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Аббревиатуралар мен анықтамалар 
  

НУ/Университет – «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы; 

ЖӘГҒМ / Мектеп – Назарбаев Университетінің Жаратылыстану, 

әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі; 

Магистратураның/докторантураның АҚР – «Назарбаев Университеті» 

дербес білім беру ұйымының магистратура/докторантура бағдарламалары үшін 

ғылым саласындағы қағидалар мен рәсімдер; 

PhD – философия докторы – оқу бағдарламасы бойынша берілетін жоғары 

академиялық деңгейдегі дәреже; 

Докторантура – Мектеп ұсынатын бағдарлама: «Еуразиялық зерттеулер 

саласындағы докторантура».  
ECTS – кредиттерді аудару мен жинақтаудың еуропалық жүйесі – оқу 

бағдарламасы бойынша студенттердің оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін 

қажетті жұмыс жүктемесін өлшейді; 

GPA – үлгерімнің орташа балы – бір академиялық кезеңдегі GPA жалпы 

балдардың сомасы Университетте өткен курстар үшін бағаланатын кредиттер 

сомасына бөлу арқылы есептеледі; 

CGPA – үлгерімнің жалпы орташа балы, студенттің дәреже алуға ықпал 

ететін барлық балдарының орташа мәнін есептеу. Барлық оқу уақытындағы 

CGPA жалпы балл сомасын Университетте барлық уақыт ішінде өткен курстар 

үшін бағаланатын кредиттер сомасына бөлу жолымен есептеледі; 

Осы Анықтамалықта қолданылмайтын терминдер мен анықтамалар 

Университеттің ішкі құжаттарымен анықталады.  
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1. Кіріспе 

  

1. Назарбаев Университетінің Жаратылыстану, әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар мектебінің «Еуразиялық зерттеулер саласындағы 

докторантура» бағдарламасы бойынша докторанттарға арналған анықтамалық 

(бұдан әрі – Анықтамалық) студенттерге жалпы ережелер мен ұсыныстар туралы 

түсінік беруге арналған. Осы Анықтамалық «Еуразиялық зерттеулер 

саласындағы докторантура» бағдарламасына шолуды, бағалау жүйесін, мектеп 

саясаты мен рәсімдерін, сондай-ақ басқа да пайдалы ақпаратты қамтиды. 

Студенттер Анықтамалықпен мұқият танысуға тиіс, өйткені оның мазмұны 

Мектептің «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» 

бағдарламасының барлық студенттері үшін міндетті болып табылады.  

  

2. Қабылдау 

  

2. «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламаларына 

қабылдау НУ-ға қабылдау тәртібін реттейтін тиісті ішкі құжаттарға сәйкес 

жүзеге асырылады. 

  

3.   Бағдарламаға шолу 

  

3. Бұл бағдарлама студенттерден күндізгі бөлімде оқуды талап етеді және 

студенттер университеттен тыс жерде жұмыс істемейді деп күтіледі. 

4. «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасының 

жалпы мақсаты жаһандық маңызы бар нақты технологиялық, экономикалық, 

әлеуметтік, медициналық және экологиялық мәселелерді шешуге тұрақты үлес 

қосуға дайын және қабілетті жоғары білікті докторлық зерттеушілерді 

дайындауға бағытталған.  
5. Университеттегі «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» 

бағдарламасы Орталық Азиядағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар 

бойынша ағылшын тіліндегі алғашқы пәнаралық докторантура болады. Ол ең 

жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес әзірленетін болады, сонымен қатар 

Қазақстанның және жалпы аймақтың білім беру, әлеуметтік және зияткерлік 

ортасына бейімделеді. Ол гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардағы негізгі 

концепциялардағы негізгі оқу жоспарын, маңызды жазу және зерттеу әдістері 

мен этика бойынша тәжірибелік оқытуды және кеңістікте, уақыт пен 

икемділікпен аяқталатын кемінде екі пән бойынша мұқият пәндерді оқытуды 

біріктіреді, осы салаға өзіндік үлес болатын докторлық диссертация. Бұл 

бағдарламаның әрбір түлегі белгілі бір жалпы қасиеттер мен қабілеттерге, 

сондай-ақ таңдаған салаларына тән қасиеттерге ие болады. Мұндағы негізгі 

терминдер «пәнаралық» және «икемді». Шын мәнінде пәнаралық зерттеулер бір 

пәннің шектеулерінен шығып, пәндер арасында шынайы көпірлер құру үшін бір 

пәннің берік негізін және бір немесе бірнеше басқа пәндер бойынша жеткілікті 
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терең дайындықты көрсетуі керек. Бұл бағдарламаны сәтті аяқтаған студенттер 

күшті пәндік және пәнаралық дайындықты аймақты тікелей білумен, әлемнің 

осы аймағындағы әлемдік деңгейдегі стипендияға сәйкес бастапқы және 

қосымша дереккөздерді меңгерумен, тілдерді білумен біріктіретініне сенімдіміз. 

зерттеу үшін қажет (және қажет болған жағдайда басқа да), сондай-ақ тамаша 

академиялық ағылшын тілі. Біз осы бағдарламаның өнімдері ретінде түлектер 

Орталық Азия аймағындағы, кең Орталық Еуразия аймағындағы (түркі әлемінің 

барлық елдерін қоса алғанда) және ықтимал Солтүстіктегі университеттер, 

үкіметтер және басқа да үкіметтік емес ұйымдар, жұмыс берушілер үшін 

тартымды болады деп күтеміз. Америка, Еуропа, Азия және т.б. әлем елдері. 

Докторантура Қазақстандағы білім беруді жаңғыртуға және әлемдік деңгейдегі 

дайындығы бар жоғары білікті академиялық, саяси, әлеуметтік және мәдени 

көшбасшылар класын дамытуға ықпал етеді.     
«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасы 

бойынша диссертацияны аяқтаумен аяқталатын күндізгі бөлімде кемінде төрт 

жыл оқудан тұрады. Үміткерлер оқудың төртінші семестрін курстық жұмыспен 

аяқтайды (108 ECTS кредиті). Зерттеу және диссертация кредиттерімен (132 

ECTS кредиті) және т.б. докторантураға әдетте 240 кредит қажет. Дипломның 

негізгі құрамдас бөлігі - докторлық диссертация (әдетте 60 000-нан 100 000 сөзге 

дейін).   
«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасы үшін 

үлгілік оқу бағдарламасы 1-қосымшада берілген. 
6. «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасының 

құрылымы мынадай негізгі компоненттерді қамтиды: 
1) Бағдарлау аптасы – докторантураның бірінші аптасында өтетін іс-

шаралар. Мақсаты – студенттерді бағдарламаға дайындау, ЖӘГҒМ 

оқытушыларымен және қызметкерлерімен танысып, әрі сыныптастары арасында 

байланыс орнату. Студенттер бағдарлау аптасына келгенге дейін барлық қажетті 

құжаттарды тапсырып, алдын ала берілген жұмысты аяқтауы керек. 

2) Негізгі курстар – барлық студенттер бағдарламаның бір бөлігі ретінде 

аяқтауы тиіс курстар. 

