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ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1.1. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің (бұдан әрі ҚҚЭУ) «Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылы 31 наурыздағы № 126
бұйрығы (бұдан әрі – үлгі ереже) және «Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31
наурыздағы № 127 Бұйрығы (бұдан әрі – Ереже) негізінде әзірленді.
1.2. Диссертациялық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының "Білім
туралы", "Ғылым туралы" Заңдарын, басқа да нормативтік-құқықтық және
нұсқаулық құжаттарды басшылыққа алады.
1.3. Диссертациялық Кеңес төрағадан, төрағаның орынбасарынан, ғылыми
хатшыдан және кеңес мүшелерінен тұрады.
1.4. Диссертациялық кеңестің құрамына ғылыми дәрежесі бар кемінде 6
(алты) адам кіреді және мүшелерінің кемінде жартысы тиісті зерттеу саласында
кемінде 5 (бес) жарияланымы болуы тиіс. Бұл ретте диссертациялық Кеңес
мүшелерінің кемінде жартысы басқа жоғары оқу орындарының, ғылыми және
(немесе) басқа ұйымдардың өкілдері болып табылады.
1.5. Диссертациялық кеңестің төрағасы, төрағасының орынбасары және
ғылыми хатшысы өздерінің міндеттерін олар ғылыми кеңесшілер болып
табылатын докторанттың диссертациясы қаралатын жағдайда диссертациялық
кеңестің отырысында орындай алмайды. Диссертациялық Кеңес төрағасының
міндеттерін атқару төрағаның орынбасарына жүктеледі, төраға орынбасары мен
ғылыми хатшының міндеттерін атқару диссертациялық кеңестің шешімімен
мүшелерге жүктеледі. Төраға, төрағаның орынбасары және ғылыми хатшы бір
мезгілде болмаған жағдайда диссертациялық кеңестің отырысы өткізілмейді.
1.6. Диссертациялық кеңестің құрамы КЭУК Ғылыми кеңесінің шешімі
негізінде ректордың бұйрығымен бекітіледі. Диссертациялық Кеңестің басқа
қаладан келген мүшелерінің (егер ондай болса) іс-сапар шығындары
диссертациялық кеңес жұмыс істейтін ҚҚЭУ есебінен өтеледі. ҚҚЭУ плагиатқа
компьютерлік тексеру бағдарламасының болуын қамтамасыз етеді.
2. Диссертациялық кеңестің негізгі міндеттері мен мақсаттары
2.1. Диссертациялық Кеңес (бұдан әрі - Кеңес) докторантураның білім беру
бағдарламаларын меңгерген және философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін
диссертациялық жұмысты (бұдан әрі - диссертация) ұсынған докторанттарға
тағайындау тәртібін айқындайды.
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2.2. Диссертация философия докторы (PhD) дайындау бойынша нақты білім
беру бағдарламасы бойынша білікті ғылыми жұмыс болып табылады.
2.3. Диссертация ғылыми дәрежесі бар және докторанттың ғылыми
зерттеулері саласындағы мамандар болып табылатын отандық және шетелдік
ғылыми кеңесшілердің жетекшілігімен орындалады. Мемлекеттік құпиялары бар
диссертация ғылыми дәрежесі бар екі отандық ғылыми кеңесшінің
басшылығымен орындалады. Диссертация келесі талаптардың біріне сәйкес
болуы тиіс:
1) маңызды ғылыми міндетті шешетін жаңа ғылыми негізделген нәтижелерді
қамтуы;
2) пайдаланылуы маңызды қолданбалы міндетті шешуді қамтамасыз ететін
жаңа ғылыми негізделген нәтижелерді қамтуы;
3) жиынтығының нақты ғылыми бағыттарды дамыту үшін маңызды мәні бар
жаңа ғылыми негізделген теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді
қамтуы.
2.4. Диссертация мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілдерінде ұсынылады.
Философия докторы (PhD) дәрежесін алуға арналған диссертацияның негізгі
ғылыми нәтижелері диссертация қорғалғанға дейін кемінде 7 (жеті)
жарияланымда, оның ішінде: кемінде 3 (үш) мақала (және/немесе шолу) уәкілетті орган бекітетін ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін
ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда; 1
(бір) мақала - халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда жарияланады.
Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар дайындау
бағытына байланысты есепке алынады, атап айтқанда: Clarivate Analytics
компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша нөлдік емес импактфакторы бар немесе Web of Science Core Collection деректер базасында
индекстелетін басылымдарда (бөлімдер Arts and Humanities Citation Index, Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index Clarivate Analytics; сондайақ Scopus деректер базасында citescore бойынша кемінде 25 диссертация
мазмұнына сәйкес келетін немесе JSTOR деректер базасына кіретін ғылыми
