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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 

бойынша ғылым саласындағы қағидалар мен рәсімдер; 

PhD – философия докторы – оқу бағдарламасы бойынша берілетін жоғары 

академиялық деңгейдегі дәреже; 

Жаратылыстану-ғылыми бағытындағы докторантура 

бағдарламалары – Мектеп ұсынатын докторантура бағдарламалары: Химия 

саласындағы докторантура бағдарламасы, Өмір туралы ғылымдар саласындағы 

докторантура бағдарламасы; Математика саласындағы докторантура 

бағдарламасы; Физика саласындағы докторантура бағдарламасы; 

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 сомасын Университетте өткен курстар үшін бағаланатын 

кредиттердің сомасына бөлу арқылы есептеледі; 

CGPA – үлгерімнің орташа балы, студенттің дәреже алуына ықпал ететін 

барлық балдарының орташа мәнін есептеу. Барлық оқу уақытындағы CGPA 

жалпы балл сомасын Университеттегі барлық уақыт ішінде өткен курстар 

бойынша бағаланатын кредиттер сомасына бөлу арқылы есептеледі. 

Осы Анықтамалықта пайдаланылмаған терминдер мен анықтамалар 

Университеттің ішкі құжаттарымен анықталады. 
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1. Кіріспе 

  

1. Назарбаев Университеті ЖӘГҒМ Жаратылыстану-ғылыми бағытындағы 

докторантура бағдарламалары бойынша анықтамалық (бұдан әрі – 

Анықтамалық) студенттерге ЖӘГҒМ-де сабақтарға қатысу мен білім алудың 

жалпы ережелері мен ұсынымдары туралы түсінік беруге арналған. Осы 

Анықтамалықта «Химия саласындағы докторантура», «Өмір туралы ғылымдар 

саласындағы докторантура», «Математика саласындағы докторантура», 

«Физика саласындағы докторантура» бағдарламаларына шолуды, бағалау 

жүйесін, мектеп саясаты мен рәсімдерін, сондай-ақ басқа да пайдалы ақпаратты 

қамтиды. Студенттер Анықтамалықпен мұқият танысулары тиіс, себебі оның 

мазмұны Мектептің жаратылыстану-ғылыми бағытындағы докторантура 

бағдарламаларының барлық студенттері үшін міндетті болып табылады. 

  

2. Қабылдау 

  

2. Жаратылыстану-ғылыми  бағытындағы докторантура бағдарламаларына 

қабылдау НУ-ға қабылдау тәртібін реттейтін тиісті ішкі құжаттарға сәйкес 

жүзеге асырылады. 

  

3.    Бағдарламаға шолу 

  

3. Осы бағдарламалар студенттерден күндізгі бөлімде оқуды талап етеді 

және студенттердің университеттен тыс жерде жұмысы болмайды деп күтіледі. 

4. Жаратылыстану-ғылыми  бағытындағы барлық докторантура 

бағдарламаларының жалпы мақсаты жаһандық маңызы бар нақты 

технологиялық, экономикалық, әлеуметтік, медициналық және экологиялық 

мәселелерді шешуге тұрақты үлес қосуға дайын және қабілетті жоғары білікті 

зерттеуші докторанттарды дайындауға бағытталған. 

5. «Химия саласындағы докторантура» бағдарламасы студенттерді химия 

саласындағы тәуелсіз тәжірибеші болуға дайындауға арналған. Бағдарлама 

теория бойынша да, практика бойынша да оқытудың қарқынды тәсілін көздейді, 

бұл студенттерге академияда, зерттеулер мен әзірлемелерде, ғылыми 

стартаптарда және өнеркәсіпте түрлі мансаптық бағыттарға жақсы дайындалуға 

мүмкіндік береді. Химия ғылымдары саласындағы докторантура бағдарламасы 

Қазақстан үшін басым салаларға шоғырланады, білімге негізделген болашақ 

жоғары технологиялық салалар мен экономиканың іргетасы болады. 

«Химия саласындағы докторантура» бағдарламасын аяқтай отырып, 

студенттер химияның іргелі және озық принциптері туралы терең және жүйелі 

білім алады және кәсіпкерлікті дамыта отырып, XXI ғасырдағы және одан кейінгі 

кең ауқымдағы ғылыми және технологиялық мәселелердің кең ауқымын 

анықтау, талдау және шешімдерді ұсыну қабілеттерін дамытады. Түлектер 
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химия, физика, математика, теориялық және практикалық тәжірибені тиісті оқу 

саласында меңгереді деп күтілуде. 

Бағдарлама студенттері 4 жыл ішінде 240 ECTS кредитін алуы керек, бұл 

Назарбаев Университетіндегі магистратура мен курстарға арналған нормативтік 

базаға сәйкес келеді (2019). 