3) Элективті курстар – студент баламалы курстардың ішінен таңдай 

алатын курстар. Таңдау курстары өзгертілуі мүмкін, өйткені олар студенттің 

қызығушылықтарына/таңдауларына, оқытушылар құрамының қолжетімділігіне 

және бағдарламаның жоспарына негізделген.  

4) Докторлық семинар – студенттерге зерттеу ұсынысын (диссертацияға 

жетудің алғышарты ретінде сәтті қорғауы керек) және біліктілік емтиханын 

дайындауға көмектесуге арналған курс.  
5) Біліктілік емтиханы ұсынылып отырған докторлық диссертация 

бойынша зерттеуге академиялық дайындықты көрсету үшін төртінші семестрдің 

ортасында тапсырылуы тиіс жазбаша емтихан болып табылады.  
6) Докторлық диссертацияны қорғау – докторлық диссертацияға 

зерттеу жүргізу үшін төртінші семестрдің соңына дейін аяқталуы және қорғалуы 
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тиіс докторлық диссертацияны бағалаудың ерекше түрі (кейде «тезис» деп те 

аталады).  
7) Докторлық диссертацияны тапсыру – 4-курстың соңына қарай әрбір 

студент ғылыми-зерттеу жұмыстарын аяқтап, докторлық диссертацияны жазады 

деп күтілуде. Докторлық диссертация «Еуразиялық зерттеулер саласындағы 

докторантура» бағдарламасының диссертациясының форматы мен стилі 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалуы керек.    
  

4. Курстарға тіркелу саясаты мен рәсімдері 

 
7. «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» 

бағдарламасының талаптарына сәйкес студенттің жалпы кредиттік жүктемесі 

философия докторы дәрежесіне негізделеді. Студент бағдарламаның оқу 

жоспарына сәйкес барлық курстарға, оның ішінде негізгі және факультативтік 

курстарға тіркелуі қажет.  

8. Магистратураның/докторантураның АҚР-да көрсетілген курсты 

тіркеу рәсімдерін орындау қажет. 

9. Онлайн тіркеу. Университетте онлайн тіркеу жүйесі бар. Студенттер 

тіркеу мерзімі туралы электронды пошта арқылы алдын ала хабардар етіледі. 

10. Пәнге тіркелу арқылы студенттер барлық пән талаптарын, соның 

ішінде оқытушы айтқан емтихандарды өткізу шарттарын сақтауға міндеттенеді. 

11. Басымдықпен тіркеу. Университет басымдықпен тіркеу жүйесін 

пайдаланады. Басымдық Мектеп, мамандық және/немесе оқу жылы бойынша 

берілуі мүмкін. Әрбір басым топ үшін тіркеудің басталу күні әрбір семестрде 

тіркеудің басталуы туралы хабарламада көрсетіледі. 

12. Тіркелу мерзімі. Студенттер пәндерді қосудың соңғы күніне дейін 

пәндерге тіркелуі керек, әйтпесе олар университеттің ішкі ережелерімен 

белгіленген рәсімдер мен стандарттарға сәйкес оқудан шығарылады. 

13.  Пәндерді қосу және қалпына келтіру. Студенттер белгіленген 

мерзімде пәндерді қосуға және алып тастауға құқылы. Бұл күндер Академиялық 

күнтізбеде жарияланған. Пән рұқсат етілген мерзім ішінде қалпына келтірілсе, 

студенттің транскриптінде пән көрсетілмейді. 

14.  Тәртіптен бас тарту. Студент академиялық күнтізбеде көрсетілген 

шығу мерзімі аяқталғанға дейін пәннен бас тарта алады. Студент пәннен бас 

тартқан жағдайда транскриптке «W» белгісі қойылады. «W» бағасы GPA (бұдан 

әрі - GPA) немесе жалпы GPA (бұдан әрі - CGPA) көрсеткішіне әсер етпейді. 

15. Күту парағы. Пән бойынша бос орындар болмаған жағдайда студент 

күту парағына енгізіледі. Күту парағы студенттерді кезекке қояды. Пән бойынша 

бос орын болған кезде кезекте бірінші болған студент автоматты түрде пәнге 

тіркеледі және электрондық пошта арқылы тиісті хабарлама алады. Күту мерзімі 

аяқталғаннан кейін студенттерге пәндер қосылуы мүмкін кезеңнің соңына дейін 

басқа пәндерге тіркелу мүмкіндігі беріледі. 

16. Студенттер курс тәртібі және семестрдегі стандартты кредиттер 

бойынша бағдарламаның оқу жоспарын ұстануы керек. Кредиттер санын 
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шамадан тыс жүктеу тек докторантура бағдарламасының үйлестірушісі мен 

Мектептің Академиялық мәселелер жөніндегі вице-деканының  рұқсатымен ғана 

мүмкін болады. Мектеп күнтізбесінде көрсетілген тіркеу мерзімі аяқталғанға 

дейінгі тиісті нысан. Студентке кредиттік жүктеме нысаны берілмесе, студент 

қарастырылып отырған семестрдегі кредиттердің әдеттегі сомасын алған болып 

саналады. Демек, егер студент бағдарлама үйлестірушісі мен Академиялық 

мәселелер жөніндегі вице-деканның  рұқсатынсыз қандай да бір курстарға 

тіркелсе, олар сабаққа қабылданбайды және әкімшілік түрде тоқтатылады. 

17. «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» 

бағдарламасының студенттері докторантура бағдарламасының үйлестірушісі 

мен оқу ісі жөніндегі декан орынбасарының рұқсатымен басқа НУ мектебінде 

курстарға жазыла алады. 

 

5. Бағалау жүйесі  
18. Магистратураның/докторантураның АҚР-не сәйкес 1-кестедегі 

жалпы бағалау шкаласы Университеттің барлық магистратура бағдарламалары 

бойынша әріптік бағаланған курстарға қолданылады. 

  

1-кесте: Бағалаудың әріптік жүйесі 

Балл Әріптік 

баға 

Бағалау сипаттамасы 

4,00 А Үздік, студент курстық тапсырмаларды орындауда ең 

жоғары стандарттарға сәйкес келеді 

3.67 A- Үздік, студент өнімділік бойынша ең жоғары 

стандарттарға сәйкес келеді 

3.33 B + Өте жақсы, студент курстық тапсырмаларды орындауда 

жоғары стандарттарға сәйкес келеді 

3.00 Б Жақсы, студент курстық тапсырмалар бойынша көптеген 

стандарттарға сәйкес келеді 

2.67 B- Қанағаттанарлықтан асады, студент курс материалдарын 

ұтымды пайдалануды көрсетеді  

2.33 C + Қанағаттанарлық, студент курстық тапсырмаларды 

орындауда негізгі стандарттарға сәйкес келеді 

2.00 C Қанағаттанарлық, студент курстық 

тапсырмаларды орындауда кейбір негізгі стандарттарға 

сәйкес келеді 

1.67 C- Қанағаттанарлық, бірақ бірнеше бағыттар бойынша 

негізгі стандарттарға сәйкес келмейді 

0,00 F Қанағаттанарлықсыз, өте нашар көрсеткіштер 

  

19. «P» (өтті) немесе «F» (өтпеді) бағалары осындай бағалау жүйесі бар 

курстар бойынша оқитын студенттер үшін көрсетілетін болады. 
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«P» бағасы студенттің GPA және CGPA есептеу кезінде пайдаланылмайды; 

«F» бағасы GPA және CGPA есептеу кезінде 0 баллмен өлшенеді. «P» бағасы «C» 

немесе одан жоғары бағаға баламалы болады. 

