- қаралған жұмыстар тақырыптарына талдау;  

- диссертация тақырыбының "Ғылым туралы" Заңының 18-бабының 3-

тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары 

ғылыми-техникалық комиссия қалыптастыратын ғылымның даму бағыттарына және 

(немесе) мемлекеттік бағдарламалармен байланысы; 

- диссертациялар нәтижелерінің практикалық қызметке енгізу деңгейін талдау. 

5. Ресми рецензенттердің жұмысына талдау (мейлінше сапасыз пікірлерді 

мысалға ала отырып). 

6. Ғылыми кадрларды даярлау жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар. 

7. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесіне 

ізденушілердің мамандықтар (кадрларды даярлау бағыты) бойынша қаралған 

диссертациялар туралы деректер: 
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 Мамандық Мамандық Мамандық 

Қараудан алынып тасталған 

диссертациялар 
   

Оның ішінде 

диссертациялық кеңестің 

алып тастағандары 

   

Рецензенттердің теріс 

пікірін алған 

диссертациялар 

   

Қорғау қорытындысы 

бойынша оң нәтиже 

алғандары 

   

Оның ішінде басқа оқу 

орындарынан  
   

Қорғау қорытындысы 

бойынша теріс шешім 

алғандары 

   

Қорғалған 

диссертациялардың жалпы 

саны 

   

Оның ішінде басқа оқу 

орындарынан 
   

 

 
Диссертациялық кеңестің төрағасы _______________________________________ (Т.А.Ә.)  

Диссертациялық кеңестің Ғалым хатшысы _________________________________ (Т.А.Ә.)  

Мөр Күні, айы, жылы 

   
Диссертациялық кеңес туралы 

 үлгі ережеге 2-қосымша  

 

ТІРКЕУ-ЕСЕПТІК КАРТОЧКАСЫ 

 

 
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (толық) 
Туылған жылы Азаматтығы Ұлты Аттестациялық істің № 

Диссертациялық кеңес 

Шешім 

қабылданған 

күні, айы, 

жылы 

Шешімнің № 

Диссертация қорғалған ЖОО-ның атауы 
Дәрежені ізденуші Мамандық атауы 
Дәреже берілді Дипломның № 

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор 
 

 
 

Ескерту:  

1. Мәтін 148х105мм форматтағы тығыз ақшыл қағаздан жасалған карточкада басылады.  

2. «Аттестациялық істің №» және «Дәреже берілді» деген бағандар Комитетте толтырылады.  

3. Карточканың артқы жағында ізденушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қорғауда ұсынылады қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде көрсетіледі және оның қолымен расталады.    
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Диссертациялық кеңес туралы 

 үлгі ережеге 3-қосымша  

 

 
Келу парағы 

 

Диссертациялық кеңесі мүшелерінің______________________________________ мамандығы 

бойынша докторант __________________________________________________ диссертациясын  
                                                                           

(хаттаманың күні, айы, жылы және нөмірі)
 

қорғау жөніндегі кеңес отырысына  

 

келу парағы 
                                                                                             

Тегі, аты, әкесінің аты Ғылыми дәрежесі Отырысқа қатысуы (қолы) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

 
Диссертациялық кеңестің  

ғылыми хатшысы_____________________________________________ 
                                                                             (аты-жөні, күні) 

                     
Ескерту:  

1. «Тегі, аты, әкесінің аты» бағанында диссертациялық кеңестің барлық мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты 

жазылады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диссертациялық кеңес туралы 
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 үлгі ережеге 4-қосымша  

 
Докторант туралы мәлімет 

_________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты) 

Сурет 

3x4 
 

1 Туған күні және жері, азаматтығы, ұлты 
 

 

2 Докторантурада оқығандығы туралы ақпарат (ЖОО, оқу мерзімі) 
 

 

3 Докторантура мамандығы 
 

 

4 Диссертацияны қорғау орны және күні 
 

 

5 Диссертацияның тақырыбы және тілі 
 

 

6 
Ғылыми кеңесшілер (Т.А.Ә., лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, азаматтығы) 
 

 

7 
Ресми рецензенттер (Т.А.Ә., лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, азаматтығы) 
 

 

8 

Жарияланымдар саны, барлығы, оның ішінде: 
 

 

Комитет ұсынатын басылымдарда 
 

 

Clarivate Analytics (Web of Science) компаниясының ғылыми 

журналдарының деректер базасы бойынша нөлдік емес импакт-

факторлы немесе Scopus деректер базасына кіретін басылымдарда 

 

 

халықаралық конференция материалдарында, оның ішінде: 
 

 

шетелдік конференция материалында 
 

 

9 Еңбек жолы 

Күні Жұмыс орны, лауазымы Мекеменің мекен-жайы 

қабылдау шығу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Мекен-жайы, байланыс деректері 
 

 
Диссертациялық кеңестің  

ғылыми хатшысы_____________________________________________ 
                                                                             (аты-жөні, күні) 

Мөр 