Бағдарлама кешенді курстық жұмыстар мен зерттеу жұмыстарынан 

тұрады. Курстар студенттерге химия саласындағы озық және терең білім алуға 

мүмкіндік беру үшін әзірленген. Олардың зерттеу бағдарламасына бөлінген 

қосымша, икемді оқу уақыты оларға арнайы жабдықты оқыту курстарына 

қатысуға және ғылыми жобаларына қажетті Назарбаев Университетінің негізгі 

нысандарымен жұмыс істеуде практикалық дағдыларды алуға мүмкіндік береді. 

Кешенді емтихан тапсырып, жобаларды қорғағаннан кейін студенттер химия 

саласындағы немесе химиямен байланысты пәнаралық саладағы жаңа 

зерттеулерді әзірлеуі және қолданулары керек. Бағдарламаның зерттеу құрамдас 

бөліктері мен диссертацияны қорғауды әрбір студент бағдарламаны аяқтап, 

диплом алу үшін орындайды. 

«Химия саласындағы докторантура» бағдарламасына арналған үлгілік оқу 

жоспары 1-қосымшада келтірілген. 

6. «Өмір туралы ғылымдар» – бұл   Қазақстан Республикасы үшін ғылым 

мен технологиялар саласындағы басым қажеттіліктерге сәйкес келетін 

ғылымның қарқынды дамып келе жатқан пәнаралық саласы. «Өмір туралы 

ғылымдар саласындағы докторантура» бағдарламасын көлемі мен құрылымы 

бойынша халықаралық жетекші академиялық институттардың қолданыстағы 

бағдарламаларымен салыстыруға болады. «Өмір туралы ғылымдар саласындағы 

докторантура» бағдарламасы негізгі және факультативтік пәндер бойынша 

бірінші дәрежелі оқытуды қамтамасыз етеді және Қазақстанның қазіргі, сондай-

ақ болжанатын салаларында жоғары сұранысқа ие өмір туралы ғылымдар 

саласындағы заманауи жоғары сапалы сарапшыларды дайындайды. Бағдарлама 

аясындағы зерттеу қызметі Назарбаев Университетінің (НУ) дипломнан кейінгі 

бағдарламалар жүйесіне сәйкес келетін педагогикалық дайындықпен 

біріктірілген өңірлік және шетелдік студенттерді бағдарлама бойынша оқуға 

тарту мүмкіндігіне ие. 

Бағдарлама студенттері 4 жыл ішінде 240 ECTS кредитін алуы керек, бұл 

Назарбаев Университетіндегі магистратура мен курстарға арналған нормативтік 

базаға сәйкес келеді (2019). 

«Өмір туралы ғылымдар саласындағы докторантура» бағдарламасына 

арналған үлгілік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген. 

7. «Математика саласындағы докторантура» бағдарламасы. Бұл әрқашан 

әр ұрпақта ғылым мен техниканың дамуының негізгі аспектілерінің бірі 

болғанына қарамастан, қазіргі уақытта математика соншалықты жан-жақты бола 

бастады. Оның рөлі мен маңыздылығы бағаланып, мойындалады. Оның 

құндылығы заманауи технологиялардың, жаңа өнертабыстар мен идеялардың 

дамуында дәлелденді. Математика сонымен қатар экономика және әлеуметтік 

ғылымдар сияқты математикамен тарихи тұрғыдан математикаға мүлдем қатысы 
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жоқ салаларда балама, тіпті алмастырылмайтын аналитикалық құралға айналды. 

Түлектердің математиканың озық деңгейін пайдаланатын ортада жұмысқа 

жақсы дайындалуын қамтамасыз ету үшін «Математика саласындағы 

докторантура» бағдарламасы ілгері деңгейдегі курстар арқылы білімді 

тереңдетуге және жоғары халықаралық деңгейде зерттеу дағдыларын дамытуға 

бағытталған. 

«Математика саласындағы докторантура» бағдарламасын аяқтағаннан 

кейін студенттер әртүрлі инженерлік тақырыптарға қатысты тәуелсіз, 

инновациялық, түпнұсқа және жоғары сапалы зерттеулерді жобалап, жүргізе 

алады. Сонымен қатар, бағдарлама түлектері өндірістік және академиялық 

ортада университет профессорлары, аға ғылыми қызметкерлер, инженерлер 

және өнім әзірлеушілер лауазымдарында жұмыс істеуге дайындалады. 

Бағдарламаның студенттері 4 жыл ішінде 240 ECTS кредитін алуы керек, 

бұл Назарбаев Университетіндегі магистратура мен курстарға арналған 

нормативтік базаға сәйкес келеді (2019). 