20. Әкімшілік бағалар: Транскриптте арнайы әкімшілік бағалар мен 

белгілер қолданылады. 2-кестедегі әкімшілік белгілер GPA және CGPA 

есептеулеріне әсер етпейді, бірақ студенттердің үздіксіз білім беру талаптарына 

әсер етуі мүмкін: 

  

2-кесте: Әкімшілік бағалаулар 

Баға Пікір Балл 

AU Тыңдалған Қолданылмайды 

AW Әкімшілік шеттету Қолданылмайды 

I Аяқталмаған Қолданылмайды 

IP Орындалу барысында Қолданылмайды 

IPS Қанағаттанарлық орындалуда Қолданылмайды 

IPU Қанағаттанарлықсыз орындалуда Қолданылмайды 

Т.С Кредитті аудару Қолданылмайды 

В Бас тарту Қолданылмайды 

  

21. Тыңдалды (AU). Тыңдау опциясы студенттерге білімін жетілдіру 

және/немесе зерттеу курсына тіркелу мүмкіндігін береді. Өткізілген курстар 

транскриптте «AU» деп көрсетіледі; әріптік бағалар мен балл берілмейді. 

Тыңдаушы ретінде студент пассивті оқушы болып саналады және аудиториялық 

тапсырмаларға жауап бере алмайды немесе емтихан тапсыра алмайды. 

Сабақтарға тұрақты қатысу күтіледі. Оқу ақысын және максималды кредиттік 

жүктемені есептеу кезінде курстардан алынған кредиттер ескеріледі. Студент 

келесі шарттар орындалған жағдайда курсты тыңдау үшін тіркеле алады: 

1) курсты тыңдауға рұқсат етіледі (зертханалық немесе функционалдық 

дағдылары бар курстарды тыңдауға рұқсат етілмейді); 

2) курста бос орындар бар; 

3) студенттің тиісті академиялық дайындығы бар; 

4) студенттің курсты өтуіне негізді себебі бар; және 

5) оқытушының рұқсаты алынды. 

22. Әкімшілік уақытша тоқтату (AW). Бұл баға студенттің келесі 

себептер бойынша курстан шығарылғанын білдіреді: 

1) Университеттің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіп пен 

стандарттарға сәйкес тәртіптік жазалар; 

2) Сабаққа қатыспауы; немесе 

3) Университеттің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіп пен 

стандарттарға сәйкес оқу ақысын төлемеу. 
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23. Аяқталмаған (I). Егер студент курс талаптарының едәуір бөлігін 

орындаса, бірақ дәлелді себептермен барлық талаптарды орындай алмаса, курс 

оқытушысы уақытша (I) баға қоя алады. 

1) «I» бағасы тек студент пен оқытушы арасындағы жазбаша алдын ала 

келісім негізінде қойылуы мүмкін және оны тиісті оқу орнының деканы бекітеді, 

онда жұмыс және оны орындау шарттары сипатталады. Жұмыстың аяқталу күнін 

курстың оқытушысы белгілейді. 

2) Барлық жұмыстар келесі семестрдің соңғы аптасының соңынан 

кешіктірілмей аяқталуы тиіс. Жұмысты аяқтағаннан кейін немесе емтиханды «I» 

бағасы туралы келісімнің бөлігі ретінде тапсырғаннан кейін курс оқытушысы «I» 

бағасын курстың сәйкес бағасына өзгерту туралы өтініш беруі керек, содан кейін 

студенттің транскриптінен «I» бағасы бағадан алынып тасталады; 

3) «I» деген баға денсаулық жағдайына немесе жақын туыстарының 

денсаулығына байланысты бітіру емтиханына қатыса алмайтын студентке де 

қойылуы мүмкін. Қорытынды емтиханды тапсыру үшін жаңа мерзім белгіленеді. 

4) «I» бағасы 0 (нөл) кредитпен және балмен есептеледі, GPA есептеу 

кезінде есепке алынбайды. 

5) Келесі семестрдің соңғы аптасының соңына дейін аяқталмаған «I» 

бағасы оқытушы мен студенттің келісімі бойынша автоматты түрде бағаға 

ауыстырылады. Егер бағаны өзгертуге сұраныс берілген күннен бастап оқытушы 

мен студент арасындағы келісімге сәйкес баға қойылмаса, онда «I» бағасы «F»-

ке өзгереді. 

6) Студентте «I» деген баға болғанда, оған ешбір жағдайда дәреже 

берілмейді. 

24. Орындалу барысында (IP, IPS, IPU). «IP» бағасы бірнеше 

академиялық кезеңдерге, әдетте ғылыми жобаларға немесе ғылыми жұмыстарға 

созылатын курстар үшін аралық баға ретінде қойылады. 

1) «IP» деген баға CGPA және GPA-ді есептеуге әсер етпейді. 

2) Қорытынды әріптік баға немесе P/F бағасы, сондай-ақ ECTS кредиттері 

курс талаптары орындалған академиялық кезеңінде беріледі. 

3) «IP» бағасы бір академиялық кезең шеңберінде оқытылатын курстар 

үшін пайдаланылмайды. 

4) IPS/IPU бағалары ағымдағы жұмыстың қанағаттанарлық/ 

қанағаттанарлықсыз екенін көрсетеді және студенттердің академиялық үлгерім 

деңгейін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

5) «I» деген баға «IP» бағалау жүйесі бар курстар үшін пайдаланылмайды. 

25.  Бас тарту (W). «W» бағасы студенттің курстан бас тартқанын және 

оның талаптарын орындамағанын білдіреді. 

1) «W» бағасы автоматты түрде қойылады. «W» бағасын қойылғанда 

оқытушы басқа баға қоя алмайды. 

2) «W» деген баға студенттің CGPA есебіне кірмейді және бағдарламаны 

аяқтау талаптарын есепке алмайды. 
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26. Бағаларды тағайындау, бағалау және GPA және CGPA есептеу 

рәсімдері Магистратураның/докторантураның АҚР-да көрсетілгендей 

орындалуы керек. 
  

6. Академиялық прогресс  
  

27.    «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» 

бағдарламасын жалғастыру үшін студент әрбір бағалау кезеңінің соңында ең 

төменгі CGPA ≥ 3.00 анықтайтын жақсы академиялық үлгерімге ие болуы керек. 