саланың біреуі бойынша процентиль көрсеткіші бар басылымдарда. Халықаралық
рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар көрсетілген базаларда
мәлімделген журналдың тақырыптық бағытына сәйкес келеді және ағымдағы
нөмірлерде жарияланады. Бұл ретте мақаланы жариялау немесе диссертацияны
қорғау кезінде журнал Web of Science Core деректер базасындағы Scopus немесе
импакт-фактор (немесе индекстеледі) citescore бойынша процентиль көрсеткіші
болады.
Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда талап етілетін санынан
асатын ғылыми мақалалар болған жағдайда, олар басылымдар тізіміне енгізілген
ғылыми басылымдардағы мақалалар ретінде есепке алынады.
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Мемлекеттік құпиялары немесе қызмет бабында пайдалану үшін мәліметтері
бар диссертацияларды қорғау кезінде диссертацияның негізгі нәтижелері
диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 (жеті) жарияланымда, оның ішінде
кемінде 4 (төрт) мақала - басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда
жарияланады.
2.5. Диссертацияда сілтемелермен белгіленеді:
1) толық шығыс деректерін көрсете отырып, дәйек келтірілетін
материалдардың немесе жекелеген нәтижелердің көздері;
2) өзі дербес немесе тең авторлықта алған әзірлемелерге арналған қорғау
құжаттары;
3) диссертация тақырыбы бойынша өз бетінше немесе бірлескен автормен
орындалған ғылыми жұмыстар.
2.6. Автор мен дереккөзге сілтеме жасамай бөтен материалды пайдаланған
(бұдан әрі - плагиат) жағдайда диссертациялық кеңес немесе Комитет қайта
қорғау құқығынсыз теріс шешім қабылдайды.
2.7. ҚҚЭУ диссертациялық кеңесінде диссертация қорғаған докторанттарға
философия докторы (PhD) дәрежесін сараптау кеңесінің қорытындысын ескере
отырып және дәрежелер беру ережесінің 3-тарауында белгіленген тәртіппен
Комитет береді.
3. Диссертациялық кеңестің негізгі функциялары
3.1. Кеңес өз қызметінде ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау
мәселелерін реттейтін Комитеттің және ҚР БҒМ нормативтік-құқықтық
актілерінің ережелерін басшылыққа алады.
3.2. Диссертациялық кеңестің функциялары:
1) диссертацияны қорғауға қабылдау;
2) диссертация бойынша қорғау мерзімін және ресми рецензенттерді
тағайындау;
3) диссертациялық кеңестің құрамынан докторанттың авторы мен
дереккөзіне сілтеме жасалмаған бөтен материалды пайдаланғанын (плагиат)
тексеру үшін комиссия (бұдан әрі – Диссертациялық кеңестің комиссиясы)
құрады;
4) диссертацияның ашық түрде қорғауын өткізу;
5) диссертацияны қорғаудан алып тастау.
3.3. Күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін диссертациялық Кеңес Комитетке
осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша диссертациялық кеңестің
жұмысы туралы есеп береді (1-қосымша).
3.4. Диссертациялық кеңеске мынадай құжаттар ұсынылады:
1) диссертациялық Кеңес төрағасының атына қорғауға қабылдау туралы
өтініш (2-қосымша)
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2) отандық және шетелдік ғылыми консультанттардың пікірлері;
3) кафедраның және (немесе) құрылымдық бөлімшенің кеңейтілген
отырысының оң қорытындысы, ішкі рецензенттер рецензиясы, келісу парағы;
4) берік түптелген және электрондық тасымалдағыштағы диссертация (CDдискіде);
5) ғылыми еңбектердің тізімі және олардың көшірмелері (2 дана) (3
қосымша);
6) көлемі 1 баспа парақтан кем емес 3 тілде (мемлекеттік, орыс және
ағылшын) аннотация (қағаз және электронды (PDF форматында));
7) енгізу актісі;
8) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы;
9) тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) қазақ, орыс және ағылшын
тілдерінде жазу туралы мәліметтер;
10) докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасын игеру туралы
транскрипттің көшірмесі;
11) нысан бойынша докторант туралы мәліметтер (4-қосымша).
3.5. Ғылыми хатшы бекітілген тізбеге сәйкес (диссертациялық Кеңес туралы
Үлгі ережеге сәйкес) докторанттан құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады,
оларды тіркейді және 2 (екі) жұмыс күнінен кем емес мерзімде оларды
диссертациялық кеңеске ұсынады.
3.6. Құжаттарды қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен
кешіктірмей диссертациялық Кеңес диссертацияның қорғау күнін анықтайды
және ғылыми дәрежесі бар және докторанттың зерттеу саласында кемінде 5 (бес)
ғылыми мақаласы бар екі ресми рецензентті тағайындайды, олардың біреуі