«Математика саласындағы докторантура» бағдарламасына арналған 

үлгілік оқу жоспары 3-қосымшада келтірілген. 

8. «Физика саласындағы докторантура» бағдарламасы академиялық, 

ғылыми-зерттеу және жоғары технологиялық салалардағы мансап үшін алдыңғы 

қатарлы дағдылар мен білімді дамытуға арналған. Бағдарлама ел үшін басым 

бағыттарға бағытталған және болашақ жоғары технологиялық және білімге 

негізделген экономиканың негізі болады. «Физика саласындағы докторантура» 

бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер әртүрлі физика тақырыптары 

бойынша, сондай-ақ пәнаралық пәндер бойынша тәуелсіз, инновациялық және 

жоғары сапалы зерттеулерді жобалап, жүргізе алады. Бағдарлама түлектері 

өндірістік және академиялық ортада жұмыс істеуге, оның ішінде университет 

оқытушылары, аға ғылыми қызметкерлер, жоғары технологиялық кәсіпкерлер, 

инженерлер, өнім әзірлеушілер, ғылым мен технология саласындағы 

саясаткерлер болуға дайындалады.  

Бағдарлама кешенді курстық жұмыстар мен зерттеу жұмыстарынан 

тұрады. Бағдарлама студенттерге физика саласында озық және тереңдетілген 

білім алуға мүмкіндік беру үшін жасалған. Бағдарлама студенттері 4 жыл ішінде 

240 ECTS кредитін алуы керек, бұл Назарбаев Университетіндегі магистратура 

мен курстарға арналған нормативтік базаға сәйкес келеді (2019). 

Кешенді емтихан тапсырып, диссертациялық жобаны қорғағаннан кейін 

студенттер физика саласындағы немесе пәнаралық физикамен байланысты 

саладағы жаңа зерттеулерді жобалап, тәжірибеден өткізуге міндетті. 

Бағдарламаның зерттеу құрамдас бөліктерін және диссертацияны қорғауды әр 

студент бағдарламаны аяқтау және бітіру үшін орындайды. 

Физика бойынша докторантура бағдарламасына арналған үлгілік оқу 

жоспары 4-қосымшада келтірілген. 

9. Бағдарлама құрылымы келесі негізгі компоненттерді қамтиды: 

1) Бағдарлау аптасы – докторантураның бірінші аптасында өтетін іс-

шаралар. Мақсаты – студенттерді бағдарламаға дайындау, ЖӘГҒМ 
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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) Докторантура бағдарламасының біліктілік емтихандары – 

студенттер диссертацияны ілгерілету үшін алдын-ала шарт ретінде тапсыруы 

тиіс емтихандар. 

5) Дипломдық жұмыстың жоспарын әзірлеу және жазу – студенттің 

ғылыми-зерттеу жұмысын бағалаудың ерекше түрі, ол ғылыми диссертация 

курсына өту үшін үшінші семестрдің соңына дейін аяқталуы және қорғалуы 

керек. 

6) Диссертацияны жобалау және жоспарлау курсы студенттерге әрі 

қарай диссертациялық жұмыстың алғышарты ретінде сәтті қорғауы қажет 

ұсынылатын зерттеулерінің жобасын жазуға көмектесуге арналған курс болып 

табылады. 

7) Диссертацияны тапсыру – 4-курстың соңында әрбір студент 

диссертациялық зерттеуді аяқтауы керек. Диссертация әрбір ғылым кафедрасы 

үшін формат және стиль нұсқаулығына сәйкес толтырылуы керек («Химия 

саласындағы докторантура» бағдарламасы бойынша диссертацияның форматы 

5-қосымшада, «Өмір туралы ғылымдар саласындағы докторантура» 

бағдарламасы бойынша диссертацияның форматы 6-қосымшада келтірілген. 

«Математика саласындағы докторантура» бағдарламасы бойынша 

диссертацияның форматы 7-қосымшада, «Физика саласындағы докторантура» 

бағдарламасы бойынша диссертацияның форматы 8-қосымшада келтірілген). 

Дипломдық жұмыстағы сөздердің жоғарғы шегі 60 000 сөзге дейін 

(анықтамаларсыз, кестелер мен суреттерсіз) 100 000  (анықтамалармен, 

кестелермен және суреттермен) аспауы керек. 

  

4. Курстарды тіркеу саясаты мен рәсімдері 

 

10. Докторантура бағдарламасының студенті үшін жалпы кредиттік 

жүктеме әрбір жаратылыстану-ғылыми бағытындағы докторантура 

бағдарламасының нақты талаптарына негізделеді. Студент бағдарламаның оқу 

жоспарына сәйкес негізгі және элективті курстарды қоса алғанда, барлық 

курстарға тіркелуі қажет. 