28. «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасы 

төрт жылға есептелген (оқытушылардың ассистенттерін енгізу бағдарламаны 

бір-екі жылға ұзартуға мүмкіндік береді, бірақ олай болмаған жағдайда 

стипендиялар докторантура бағдарламасының алғашқы төрт жылын ғана 

қаржыландыратын болады). Студенттер бірінші оқу жылының күзгі және 

көктемгі семестрлерінде және екінші оқу жылының күзгі семестрінде төрт 

сынып курсын оқиды; екінші оқу жылының көктемгі семестрінде екі сынып; 

бірінші оқу жылынан кейінгі жазғы семестрдегі үздіксіз зерттеу курсы және әр 

көктемгі, жазғы және күзгі семестр, екінші оқу жылының көктемгі семестрінен 

бастап, докторлық диссертацияны қорғағанға дейін және оны сақтауға 

тапсырғанға дейін оқиды. 

 

7. Шығарылым талаптары 

  
29.    Еуразиялық зерттеулер саласындағы философия докторы дәрежесін 

алу үшін студенттер бағдарламадағы барлық қажетті курстық жұмыстарды 

(негізгі, таңдау, зерттеу) сәтті орындап, зерттеу кезеңдерін сәтті өту арқылы 240 

ECTS алуы керек.  

30.    «Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» 

бағдарламасын қанағаттанарлықтай аяқтау студенттен 2-қосымшада 

көрсетілгендей әрбір негізгі бағамен сипатталатын бірнеше кезеңдерден өтуін 

талап етеді. 

31.    Әр академиялық кезеңнің соңында академиялық үздік дәрежесіне 

сәйкес келмейтін студенттерге автоматты түрде академиялық сынақ мерзімі 

тағайындалады. 

32.    Келесі академиялық кезеңнің соңында жақсы оқу үлгерімі үшін 

шарттарға сәйкес келмеген академиялық сынақ мерзіміндегі студент оқудан 

шығарылады. 

  
8. Бағаларға шағымдану (апелляция) рәсімі  

 
33. Бағалауға шағымдану. Барлық студенттер қате деп санайтын кез 

келген бағаға шағымдануға құқылы. Қате келесі әдістемелік критерийлердің 

біріне негізделуі керек: 

1) есептеу кезіндегі қате; 
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2) курстық силлабуста көрсетілген курс бойынша бағалау саясатын 

қолданудағы қателік; 

3) деректер базасына бағаны дұрыс енгізбеу; 

4) «Аяқталмаған» деген бағаны белгілеу. 

34.  Процессуалдық негіздер бойынша бағалауға шағымдану процесі: 

1) Студент алдымен даулы баға алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде курс оқытушысымен кеңесуі керек. 

2) Курс оқытушысы апелляцияны қарап, 3 (үш) жұмыс күні ішінде бағаны 

өзгерту немесе шағымды қабылдамау туралы өтініш беруі қажет. 

3) Студент әлі де бағамен келіспеген жағдайда курс оқытушысынан бас 

тартуды алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Академиялық мәселелер 

жөніндегі вице-деканға шағымдануға құқылы. 

4) Декан немесе Академиялық мәселелер жөніндегі вице-декан кез келген 

шешімді қабылдамас бұрын оқытушымен кеңеседі; Деканның немесе 

Академиялық мәселелер жөніндегі вице-деканның шешімі түпкілікті болып 

табылады. 

35. Курстың бағасына шағымдану процесі: 

1) Студент алдымен MyRegistrar жүйесінде бағалар жарияланған күннен 

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде курс нұсқаушысымен немесе Бағдарлама 

үйлестірушісімен кеңесуі керек. Курс бойынша қорытынды бағаға шағымдану 

уақытын есептеу үшін пайдаланылатын күн бағалар студенттерге қолжетімді 

академиялық күнтізбелік күн болып табылады. 

2) Оқытушы/Бағдарлама үйлестірушісі келесі 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

студентке жауап беруі керек. Студент қорытынды баға алғаннан кейін 

нұсқаушы/бағдарлама үйлестірушісі болмаған жағдайда, бұл мерзім 

Академиялық мәселелер жөніндегі вице-деканмен/орынбасармен ұзартылуы 

мүмкін. 

3) Студент әлі де бағамен келіспеген жағдайда немесе 

Нұсқаушы/Бағдарлама үйлестірушісі 3 (үш) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, 

ол 3 (үш) жұмыс күні ішінде Мектеп деканына немесе Вице-деканға шағымдана 

алады. 

4) Декан немесе Вице-декан шешім қабылдамас бұрын оқытушымен 

кеңесуі керек. Егер декан немесе Академиялық мәселелер жөніндегі вице-декан 

апелляцияны қанағаттандыру туралы шешім қабылдаса, ол регистратор офисіне 

Офис ұсынған бланкілер арқылы тікелей жаңа бағалау туралы хабарлайды. 

5) Декан немесе Вице-деканның шешімі түпкілікті болып табылады. 

  

9. Студенттердің тәртіпті бұзуы 

 

36. Тәртіпсіздік деп студенттің академиялық немесе академиялық емес 

теріс қылықтарын (қолайсыз немесе орынсыз мінез-құлық) айтады. 

37. Академиялық тәртіпсіздік мысалдарына плагиат, алаяқтық, 

құжаттарды бұрмалау және басқа да алаяқтық әрекеттер жатады. 
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1) Плагиат – бұл біреудің жұмысын өз жұмысы ретінде әдейі ұсыну. 

Плагиат студенттің түпнұсқа жұмысына толығымен немесе ішінара басқа адам 

жасаған үміткер тапсырманы ұсынуды қамтиды. Сондай-ақ, ол басқа адамның 

жұмысын, идеяларын, мәлімдемелерін немесе сөздерін қарапайым және тиісті 

дәйексөздерсіз ұсынуды қамтиды. 

2) Алаяқтық академиялық тапсырмадағы алдау немесе адалсыздық, 

материалдарды пайдалану немесе пайдалануға әрекет жасау немесе басқаларға 

академиялық тапсырма контекстінде тыйым салынған немесе орынсыз 

материалдарды пайдалануға көмектесу ретінде анықталады. 

3) Құжаттардың бұрмалануы студент қандай да бір себептермен жалған 

мәлімдеме, медициналық немесе басқа да ресми нысанды ұсынған кезде орын 

алады. 

Академиялық тәртіпсіздік әрекеттері Университеттің Студенттік мінез-

құлық кодексінде және тәртіптік рәсімдерде сипатталғандай кез келген A, B 

немесе C санатындағы санкцияларға әкелуі мүмкін. 

38. Академиялық емес құқық бұзушылық қылмыстық әрекеттен бастап 

Университет контекстіне тән қылмыстарға дейін кез келген нәрсені қамтуы 

мүмкін. Академиялық емес теріс қылық әрекеттері Университеттің Студенттік 

мінез-құлық кодексінде және тәртіптік рәсімдерде сипатталғандай кез келген 

санкцияға әкелуі мүмкін. 

  

10. Сабаққа қатысу және сабақтарды босату саясаты 
  

39.  Студенттер Университетте тіркелген барлық сабақтарға қатысады 

деп күтілуде. 

40.  Студенттер семестрдің басында немесе оқу кезеңі ішінде сабақтарда 

болуы керек және семестр бойы немесе семестрдің соңына дейін (соның ішінде 

қорытынды емтихандар) оқуда болулары тиіс. 