комитеттің қызметкері немесе диссертацияның тақырыбы бойынша жарияланған
жұмыстар бойынша докторанттың тең авторы немесе ҚҚЭУ құрылымдық
бөлімшелерінің басшысы және қызметкері болып табылмайды. Қорғау күні
белгіленген күннен бастап 3 (үш) айдан аспайды. Қорғау күнін тағайындау
кезінде докторанттар құжаттарының түсу кезектілігі сақталады. Диссертациялық
Кеңес мүшелеріне (1/3 артық емес) on-line қорғауға диссертацияны қабылдау
жөніндегі отырысқа бейне-конференция түрінде қатысуға рұқсат етіледі.
3.7. Диссертациялық кеңес ЖОО интернет-ресурсында докторанттардың
қорғауы және кеңестің қызметі туралы келесі материалдарды (мемлекеттік
құпияларды немесе қызмет бабында пайдалану үшін мәліметтерді қамтитын
материалдар мен диссертациялардан басқа) орналастырады:
1) мекен-жайы, күні мен уақыты көрсетілген алдағы қорғау туралы
хабарлама (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай бұрын);
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 аннотация (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай бұрын);
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4) докторант жарияланымдарының тізімі (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір)
ай бұрын);
5) қорғаудан кейін 5 (бес) ай ішінде қолжетімді ғылыми консультанттардың
пікірлері (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай бұрын), қорғаудан кейін кемінде 5
(ай) ішінде қолжетімді);
6) ресми рецензенттердің пікірлері (белгіленген қорғау күнінен 15 (он бес)
жұмыс күні бұрын);
7) қорғаудың бейнежазбасы толық көлемде, монтажға жол берілмейді
(қорғаудан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде орналастырылады және қорғаудан
кейін 5 (бес) ай бойы қолжетімді);
8) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас
тарту туралы диссертациялық кеңестің қорытындысы (қорғаудан кейін 5 (бес)
жұмыс күні ішінде орналастырылады және қорғаудан кейін кемінде 5 (ай) ішінде
қолжетімді);
9) апелляциялық комиссияның шешімі (болған жағдайда, шешім
қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде орналастырылады және шешім
қабылдағаннан кейін кемінде 5 (ай) ішінде қолжетімді);
10) осы ережеге 1-қосымшаға сәйкес диссертациялық кеңестің жұмысы
туралы есеп (күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде
орналастырылады);
11) қорғаулар өткізу күнінің, уақытының, орнының өзгеруі және ресми
рецензенттердің ауысуы туралы хабарландыру (болған жағдайда);
12) диссертациялық кеңестің құрамы туралы ақпарат және диссертациялық
кеңес қызметінің тәртібі.
3.8. Алдағы қорғау туралы хабарламаны диссертациялық Кеңес қорғауға
қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Комитетке жібереді.
3.9. Диссертация қорғауға қабылданғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде
диссертациялық кеңес диссертацияны докторанттың авторы мен дереккөзіне
сілтеме жасалмаған бөтен материалды пайдаланғанын тексеру үшін "Ұлттық
мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы" (ҰМҒТСО) АҚ-ға
жібереді.
3.10. Диссертацияның қағаз және электронды тасығыштағы данасы ҚҚЭУ
кітапханасына беріледі. Диссертацияның даналарын қорғағаннан кейін 7 (жеті)
жұмыс күні ішінде электронды тасымалдағышта диссертациялық кеңестің
ғылыми хатшысы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық
кітапханасына және Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасына береді.
3.11. ҰМҒТСО анықтамасында көрсетілген плагиат фактілері болған
жағдайда, ресми рецензенттердің пікірлері және ЖОО-ның интернетресурсындағы ресми емес пікірлері бар болған жағдайда диссертациялық кеңестің
комиссиясы диссертацияны плагиатқа тексеруді жүзеге асырады. Тексеру
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нәтижелері туралы қорытынды диссертациялық кеңеске диссертацияны
қорғағанға дейін 8 (сегіз) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.
3.12. Диссертациялық Кеңес диссертациялық кеңес комиссиясының
қорытындысы негізінде (қорғағанға дейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей)
докторантты қорғауға жіберу туралы шешім қабылдайды немесе диссертацияны
қорғаудан алады. Диссертациялық Кеңес қабылданған шешім туралы докторантқа
2 (екі) жұмыс күні ішінде хабарлайды, сондай-ақ тиісті ақпарат жоғары оқу
орнының интернет-ресурсында орналастырылады (мемлекеттік құпиялары бар
диссертацияларды қорғау жағдайларын және қызмет бабында пайдалану үшін
мәліметтерді қоспағанда).