11. Магистратураның/докторантураның АҚР-да көрсетілген курсты 

тіркеу рәсімдерін орындау қажет. 
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12. Онлайн тіркеу. Университетте онлайн тіркеу жүйесі бар. 

Студенттерге тіркеу мерзімі туралы электронды пошта арқылы алдын ала 

хабарланады. 

13. Пәнге тіркелу арқылы студенттер барлық пән талаптарын, оның 

ішінде нұсқаушы айтқан емтихандарды өткізу шарттарын сақтауға міндеттенеді. 

14. Басымдылығы бар тіркеу. Университетте басымдылығы бар тіркеу 

жүйесі пайдаланылады. Басымдық Мектеп, мамандық және/немесе оқу жылы 

бойынша берілуі мүмкін. Әрбір басым топ үшін тіркеуді бастау күні әрбір 

семестрде тіркеудің басталуы туралы хабарламада көрсетіледі. 

15. Тіркеу мерзімі. Студенттер пәндерді қосудың соңғы күніне дейін 

пәндерге тіркелуі керек, әйтпесе олар Университеттің ішкі нормативтік 

құжаттарында белгіленген рәсімдер мен стандарттарға сәйкес оқудан 

шығарылады. 

16.   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. 

17.   Пәннен 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 орташа 

академиялық балға (бұдан әрі – GPA) немесе жалпы орташа академиялық балға 

(бұдан әрі – CGPA) әсер етпейді. 

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

күту парағына енгізілледі. Күту парағы студенттерді кезекке қояды. Пән 

бойынша бос орын пайда болған кезде кезекте бірінші болған студент автоматты 

түрде пәнге тіркеледі және электрондық пошта арқылы тиісті хабарлама алады. 

Күту парақтарының кезеңі аяқталғаннан кейін студенттерге пәндерді қосуға 

болатын кезең аяқталғанға дейін басқа пәндерге тіркелу мүмкіндігі беріледі. 

19. Студенттер курстың өту тәртібі мен бір семестрдегі кредиттердің 

стандартты көлеміне қатысты бағдарламаның оқу жоспарын орындайды деп 

күтілуде. Кредиттік қайта жүктеу тек докторантура бағдарламасының 

үйлестірушісі және Мектептің Академиялық мәселелер жөніндегі вице-

деканының рұқсатымен ғана мүмкін болады. Мектептің оқу күнтізбесінде 

көрсетілген тіркеу кезеңі аяқталғанға дейін тиісті нысан. Егер студент кредиттік 

жүктеме нысанын ұсынбаса, онда ол қарастырылып отырған семестрге әдеттегі 

кредит көлемін алады деп саналады. Демек, егер студент бағдарлама 

үйлестірушісінің және Академиялық мәселелер жөніндегі вице-деканның 

рұқсатынсыз қандай да бір курстарға тіркелсе, ол сабаққа жіберілмейді және 

әкімшілік түрде тоқтатылады. 

20. ЖӘГҒМ жаратылыстану-ғылыми бағытындағы докторантура 

бағдарламаларының студенттері докторантура бағдарламасының үйлестірушісі 

мен Академиялық мәселелер жөніндегі вице-деканның рұқсатымен НУ-дың 

басқа Мектебіндегі курстарға жазыла алады. 
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5. Бағалау жүйесі  
21. Магистратураның/докторантураның АҚР-не сәйкес 1-кестедегі 

жалпы бағалау шкаласы Университеттің барлық магистратура бағдарламалары 

бойынша әріптік бағаланған курстарға қолданылады. 

 

1-кесте: Әріптік бағалау 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 

  

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

курстар бойынша оқитын студенттер үшін көрсетілетін болады. 

 «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. 

23. Әкімшілік бағалар: Транскриптте арнайы әкімшілік бағалар мен 

белгілер қолданылады. 2-кестедегі әкімшілік белгілер GPA және CGPA 

есептеулеріне әсер етпейді, бірақ студенттердің оқуын жалғастыруға қойылатын 

талаптарға әсер етуі мүмкін: 

  

2-кесте: Әкімшілік бағалар 

Баға Түсініктемелер  Балл 

AU Тыңдалған Қолданылмайды 

AW Әкімшілік шеттету Қолданылмайды 

I Аяқталмаған Қолданылмайды 

IP Орындалу барысында Қолданылмайды 
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IPS Қанағаттанарлық орындалуда Қолданылмайды 

IPU Қанағаттанарлықсыз орындалуда Қолданылмайды 

Т.С Кредитті аудару Қолданылмайды 

В Бас тарту Қолданылмайды 

  

24. Тыңдалды (AU). Тыңдалды 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 негізгі себебі бар; және 

5)  оқытушының рұқсаты алынды. 