41. Семестрдің немесе оқу кезеңінің бірінші аптасында сабаққа 

қатыспаған студенттер сабақтан шығарылуы мүмкін. 

42. Сабаққа қатысу ережелері бұзылған жағдайда, оқытушылар 

бағаларды төмендетуге немесе курстан шығару/шығаруды бастауға құқылы. 

Бағдарламада көрсетілген рұқсат етілген рұқсаттардың ең көп санынан асатын 

студенттерге айыппұл салынуы немесе сынып үшін нашар баға берілуі мүмкін. 

43. Семестрдің ішінде немесе семестрдің басында әрбір оқытушы 

курстық құжаттамада студенттерге сабаққа қатысу саясаты, оның оқу 

мүмкіндіктеріне және олардың әлеуетті бағаларына әсері туралы ақпарат беруге 

жауапты. 

44. Студенттің сабаққа келмеу туралы өтінішін тек нұсқаушы ғана 

мақұлдай алады. Келіспеушілік туындаған жағдайда мектеп деканының 

орынбасарына хабарлауға болады. Декан орынбасарының шешімі түпкілікті 

болып табылады. 

11. Аудиториядағы тәртіп нормалары 
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45. НУ студенттердің оқу тәжірибесін қолдауға қолайлы орта құрудың 

маңыздылығына сенеді. Осы мақсатта оқуға кері әсерін тигізетін 

алаңдаушылықты азайту үшін қағидалар мен саясат әзірленді. осы қағидалар  

мен саясат электрондық құрылғыларды (мысалы, ұялы телефондар, ноутбуктер) 

пайдалануды реттейді және тиісті кәсіби мінез-құлық стандарттарын белгілейді. 

Қағидаларды сақтамау аудиториядан/сабақтан шығаруға әкелуі мүмкін және 

сабаққа келмеу ретінде қарастырылуы мүмкін. Қонақ дәрістерді қоса алғанда, 

мектептегі барлық іс-шараларға арналған аудиториядағы мінез-құлық кодексіне 

мыналар кіреді: 

1) Ұялы телефондарды, ноутбуктерді және электронды құрылғыларды 

оқытушының рұқсатынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді; 

2) Өзінің және жолдастарының оқуы үшін жауапкершілікті мойнына алу; 

3) Басқа адамдарға құрмет пен қамқорлық көрсету; 

4) Конструктивті кері байланысты беру; 

5) Сабаққа уақтылы келу және тиісті дайындықты қамтамасыз ету; 

6) Белсенді қатысу және процеске үлес қосу. 

  

12. Оқудан шығару, өз еркімен шығару және академиялық демалыс 
  

46. НУ-да оқудан шығару, өз еркімен шығару және академиялық 

демалыс студенттерге арналған ішкі тәртіп пен қағидаларға сәйкес жүзеге 

асырылады. 

47. Өз еркімен оқудан шығару және академиялық демалысқа шығу 

туралы өтініштерді студент MyRegistrar жүйесі арқылы электронды түрде береді. 

  

13. Курстарды қайталау және оқу мерзімін ұзарту 

 

48. Курстарды қайта тапсыру рәсімдері  

Магистратураның/докторантураның АҚР-ға сәйкес орындалуы керек. 

49. Оқуды ұзарту рәсімдері Магистратураның/докторантураның АҚР-ға 

сәйкес орындалуы керек. 

  
14. Оқушыларды қолдау 

  
50. Жетекшілік және академиялық кеңес. Докторанттың 

консультативтік комитеті, ғылыми жетекші (лер) және бағдарлама үйлестірушісі 

студенттерге ғылыми-зерттеу жұмыстарына көмектесу, стипендияларды қолдау 

және ұсыну, сондай-ақ жалпы кәсіптік бағдар беру үшін сындарлы үлес қосу 

арқылы докторантура бағдарламасының сәтті аяқталуына ықпал етеді. Кафедра 

мүшесі болып табылатын бас ғылыми жетекші әр докторантқа тағайындалады. 

Сондай-ақ, бірлескен жетекшіні тағайындау ұсынылады. Кейбір жағдайларда, 

атап айтқанда, пәнаралық /немесе көп салалы жобалар үшін докторанттың 

бірлескен жетекшісі басқа мектептер мен университеттерден таңдалуы мүмкін. 

Супервайзерлердің негізгі міндеті – студентке еуразиялық зерттеулер саласында, 
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әсіресе оның диссертациясының тақырыбын анықтау және әзірлеу процесінде 

және біліктілік емтиханы мен диссертацияны ауызша қорғау үшін сыртқы 

комитет мүшесі, сондай-ақ диссертациялық комитет (бұдан әрі – Комитет) және 

аяқталған докторлық диссертацияны ауызша қорғау үшін философия докторы 

дәрежесін алуға көмектесу. Жетекшілер докторантқа далалық жұмыстарды 

жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ деректерді талдау туралы кеңес береді деп 

күтілуде. Сонымен, жетекшілер диссертация жобасын сыртқы шолуға жібермес 

бұрын мақұлдауы керек (диссертацияның жалпы ережелері 3-қосымшада 

көрсетілген). Жетекшілер студентпен рецензенттердің пікірлері мен 

ұсыныстарын ескеру үшін жұмыс істейді және диссертация университетте 

аяқталған докторлық диссертацияны түпкілікті ауызша қорғауға қашан дайын 

болатындығын анықтайды. 

51.    Мансап мәселелері жөнінде кеңес беру орталығы (CAC) ұсынатын 

қысқа семинарлар, мысалы, түйіндеме жазу, бос орындар мен бағдарламалық 

қамтамасыз ету қосымшалары, әңгімелесу әдістері және уақытты басқару 

дағдыларын дамыту бойынша кеңестер мен көмек көрсету арқылы кәсіби 

мансапты одан әрі дамытуға қолдау көрсетеді. Студенттер қажет болған 

жағдайда Студенттік істер департаменті ұсынатын кеңес беру қызметтеріне 

жіберіледі. 

52. Студенттер халықаралық ғылыми қауымдастықпен, сондай-ақ сала 

өкілдерімен бірқатар байланыстардың пайдасын көреді. Қазақстанда және 

шетелде ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын басқа да сыртқы 

ұйымдармен күшті ғылыми байланыстар орнатылған. Докторлық дәрежені 

қолдау  үшін студенттер келесі бағдарламаларды жүзеге асырады: 

1) Барлық студенттер кешенді емтихан тапсырғаннан кейін қабылдаушы 

халықаралық ғылыми мекемеде 6-12 ай бойы ғылыми тағылымдамадан өтуге 

мүмкіндік алады. НУ академиялық жетекшісі және ғылыми жетекшілер тобы үй-

жайларды, ғылыми базаны және докторантура нысандарын тиімді пайдалану 

үшін студентпен болған уақыт бойы байланыста болады.  

2) Студенттер CAC, ЖӘГҒМ немесе ЖӘГҒМ-нің тиісті бөлімі 

ұйымдастыратын кәсіби даму семинарларына қатысуға ынталандырылады. 