Докторант диссертацияны қорғаудан, бірақ оны қорғағанға дейін 7 (жеті)
жұмыс күнінен кешіктірмей алып тастауға мүмкіндігі бар.
3.13. Диссертациялық Кеңес келесі шешімдердің бірін қабылдау үшін
жасырын дауыс беруді өткізеді:
1) докторантураға философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор
дәрежесін беру үшін Комитет алдында өтініш жасау;
2) докторантураға философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор
дәрежесін беру үшін Комитет алдында өтініш жасамау.
Ғылыми жетекшілері болып табылатын немесе докторантпен жақын
туысатын диссертациялық Кеңес мүшелері дауыс беруге қатыспайды.
3.14. Диссертациялық кеңестің шешімі, егер оған отырысқа қатысқан
диссертациялық кеңестің 2/3 (үштен екі) және одан көп мүшелері дауыс берсе, оң
шешім қабылданды деп есептеледі. Егер оң шешімге отырысқа қатысқан
диссертациялық Кеңес мүшелерінің кемінде 2/3 (үштен екісі) дауыс берсе, теріс
шешім қабылданады.
3.15. Теріс шешім қабылдаған жағдайда диссертациялық Кеңес қорытынды
жасайды, онда Үлгілік ереженің, дәрежелер беру ережелерінің қандай
талаптарына сәйкес келмейтіндігі көрсетіледі. Төраға мен ғылыми хатшы қол
қойған рецензенттердің, ғылыми консультанттардың пікірлерінің көшірмелері,
отырыстың бейнежазбасы, стенограммасы және диссертациялық кеңестің
қорытындысы шешім қабылданған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн
ішінде Комитетке жіберіледі.
Диссертациялық кеңестің философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша
доктор дәрежесін беруден бас тарту туралы қорытындысы Үлгілік ереженің 23тармағының 8) тармақшасына сәйкес ЖОО-ның интернет-ресурсында
орналастырылады.
3.16. Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы докторанттың
аттестациялық ісін қалыптастырады, ол диссертациялық кеңесте докторлық
диссертацияны қорғағаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Комитетке
жіберіледі. Докторанттың аттестаттау ісінде мынадай құжаттар қоса беріледі:
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1) диссертацияның ҰМҒТСО-ға жіберілген күні көрсетіліп, диссертациялық
кеңес төрағасы қол қойған диссертациялық кеңес құрылған ЖОО бланкісінде
ілеспе қолдаухаты (мемлекеттік құпияларды немесе қызмет бабында пайдалану
үшін мәліметтерді қамтитын диссертациялардан басқа);
2) берік түптелген және электрондық тасымалдағыштағы диссертация;
3) диссертация тақырыбы бойынша ғылыми жарияланымдар тізімі мен
көшірмелері (3-қосымша);
4) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) жазылуы туралы мемлекеттік,
орыс және ағылшын тілдерінде мәліметтер;
5) докторанттың автор мен дереккөзге сілтеме жасамай бөтен материалды
пайдаланғаны бойынша диссертацияның тексерілгені туралы ҰМҒТСО-ның
анықтамасы;
6) ғылыми консультанттардың пікірлері;
7) 2 (екі) ресми рецензенттің пікірі;
8) осы ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша диссертациялық кеңес
мүшелерінің келу парағы (5-қосымша);
9) диссертацияны қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес отырысының
толық көлемдегі бейнежазбасы және төраға мен ғалым хатшы қол қойған
хаттамасы;
10) докторантураның кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгергені туралы
транскриптің көшірмесі;
11) осы ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша докторант туралы
мәлімет (4-қосымша).
3.17. Комитеттің немесе диссертациялық кеңестің теріс шешімі қабылданған
Диссертация Үлгі ереженің 3-тарауында белгіленген тәртіппен қайта қорғауға
ұсынылады.
3.18. Диссертация қайта қорғауға ұсынылған кезде диссертациялық Кеңес
диссертациялық кеңестің 3 (үш) мүшесін тағайындайды, олар диссертацияда
бұрын белгіленген бұзушылықтарды жою туралы қорытынды жасайды.
Қорытынды ҚҚЭУ интернет-ресурсында қорғалғанға дейін кемінде 10 (он) жұмыс
күні бұрын орналастырылады және диссертацияны қорғауда есептеледі.
3.19.
Диссертациялық кеңестің теріс шешіміне апелляцияны докторант
диссертацияны қорғау жүргізілген жоғары оқу орнына шешім қабылдаған күннен
бастап 2 (екі) ай ішінде еркін нысанда береді. Апелляция берілген күннен бастап
10 (он) жұмыс күні ішінде ҚҚЭУ ректорының бұйрығымен апелляциялық
комиссия (бұдан әрі - комиссия) құрылады.
3.9. Комиссия құрамына тиісті мамандық бойынша ғылыми дәрежесі бар 3
(үш) маман енгізіледі. Ғылыми кеңесшілер, рецензенттер, диссертациялық
кеңестің немесе Комитеттің сараптамалық кеңесінің мүшелері комиссия мүшелері
бола алмайды.