25. 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. 

26. 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 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. 
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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. 

27. 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 кезең ішінде 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. 

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

оның талаптарын орындамағанын білдіреді. 

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

оқытушы басқа баға қоя алмайды. 

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

аяқтау талаптарын есепке алмайды. 

29. Бағаларды тағайындау, бағалау және GPA және CGPA есептеу 

рәсімдері магистратураның/докторантураның АҚР-да көрсетілгендей 

орындалуы керек. 

  

6. Академиялық процесс 
  

30. Жаратылыстану-ғылыми бағытындағы докторантура бағдарламасы 

бойынша оқуды жалғастыру үшін студенттің ең төменгі CGPA≥2,67-мен 

анықталған әрбір бағалау кезеңінің соңында жақсы академиялық үлгерімі болуы 

керек. 

31. Әр семестр бойынша зерттеу жоспары және зерттеу барысын бағалау 

диссертациялық зерттеу курсын (0 ECTS) (BIOL 799 / CHEM 798 / MATH 799 / 

PHYS 700) аяқтаумен қамтамасыз етіледі. Студент семестрдің басында 

(эдвайзердің жетекшілігімен) зерттеу жоспарын, онда зерттеу мәселесі/зерттеу 

сұрағы/гипотеза, оның алғышарттары, зерттеу стратегиясы мен жинақтаудың 

эксперименттік тәсілі, мәліметтерді интерпретациялау мен тексеру және жоба 

нәтижелерін басқаларға хабарлау әдісін әзірлейді. Зерттеу жоспары зерттеу 

барысын бағалаудың негізі ретінде пайдаланылады. 



11                                                          Академиялық кеңес 

 

 

DIRECTUM-27926-3128152

32. Дипломдық жұмысты зерттеу курсы (BIOL 799/CHEM 798/MATH 

799/PHYS 700) – бұл әр күзгі, көктемгі және жазғы семестр аяқталғанға дейін 

«қанағаттанарлық орындалды» немесе «қанағаттанарлықсыз орындалды» 

бағасымен бағаланатын үздіксіз процесс. Әрбір бағалау кезеңінің соңында 

қатарынан екі рет «Қанағаттанарлық орындалды» деген баға студенттің 

бағдарламадан шығуына әкелуі мүмкін. 

33. Докторлық диссертация курсы (178/180 ECTS) (BIOL 800 / CHEM 

799 / MATH 800 / PHYS 800) төртінші оқу жылының сегізінші семестрінде 

докторлық диссертацияны жазуды жеңілдетуге және емтихан алушылардың 

қарауына  ұсынуға арналған. 

34. Егер студентке кешенді емтихан үшін өту немесе шартты балл 

қойылмаса, оған емтихан тапсырудың екінші мүмкіндігі ұсынылады. Егер 

диссертацияның зерттеу жоспары және оны қорғау немесе диссертация және оны 

қорғау маңызды немесе шамалы түзетулермен қанағаттанарлықсыз деп 

бағаланса, онда студентке емтихан тапсырудың екінші мүмкіндігі ұсынылады. 

Көптеген елеулі немесе елеусіз өзгерістерге жол берілмейді. Кешенді 

емтиханды, диссертацияның зерттеу жоспарын және оны қорғауды немесе 

диссертацияның өзін және оны екінші рет қорғауды тапсырмау студенттің 

бағдарламадан шығарылуына әкеп соғуы мүмкін. 

 

7. Бітірушілерге қойылатын талаптар 

  

35. Жаратылыстану-ғылыми бағытындағы философия докторы 

дәрежесін алу үшін студенттер докторантура бағдарламаларының барлық 

қажетті курстарын (базалық, таңдау, ғылыми-зерттеу) және 9-қосымшада 

көрсетілген зерттеу кезеңдерін сәтті аяқтай отырып, 240 ECTS тапсыруы керек. 

36. Әр академиялық кезеңнің соңында жақсы оқу үлгерімі үшін 

бағдарлама бойынша талаптарға сай келмейтін студенттерге автоматты түрде 

академиялық сынақ мерзімі тағайындалады. 

37. Келесі академиялық кезеңнің соңында жақсы оқу үлгерімі үшін 

бағдарлама бойынша талаптарға сай келмейтін академиялық сынақ мерзіміндегі 

студент оқудан шығарылады. 

  

8. Бағаларға шағымдану (апелляция) рәсімі 
  

38. Бағалауға шағымдану. Барлық студенттер қате деп санайтын кез 

келген бағаға шағымдануға құқылы. Қате келесі әдістемелік критерийлердің 

біріне негізделуі керек: 

1) есептеу кезіндегі қате; 

2) курстық силлабуста көрсетілген курс бойынша бағалау саясатын 

қолданудағы қателік; 

3) деректер базасына бағаны дұрыс енгізбеу; 

4) «Аяқталмаған» деген бағаны белгілеу. 