3) Студенттік жетекші ғылыми мансап нұсқалары бойынша кеңес беруі 

және зерттеу нәтижелерін ұсыну және желілік байланыстарды қамтамасыз ету 

үшін конференцияға қатысуға көмектесуі керек. 

53. Оқушылар мектеп офисінде әртүрлі академиялық және академиялық 

емес мәселелер бойынша көмек ала алады. 3-кестеде әртүрлі мәселелер бойынша 

кіммен байланысуға болатыны көрсетілген. Егер студент кіммен байланысу 

керектігін білмесе, әдетте алдымен мектеп офисінен сұраған дұрыс, өйткені олар 

студенттерді дұрыс адамға бағыттай алады. 

  
3-кесте. Студенттерге қолдау көрсетуге арналған байланыстар 

Мәселе туындаған 

жағдайда ... 

Байланыс Электрондық пошта 
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Оқуға түсу, тұру, 

қаржы, іс қағаздарын 

жүргізу, Graduate 

Assignments (GTA, 

GSRA, GI) 

академиялық демалыс, 

өз еркімен оқудан 

шығару 

Мектеп офисі ssh_student_services@nu.edu.kz 

assel.zhakibayeva@nu.edu.kz 

Студенттік сапарлар, 

конференциялар 

Мектеп офисі ssh_student_services@nu.edu.kz 

maya.davletova@nu.edu.kz 

Оқудан шығарылу Мектеп офисі ssh_student_services@nu.edu.kz 

Assem.koisybayeva@nu.edu.kz 

MyRegistrar 

жүйесіндегі 

студенттердің 

өтініштері, 

аудиторияларды 

брондаулар, тәртіптік 

істер 

Мектеп офисі ssh_student_services@nu.edu.kz 

alminiya.ussingaliyeva @ 

nu.edu.kz  

Кітапхана 

ресурстарына қол 

жеткізу 

Кітапханашылар library@nu.edu.kz 

Курстың мазмұны, 

жеке курстық 

тапсырмаларға 

қойылатын талаптар 

Курс 

нұсқаушылары 

Курс сипаттамаларын қараңыз 

«Еуразиялық 

зерттеулер 

саласындағы 

докторантура» 

бойынша оқуға 

қатысты барлық 

сұрақтар 

Академиялық 

мәселелер 

жөніндегі вице-

декан, бағдарлама 

үйлестірушісі 

philip.enns@nu.edu.kz 

uli.schamiloglu@nu.edu.kz 

Сіздің әл-ауқатыңыз 

бен психологиялық 

өміріңізге қатысты кез 

келген сұрақтар 

Психологиялық 

кеңес беру 

орталығы 

nu_counseling@nu.edu.kz 

  

Moodle, Назарбаев 

Университетінің 

аккаунтына кіру, e- 

Университет поштасы 

АТ қолдау 

қызметі 

helpdesk@nu.edu.kz 

  

  
15. Қорытынды ережелер 
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54. Мектеп қажетті рұқсаттарды алған жағдайда мыналарды өзіне 

қалдырады: 

1) анықтамалықтардың мазмұнын қайта қарау және саясатты, 

бағдарламаларды, талаптарды, қағидаларды, регламенттерді, рәсімдерді, 

күнтізбелерді және басқа да ішкі құжаттарды өзгерту; 

2) қабылдау және тіркеу критерийлерін белгілеу және/немесе өзгерту; 

3) курстарды немесе бағдарламаларды, олардың мазмұны мен алғы 

шарттарын жою немесе өзгерту; 

4) курстарға жазылуды шектеу және тыйым салу; 

5) уақытты немесе орынды немесе штат кестесін жою, бөлу немесе өзгерту; 

немесе 

6) оқу процесіне әсер ететін басқа да қажетті өзгерістерді енгізу. 

Жоғарыда аталған салалардың кез келгенінде өзгерістер енгізілсе және 

студенттердің мүдделеріне әсер етсе, олар НУ-дың электрондық поштасы 

арқылы хабардар етілуі керек. 

55. Осы Анықтамалықта қарастырылмаған мәселелер 

Магистратура/докторантура АҚР-мен және Университеттің басқа да тиісті ішкі 

құжаттарымен реттеледі. 
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Назарбаев Университеті 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің «Еуразиялық 

зерттеулер саласындағы 

докторантура» 

бағдарламасы бойынша 

анықтамалыққа 1-қосымша 
 

  
«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасына 

арналған үлгілік оқу жоспары 
  
Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура бағдарламасының 

анықтамалығы 

1-жыл: 1-семестр (күз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 700 Еуразияны енгізу ЖӘГҒМ 8 

EAS 701 Еуразиялық зерттеулердегі маңызды 

мәселелер 

ЖӘГҒМ 4 

А таңдау бойынша 1-пән ЖӘГҒМ 

/ ЖМСМ 

/ ЖББМ 

8 

Жетілдірілген академиялық жазу ЖӘГҒМ 8 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 28 жыл 

1-жыл: 2-семестр (көктем) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 708 Еуразиялық гуманитарлық кіші 

семинар 

НЕМЕСЕ 

EAS 709 Еуразиялық әлеуметтік ғылымдар 

бойынша семинар (немесе бағдарлама 

директоры бекіткен баламасы) 

ЖӘГҒМ 8 

В таңдау бойынша 1-пән ЖӘГҒМ 8 

А таңдау бойынша 2-пән ЖӘГҒМ 8 

Ашық таңдау №1 ЖӘГҒМ 8 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 32 

1-жыл: 1-ші жазғы оқу кезеңі (жаз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

Тіл үйрену, тағылымдамадан өту, алдын ала 

дала жұмыстары және т.б. 

Барлығы 0 



17                                                    Академиялық Кеңес 
 

 

DIRECTUM-27926-3105167

EAS 716 Еуразиялық зерттеулердегі 

диссертация 

ЖӘГҒМ 0 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 3-семестр (күз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 711 Еуразиялық зерттеулердегі 

докторлық семинар I 

ЖӘГҒМ 8 

В таңдау бойынша 2-пән ЖӘГҒМ 8 

C таңдау бойынша 1- немесе 2-пән ЖӘГҒМ 8 

Ашық таңдау №2 ЖӘГҒМ 8 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 32 

2-жыл: 4-семестр (көктем) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 712 Еуразиялық зерттеулердегі 

докторлық семинар II 

ЖӘГҒМ 8 

EAS 713 біліктілік емтиханы ЖӘГҒМ 0 

Ашық таңдау №3 ЖӘГҒМ 8 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 16 

2-жыл: 2-ші жазғы оқу кезеңі (жаз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

Тіл үйрену, тағылымдамадан өту, далалық 

зерттеу және т.б. 