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ
КЭУК-П-92-2019

нұсқа 1
2019ж.
8-ші бет 14-тен

3.10. Комиссия апелляциялық өтінішті, диссертацияны, диссертацияны
қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің материалдарын қарайды және ол
құрылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде апелляция нәтижелері
бойынша қорытынды дайындайды. Апелляциялық комиссияның қорытындысын
ашық дауыс беру негізінде Комиссия мүшелері көпшілік дауыспен қабылдайды
және оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Апелляциялық
комиссияның оң қорытындысы және диссертация соңғы шешім қабылдау үшін 15
(он бес) күнтізбелік күн ішінде Комитетке жіберіледі. Апелляциялық
комиссияның шешімі қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
докторантқа хабарланады және КЭУК интернет-ресурсында орналастырылады.
ӘЗІРЛЕУШІЛЕР:
Ғылыми жұмыс, стратегиялық
және инновациялық даму жөніндегі
проректор, э.ғ.д., профессор
ҒЗЖ МДО директоры
э.ғ.д., профессор

Г.Е.Накипова
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Экономикалық теория және МЖБ
кафедрасының меңгерушісі
PhD, доцент
КЕЛІСІЛДІ:
СДД директоры,
п.ғ.д., профессор

А.А.Мусатаева

С.А.Муликова

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ

нұсқа 1
2019ж.
9-ші бет 14-тен

КЭУК-П-92-2019

Танысу парағы
Лауазымы

Аты-жөні, тегі

Күні

Қолы

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ
КЭУК-П-92-2019

нұсқа 1
2019ж.
10-ші бет 14-тен

Диссертациялы кеңес
туралы ережеге 1-косымша
Диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп
_____________________________________________
(ЖОО атауы)
жанындағы ____________________________________________мамандықтары
(кадрларды даярлау бағыты) бойынша диссертациялық кеңес
Есепте мынадай мәліметтер бар:
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:
1) қаралған жұмыстар тақырыптарына талдау;
2) 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;
3) 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:
1) қорғауға қабылданған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО докторанттарының);
2) қорғаудан алынып тасталған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО
докторанттарының);
3) ресми рецензенттердің теріс пікірін алған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО
докторанттарының);
4) қорғау нәтижелері бойынша теріс шешім алған диссертациялар (оның ішінде басқа
ЖОО докторанттарының).
Диссертациялық кеңестің
төрағасы ___________________________
(қолы, аты-жөні және тегі)
Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы ___________________________
(қолы, аты-жөні және тегі)
Мөр Мерзімі 20__ жылғы "__"_______