39. Процессуалдық негіздер бойынша бағалауға шағымдану процесі: 
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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. 

40. Курстың қорытынды 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 Вице-декан  апелляцияны қанағаттандыру 

туралы шешім қабылдаса, ол Регистратор офисіне Офис ұсынған бланкілер 

арқылы тікелей жаңа бағалау туралы хабарлайды. 

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

  

9. Студенттердің тәртіпті бұзуы 

 

41. Тәртіпті бұзу студенттің академиялық немесе академиялық емес 

бұзушылықтарына (қолайсыз немесе орынсыз мінез-құлыққа) жатады.  

42. Академиялық тәртіпсіздік мысалдарына плагиат, алаяқтық, 

құжаттарды бұрмалау және басқа да алаяқтық әрекеттер жатады. 

1) Плагиат – біреудің жұмысын өз жұмысы ретінде ұсыну. Плагиат 

толығымен немесе ішінара басқа адам жасаған студенттің түпнұсқа жұмысы деп 

мәлімдейтін тапсырманы ұсынуды қамтиды. Ол сондай-ақ басқа адамның 

жұмысын, идеяларын, мәлімдемелерін немесе сөздерін әдеттегі және дұрыс 

дереккөздерге сілтеме жасамай ұсынуды қамтиды. 
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2) Алаяқтық академиялық тапсырмадағы алдау немесе адалдық, 

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. 

43. 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 сабақтан қалу саясаты 
  

44.   Студенттер Университетте тіркелген барлық сабақтарға қатысады 

деп күтілуде. 

45.   Студенттер семестрдің немесе оқу кезеңінің басында болуы керек 

және оқудың немесе семестрдің соңына дейін (оқу бітіру емтихандарын қоса 

алғанда) қалады. 

46. Семестрдің немесе оқу кезеңінің бірінші аптасында сабаққа 

қатыспаған студенттер сабақтан шығарылуы мүмкін. 

47. Оқытушылар сабаққа қатысу ережелерін бұзған жағдайда бағаларды 

төмендетуге немесе курстан шығаруға/оқудан шығаруға бастамашылық етуге 

құқылы. Бағдарламада көрсетілген максималды рұқсат етілген сабақтар санынан 

асып кеткен студенттерге айыппұл салынуы немесе сабақ үшін нашар баға 

берілуі мүмкін. 

48. Семестрдің немесе оқудың басында әрбір оқытушы курстық 

құжаттамада студенттерге сабаққа қатысу саясаты, оның оқу мүмкіндіктеріне 

және олардың әлеуетті бағаларына әсері туралы ақпарат беруге жауапты. 

49. Студенттің сабаққа қатыспау 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 

  

50. 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. 
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Ережелерді 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 байланыс орнату; 

5) Сабаққа уақтылы келу және тиісті дайындықты қамтамасыз ету; 

6) Процеске белсенді қатысу және үлес қосу. 

  

12. Оқудан шығару, өз еркімен оқудан шығару және академиялық 

демалыс 
  

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

демалыс студенттерге арналған ішкі қағидалар мен тәртіпке сәйкес жүзеге 

асырылады. 

52. Өз еркімен оқудан шығару және академиялық демалысқа шығу 

туралы өтініштерді студент MyRegistrar жүйесі арқылы электронды түрде береді. 

  

13. Курстарды қайта тапсыру және оқуды ұзарту 

 

53. Курстарды қайта тапсыру рәсімдері 

магистратураның/докторантураның АҚР-ға сәйкес орындалуы керек. 

54. Оқуды ұзарту рәсімдері магистратураның/докторантураның АҚР-ға 

сәйкес орындалуы керек. 

  

14. Студенттерді қолдау 

 

55. Көшбасшылық және академиялық кеңес. Докторлық 

диссертацияның консультативтік комитеті, академиялық жетекші(лер) және 

докторлық бағдарламаның үйлестірушісі студенттерге ғылыми-зерттеу 

прогресіне көмектесу үшін конструктивті ақпарат беру, стипендияларды қолдау 

және қамтамасыз ету және жалпы кәсіптік бағдар беру арқылы оқу 

бағдарламасын сәтті аяқтауға ықпал етеді. Әр докторантқа ЖӘГҒМ 

факультетінің мүшесі болып табылатын бас ғылыми жетекші тағайындалады. 