Барлығы 0 

EAS 716 Еуразиялық зерттеулердегі 

диссертация 

ЖӘГҒМ 0 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 5-семестр (күз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 716 Еуразиялық зерттеулердегі 

диссертация 

ЖӘГҒМ 0 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

БАРЛЫҒЫ: 

ЖӘГҒМ 0 

3-жыл: 6-семестр (көктем) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 716 Еуразиялық зерттеулердегі 

диссертация 

ЖӘГҒМ 0 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

БАРЛЫҒЫ: 

  0 

3-жыл: 3-ші жазғы оқу кезеңі (жаз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 716 Еуразиялық зерттеулердегі 

диссертация 

ЖӘГҒМ 0 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

БАРЛЫҒЫ: 

  0 
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4-сынып: 7-семестр (күз) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 716 Еуразиялық зерттеулердегі 

диссертация 

ЖӘГҒМ 0 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

БАРЛЫҒЫ: 

ЖӘГҒМ 0 

4-сынып: 8-семестр (көктем) 

Курстар Мектеп ECTS кредиттері 

EAS 717 Еуразиялық зерттеулерден ауызша 

емтихан 

ЖӘГҒМ 132 

СЕМЕСТР БОЙЫНША АРАЛЫҚ БАРЛЫҒЫ: 132 

  
Ескерту. Бұл үлгі әдеттегі студентке арналған жалпы 4 жылдық оқу үлгісі болып 

табылады. Кейбір студенттерде курстық жұмысты 4 семестрден аз уақыт ішінде 

аяқтау үшін жеткілікті кредит пен дайындық болуы мүмкін. Студенттерге 

әдеттен тыс жағдайларды қоспағанда және кандидаттың эдвайзерінің өтініші 

бойынша ғана 3-ші курстық жұмысты ішінара немесе толық орындауға рұқсат 

етілмейді. Бағдарлама студенттерге төрт жыл ішінде диссертациясын аяқтауға 

мүмкіндік беру үшін жасалған. Бұл тиісті салада магистр дәрежесімен 

қабылданған докторанттардың көпшілігі үшін шынайы ұсыныс деп есептейміз.    
  

«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасына 

арналған мамандандырылған және элективті пәндер тізімі: 
(а) Еуразиялық зерттеулер 

  
EAS 700 Еуразияға кіріспе [EAS 500 сәйкес]; 

EAS 701 Еуразиятанудың өзекті мәселелері; 

EAS 708 

  

Еуразиялық гуманитарлық ғылымдар бойынша  кіші семинар 

[Тақырып / кездеседі?]; 

EAS 709 

Еуразиялық әлеуметтік ғылымдар бойынша кіші семинар 

[Тақырып / кездеседі?]; 

EAS 710 Тәуелсіз Еуразиялық зерттеу; 

EAS 711 Еуразиялық зерттеулер бойынша докторлық семинар I; 

EAS 712 Еуразиялық зерттеулер бойынша докторлық семинар II. 

  
«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасы 

аясында  
Бағдарламаның 

кезеңі 

Мағынасы Ықтимал нәтижелер Баға 

БАҒДАРЛАМАҒА 

ҚАБЫЛДАУ 

Бастапқы бағалау 1. Ауытқу 

2. Толеранттылық 

Бағалау 

кілті 
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НЕГІЗГІ КУРСТАР 

ЖӘНЕ 

САЙЛАУЛАРҒА 

АРНАЛҒАН 

КУРСТАР. 

Пәннің негіздері 

бойынша 

студенттің 

құзыреттілігін 

анықтау 

1. Бағдарламада 

жалғастырыңыз 

2. Пробацияны 

жалғастыру 

3. Бағдарламадан 

шығару 

  

БІЛІКТІЛІК 

ЕМТИХАНЫ 

іргелі оқу 

зерттеулер жүргізу 

үшін қажетті 

мазмұн мен 

дағдылар туралы 

білімді 

студенттерде 

иелену көрсету 

1. Сәтсіз, қайта 

қабылдауға рұқсат 

етілді. 

2. 2-рет сәтсіз 

аяқталды, 

бағдарламадан 

шығарылды 

3. Бағдарламада 

жалғастырыңыз 

Бағалау 

кілті 

ЗЕРТТЕУ 

ҰСЫНЫСТАРЫН 

ҚОРҒАУ 

Студенттердің 

іргелі білім беру 

зерттеулерін 

жүргізудің мүмкін 

болатын жоспарын 

көрсету 

1. Қате, қайта 

қорғауға рұқсат 

етілген. 

2. 2-рет сәтсіз 

аяқталды, 

бағдарламадан 

шығарылды 

3. Бағдарламада 

жалғастырыңыз 

Бағалау 

кілті 

ДИССЕРТАЦИЯ 

ҚОРҒАУ 

іргелі оқу 

зерттеулер жүргізу 

үшін қажетті 

мазмұн мен 

дағдылар туралы 

білімді 

студенттерде 

иелену көрсету 

1. Тексеру үшін 

қайтарылды 

2. Егер түзетулер 

қанағаттанарлықсыз 

болса, онда 

бағдарламадан 

шығару. 

3. Қате, қайта 

қорғауға рұқсат 

етілген. 

4. 2-рет сәтсіз 

аяқталды, 

бағдарламадан 

шығарылды. 

Бағалау 

кілті 

  
Бағдарламаның оқу нәтижелері 
«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасын сәтті 

аяқтағаннан кейін түлектер мыналарды орындай алады: 
OН1. Осы саладағы маманға сәйкес Еуразия аймағының тарихы, мәдениеті 

және қоғамы туралы егжей-тегжейлі білімін сыни тұрғыдан талдап, көрсету.  
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OН2. Әртүрлі пәндерден және/немесе маман деңгейіндегі пәнаралық 

тәсілдерден түсініктерді ажырату, салыстыру және пайдалану.  
OН3. Өз тілінде негізгі және қосымша, жазбаша және/немесе ауызша 

және/немесе көрнекі дереккөздерді зерттеп, түсіндіру.  
OН4. Зерттеуді еркін ағылшын тілінде жіберу және Еуразиялық зерттеулер 

саласында кітап көлемі мен жарияланым сапасы бойынша ағылшын тілінде 

жазбаша жұмыс жасау.  
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Назарбаев Университеті 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің «Еуразиялық 

зерттеулер саласындағы 

докторантура» 

бағдарламасы бойынша 

анықтамалыққа 2-қосымша 
 

  
  

Еуразиялық зерттеулер саласындағы философия докторы дәрежесін алу 

үшін қажетті оқу кезеңдерінің тізімі: 
1. Барлық сабақтар мен курстық жұмыстарды сәтті аяқтау. Студенттер 

әдетте 108 ECTS тапсырады.  

2. Ең аз CGPA 3.0 деңгейін қолдау және «жақсы академиялық 

көрсеткіштерді» сақтау. Семестрлік GPA-сы 3.0-ден төмен (CGPA-ға 

қарамастан) немесе CGPA енді «жақсы» деп саналмайтын кез келген студентке 

және егер эдвайзер ұсынса, академиялық сынақ мерзімі беріледі. Академиялық 

сынақ кезеңінде «жақсы оқу үлгерімін» қалпына келтіре алмаған студенттер 

бағдарламадан шығарылады.  

3.  «Біліктілік емтиханын» тапсырғанға дейін барлық қажетті тіл және 

курстық жұмыс талаптарын сәтті орындау (қосымша тіл талаптарын студенттің 

эдвайзері белгілейді). 