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ

нұсқа 1
2019ж.
11-ші бет 14-тен

КЭУК-П-92-2019

Диссертациялы кеңес
туралы ережеге 2-косымша
_______________________________ негізінде
(диссертациялық кеңес құрылған ұйымның атауы)
________________________________________
(диссертациялық кеңес шифры)
20__жылға философия докторы
(PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру
үшін докторлық диссертацияларды қорғау
жөніндегі Диссертациялық Кеңестің Төрағасына
______________________________________
(аты-жөні, тегі)

Өтініш*
________________________________________________мамандығы бойынша
(ғылым саласы)

философия докторы (PhD) / бейіні бойынша доктор дәрежесін
үшін_____________________________________________________________

алу

(диссертация тақырыбы)

такырыбындағы менің диссертациямды карастыруды және корғауға қабылдауды
сұраймын.
Жұмысты қорғау бірінші рет (қайта) жүргізіледі.
Дербес деректерімді аттестаттау iciне енгізуге және оларды одан әpi өңдеге
келісімді беремін. Қорғауға ұсынылатын мәліметтер мен нәтижелердің барлығы
(арнайы айтылған жағдайлардан басқа) түпнұсқа және төлнұсқа болып
табылатынын және менімен жеке алынғанын растаймын.

Күні, қолы.
* Ізденуші өтініші қолмен жазылады.

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ
КЭУК-П-92-2019

нұсқа 1
2019ж.
12-ші бет 14-тен

Диссертациялы кеңес
туралы ережеге 3-косымша

________________________________________________________
(ЖОО атауы)

докторанты________________________________________________
(аты-жөні, тегі)

ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің
ТІЗІМІ
№

Атауы

1

2

Жұмыс
Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы)
Көлемі
сипаты
авторлық куәлік нөмірі
3
4
5
Халықаралық рецензияланатын ғылыми жерналдардағы жарияланымдар

1
ҚР БҒМ БҒСБК ұсынылған басылымдардағы жарияланымдар
2
3
4
Халықаралық конференция материалдары немесе тезистеріндегі жарияланымдар
5
6
7
Өзгесі

Ескерту: Жарияланған ғылыми еңбектер тізіміне жарияланымдар көшірмесі тіркеледі

Бірлескен автордың
аты-жөні
6

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ

нұсқа 1
2019ж.
13-ші бет 14-тен

КЭУК-П-92-2019

Диссертациялы кеңес
туралы ережеге 4-косымша

Докторант туралы мәлімет
______________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

1

Туған күні және жері, азаматтығы, ұлты

2

Докторантурада оқығаны туралы ақпарат (ЖОО және оқу мерзімі)

3

Докторантура мамандығы

4

Диссертацияның қорғалған орны және күні

5

Диссертацияның
тақырыбы
және
жазылған тілі
Ғылыми консультанттар (Т.А.Ә. (ол болған жағдайда), лауазымы,
ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, азаматтығы)
Ресми рецензенттер (Т.А.Ә. (ол болған жағдайда), лауазымы, ғылыми
дәрежесі, ғылыми атағы, азаматтығы)
Жарияланымдар
саны,
барлығы,
оның ішінде:
Комитет ұсынатын басылымдарда

6
7
8

Web of science (Вэб оф Сайнс) және Scopus (Скопус) базасындағы
шетел басылымда
халықаралық конференция материалында, оның ішінде:
шетелдік конференция материалында
9
Қабылдау
мерзімі

Еңбек жолы
Босату мерзімі

10

Мекен-жайы, байланыс деректері

Жұмыс орны, лауазымы

Мекеменің мекен-жайы

Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы ___________________________
(қолы, аты-жөні және тегі)

Мөр мерзімі 20__ жылғы "__"_______

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ

нұсқа 1
2019ж.
14-ші бет 14-тен

КЭУК-П-92-2019

Диссертациялы кеңес
туралы ережеге 5-косымша
Диссертациялық кеңес мүшелерінің келу парағы
20__ жылғы "__"_______ диссертациялық кеңестің отырысы, хаттама № __
Докторант __________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
_________________________мамандығы (кадрларды даярлау бағыты) бойынша
диссертациясының қорғауы
Диссертациялық кеңес мүшелерінің тегі, аты, Дәрежесі
әкесінің аты (ол болған жағдайда)
1
2

Отырысқа
(қолы)
3

Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы _________________________
(қолы, аты-жөні және тегі)

қатысуы