Бірлескен басшыны тағайындау да  ұсынылады. Кейбір жағдайларда, атап 

айтқанда, пәнаралық және/немесе пәнаралық сипаттағы жобалар үшін қосалқы 

директор басқа мектептер мен университеттерден таңдалуы мүмкін. Ғылыми 

жетекшілердің негізгі міндеті – студентке ғылыми бағдарлама бойынша, әсіресе 

оның диссертациясының тақырыбын анықтау және дамыту процесінде 

бағдарлауға көмектесу. Ғылыми жетекшілер сонымен қатар докторантқа 

далалық жұмыстарды жоспарлау мен жүргізуде, сондай-ақ деректерді талдауда 
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кеңес береді деп күтілуде. Соңында ғылыми жетекшілер диссертацияның 

жобасын сыртқы сараптамаға жіберер алдында бекітуі керек. Ғылыми 

жетекшілер рецензенттердің ескертулері мен ұсыныстарын қабылдау үшін 

студентпен жұмыс істейді және диссертацияның университетте соңғы қорғауға 

қашан дайын екенін анықтайды. 

56. Мансап бойынша 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. 

57. 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) Студенттерге CAC, ЖӘГҒМ немесе ЖӘГҒМ-нің тиісті бөлімі 

ұйымдастыратын кәсіби даму семинарларына қатысу ұсынылады. 

3) Студенттердің ғылыми жетекшісі зерттеу мансабындағы нұсқалар 

бойынша кеңес беруі және зерттеу нәтижелерін ұсыну және желілік 

байланыстарды қамтамасыз ету үшін конференцияға қатысуға көмектесуі керек. 

58. Оқушылар мектеп кеңсесінде 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 сұрағаны 

дұрыс, өйткені олар студенттерді дұрыс адамға бағыттай алады. 

  

Кесте 3. Студенттерге қолдау көрсетуге арналған байланыстар 

Мәселе туындаған 

жағдайда ... 

Байланыс Электрондық пошта 

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 



16                                                          Академиялық кеңес 

 

 

DIRECTUM-27926-3128152

Студенттік сапарлар, 

конференциялар 

Мектеп офисі ssh_student_services@nu.edu.kz 

maya.davletova@nu.edu.kz 

Оқудан шығару 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 

Жаратылыстану-

ғылыми  бағытындағы  

докторантура бойынша 

оқытуға қатысты барлық 

сұрақтар 

академиялық 

мәселелер 

жөніндегі вице-

декан, 

Бағдарламалард

ың 

үйлестірушілері 

philip.enns@nu.edu.kz 

  

«Химия саласындағы 

докторантура» – 

vesselin.paunov@nu.edu.kz 

«Өмір туралы ғылымдар 

саласындағы докторантура» - 

christian.schoenbach@nu.edu.kz  

«Математика саласындағы 

докторантура»  – 

durvudkhan.suragan@nu.edu.kz 

«Физика саласындағы 

докторантура» – 

ernazar.abdikamalov@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 

 

59. Мектеп қажетті рұқсаттарды алған жағдайда мыналарды өзіне 

қалдырады: 

mailto:vesselin.paunov@nu.edu.kz
mailto:christian.schoenbach@nu.edu.kz
mailto:durvudkhan.suragan@nu.edu.kz
mailto:ernazar.abdikamalov@nu.edu.kz
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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-ға электрондық пошта арқылы 

хабардар етілуі керек. 

60. Осы Анықтамалықта қарастырылмаған мәселелер 

магистратура/докторантура АҚР және университеттің басқа да тиісті ішкі 

құжаттарымен реттеледі. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

1-қосымша 

 

  

«Химия саласындағы докторантура» бағдарламасына арналған үлгілік 

оқу жоспары 
  

Химия саласындағы докторантура бағдарламасының анықтамалығы 

1-жыл: 1-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

DENG 782 Зерттеу әдістері мен этикасы* ИЦҒМ 6 

Магистранттар/докторанттар негізгі курсы 1* ЖӘГҒМ 8 

Магистранттар/докторанттар негізгі курсы 2* ЖӘГҒМ 8 

CHEM 700 Химиядағы өзекті тақырыптар ЖӘГҒМ 8 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 30 

1-жыл: 2-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

Магистранттар/докторанттар негізгі курсы 3 * ЖӘГҒМ 8 

Таңдау бойынша магистратура/докторанттар 

курсы 1 

 

ЖӘГҒМ 

8 

Таңдамалы магистр/докторантура 2 ЖӘГҒМ 8 

Магистранттар/докторанттар 3 таңдау курсы / 

Техникалық элективті курс 1** 

ЖӘГҒМ 8 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 32 

1-жыл: Жазғы оқу кезеңі 1 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 3-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 4-семестр (көктем) 
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Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: Жазғы оқу кезеңі 2 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 5-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 6-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: Жазғы 3-жыл оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 7-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 8-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 799 Докторлық диссертация курсы / 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер 

ЖӘГҒМ 178 / 

0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 178/0 

4-сынып: Жазғы 4-оқу (жаз) – бекіту пәні 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 799 Докторлық диссертация курсы / 

CHEM 798 Диссертациялық зерттеулер 

ЖӘГҒМ 178 / 

0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 178/0 

5-жыл: 9-семестр (күз) – қосымша мақұлдауға жатады 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

CHEM 799 Докторлық диссертация курсы ЖӘГҒМ 178 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 178 

  

(*) НУ түлектері үшін модуль жойылып, кафедра меңгерушісінің келісімімен 

таңдалған элективті пәнге ауыстырылуы мүмкін. 