4. Үш бағыт бойынша емтиханнан тұратын докторлық «біліктілік 

емтиханын» («алдын ала емтихан» деп те аталады) сәтті тапсыру, оның ішінде 

№1 пән бойынша бір емтихан, №2 пән бойынша бір емтихан және № сала 

бойынша бір емтихан. 3 (міндетті емес болуы мүмкін).Үміткердің ғылыми 

қызығушылықтарына байланысты №1 немесе №2 пәннен, аймақтан, кезеңнен, 

әдебиет пен мәдениеттен немесе басқа пәннен емтихан). 

5. Диссертациялық зерттеу жоспарын сәтті қорғау. 

6. Түпнұсқа диссертацияны ұсыну, әдетте шамамен 60 000-100 000 сөз. 

7. Диссертацияны комитетке (сыртқы мүшелерді қоса алғанда) 

тапсыру. 

8. Диссертацияны комитет алдында  ауызша сәтті қорғау. 

9. Комитет сұраған барлық өзгерістерді сәтті аяқтау. 
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Назарбаев Университеті 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің Еуразиялық 

зерттеулер саласындағы 

докторантура 

бағдарламасы бойынша 

анықтамалыққа 3-қосымша 
 
  

  
«Еуразиялық зерттеулер саласындағы докторантура» бағдарламасы 

бойынша диссертация форматы 
  

Диссертация (100 000 сөзге дейін) мыналарды қамтуы керек: 
1) Титул парағы 

2) Алғыс (міндетті емес) 

3) Аннотация 

4) Мазмұны 

5) Суреттер тізімі 

6) Аббревиатуралар тізімі 

7) Кіріспе 

8) Әдебиеттерге шолу 

9) Теориялық негіздері (1 тарау) 

10) Материалдар мен әдістеме (1 тарау) 

11) Нәтижелер мен талқылаулар (2-4 тарау) 

12) Қорытындылар 

13) Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

  

Диссертация тарауларының қысқаша сипаттамасы: 

Титулдық бет – тақырып диссертацияның нақты сипаттамасына сәйкес 

мүмкіндігінше қысқа болуы керек. 

Мысалы: 

  

Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі 

Химия саласындағы философия докторы 

дәрежесін алу 

талаптарын ішінара орындау мақсатында 

[Диссертация тақырыбы] 

Берілген диссертация 

 [автордың толық аты-жөні] 

Назарбаев Университеті 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
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[Аяқталған диссертацияны кафедраға, бөлімге немесе 

комиссияға тапсырған айы мен жылы] 

Аннотация – 350 сөзден аспауы керек, мәселені сипаттау, қолданылатын 

әдістер мен процедураларды сипаттау, сонымен қатар зерттеудің негізгі 

нәтижелерін немесе қорытындыларын беру керек. 

Суреттер мен кестелер тізімі – қысқаша сипаттамасы бар тараулар 

бойынша дипломдық жұмыстағы суреттердің тізімі. 

Қысқартулар тізімі – диссертацияда пайдаланылған аббревиатуралардың 

толық тізімі. 

Кіріспе – сіз немен айналысасыз, оны қалай жасайсыз, не үшін жасайсыз, 

жобаның құндылығы неде және диссертацияның құрылымы қандай екенін 

түсіндіреді. 

Әдебиеттік шолу – зерттелетін мәселе бойынша әдебиеттерге сілтеме 

жасайды және келесі теориялық тараудың негізін қалайды. 

Теориялық тәсілдер – қолданылған теориялық тәсілдер талқыланады 

және диссертация жасауға тырысатын негізгі теориялық үлестер көрсетіледі. Ол 

сондай-ақ келесі бірнеше тарауда жүзеге асырылатын эмпирикалық талдаудың 

кезеңін белгілейді. 

Деректер және әдістеме – деректерді, деректер жинауды, деректер 

көздерін және әдістемені егжей-тегжейлі талқылайды. 

Нәтижелер мен талқылаулар – теориялық тарауда айтылған негізгі 

теориялық мәлімдемелерді эмпирикалық/статистикалық сынақтан өткізу үшін 

қызығушылық айнымалылар арасындағы эмпирикалық немесе статистикалық 

қатынасты көрсетіңіз .  

Қорытындылар – диссертацияның басында ұсынылған теориялық негізді 

эмпирикалық тұжырымдар аясында қалай нақтылауға және қайта қарауға 

болатынын ұсыну үшін барлығын біріктіріңіз. Сонымен қатар, нәтижелердің 

практикалық салдары талқылануы мүмкін. 

Пайдаланылған әдебиеттер – авторлар мен дереккөздер көрсетілуі керек. 

Дәйексөз стилі АРА стиліне немесе Чикаго нұсқаулық стиліне сәйкес 

диссертацияда қолданылуы керек. 

  

Диссертация форматы: 

1. Өрістер: барлық шеттер үшін кемінде 1 дюйм. 

2. Бүкіл мәтін бойынша интервал: қос бос орын. 

3. Блоктық дәйексөздерге, сілтемелер мен библиографияларға арналған 

интервал: әрбір жазбада бір бос орын, бірақ жазбалар арасындағы бос орын екі 

есе. 

4. Аралық үшін мазмұны, кестелер тізімі, тізім графиктер немесе 

иллюстрациялар және ұзын кестелер: бір интервалды пайдалануға болады. 

5. Шрифт: 12 кегльді қаріпті пайдаланыңыз. 

6. Мақаланың негізгі бөлігінде қолданылатын шрифт барлық тақырыптарда, 

бет нөмірлерінде және түсіндірмелерде қолданылуы керек. 

7. Кестелер үшін кішірек қаріпті (10, 11) пайдалануға болады. 



24                                                    Академиялық Кеңес 
 

 

DIRECTUM-27926-3105167

8. Беттеу: бірінші бетті қоспағанда, диссертацияның барлық беттері 

нөмірленуі керек. 

9. Кіріспе бөлімді нөмірлеу үшін (конспект, мазмұны, кестелер тізімі, 

графиктер, иллюстрациялар және алғысөз) шағын рим цифрларын (i, ii, iii, iv, v 

...) пайдаланыңыз. Олар беттің төменгі жағында немесе жоғарғы жағында пайда 

болуы керек. Барлық беттерде мәтін, кестелер, суреттер немесе суреттер болуы 

керек. 

10.    Мәтін үшін бірінші беттен (мәтіннің бірінші бетінен) бастап араб 

цифрларын (1, 2, 3, 4, 5 ...) пайдаланыңыз. Кітаптағы сияқты, бет нөмірлері 

жоғарғы немесе төменгі жағында белгіленуі мүмкін. Қолжазбада бет нөмірлері 

қолданылуы керек. Бет нөмірлері диссертацияның аяқталғанын көрсету үшін 

пайдаланылғандықтан, әрбір бет кестелерді, графиктерді, иллюстрацияларды 

және библиографияны/көрсеткіштерді (егер қосылса) қоса ретімен нөмірленуі 

керек; әріп жұрнақтары (мысалы, 10a, 10b ...) рұқсат етілмейді. Әдетте, тарау 

тақырыбы бар бетте бет нөмірі болмайды. 

  
  

  
  
  

 
  
  

  
 

 