(**) 1-техникалық таңдау пәні жетекшілермен келісе отырып, ЖӘГҒМ 

(биология, физика, математика), NUSOM (биомедицина), SEDS (химиялық 



20                                                          Академиялық кеңес 

 

 

DIRECTUM-27926-3128152

инженерия) пәндерінде ұсынылатын жоғары оқу орнынан кейінгі элективті 

модульден таңдалған химиялық емес пән болуы мүмкін. 

  

Химия кафедрасы ұсынатын химия саласындағы докторантураның 

элективті (және негізгі) курстарының тізімі 
  

Негізгі магистратура/докторантура курстары: 

1) CHEM 710 Органикалық реакциялардың механикалық принциптері; 

2) CHEM 711 Полимерлер химиясы;  

3) CHEM 720 Спектрохимиялық талдау әдістері; 

4) CHEM 730 Химиялық термодинамика және кинетика; 

5) CHEM 750 Бейорганикалық материалдар және катализ; 

6) CHEM 700 Химиядағы өзекті тақырыптар. 

  

Таңдау бойынша магистратура/докторантура курстары: 

1) CHEM 722 Жетілдірілген экологиялық химия; 

2) CHEM 731 Функционалдық материалды жобалау; 

3) CHEM 733 Беттік белсенді заттар және коллоидтық химия;  

4) CHEM 740 Химиялық биология; 

5) CHEM 752 Материалдар химиясы; 

6) CHEM 753 Металл органикалық катализ 

  

Бағдарлама бойынша күтілетін оқу нәтижелері 
Химия саласындағы докторантура бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін 

студенттер мыналарға қабілетті болады: 

ОН1: Өзінің сараптамалық саласы бойынша зерттеу ұсыныстарын 

әзірлеу және ғылыми жобаларды жүзеге асыру, нәтижесінде зерттеу 

нәтижелері мен ықтимал ғылыми жарияланымдар туралы дәйекті есеп беру; 

OН2: Эксперименттік және теориялық химия ұғымдары бойынша 

білімдерін көрсету, негізгі және элективті курстарды сәтті аяқтау; 

OН3: Өзінің ғылыми жобаларын қоса, сараптама саласындағы заманауи 

ғылыми әдебиеттерді іздену, ашу және зерттеу және оның коммерцияландыру 

әлеуеті туралы хабардар болу. 

ОН4: Ғылыми-зерттеу зертханасында тәжірибелерді сәтті жүргізу 

немесе химия зерттеулеріндегі шешілмеген мәселелерге қатысты ғылыми 

сұраққа аналитикалық және/немесе сандық шешімдерді енгізу үшін зерттеу 

әдістемесін қолдану; 

OН5: Зерттеу жұмысының сәтті тұсаукесері және/немесе ұсыныс жазу 

арқылы зерттеу процесінің кезеңдері мен кезеңдері туралы білімді пайдалану; 

OН6: Жоғары оқу орындарында оқытуға назар аудара отырып, ағылшын 

тілінде қарым-қатынастың әртүрлі формалары арқылы ғылыми 

тұжырымдамалар мен зерттеу нәтижелерін түсіндіру. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

2-қосымша 

  

«Өмір туралы ғылымдар саласындағы докторантура» арналған үлгілік 

оқу жоспары 
  

Өмір туралы ғылымдар саласындағы докторантура бағдарламасының 

анықтамалығы 

1-жыл: 1-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

DENG 782 Зерттеу әдістері мен этикасы* ИЦҒМ 6 

BIOL 820 Өмір туралы ғылымдардағы 

статистикалық әдістер* 

ЖӘГҒМ 6 

BIOL 850 Денсаулық және аурулардағы 

құрылымдық және молекулалық биология* 

ЖӘГҒМ 8 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 1 

Барлығы** 8 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 28 

1-жыл: 2-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 891 жасушалық биофизика* ЖӘГҒМ 8 

BIOL 880 қолданбалы биоинформатика * ЖӘГҒМ 8 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 2 

Барлығы** 8 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 3 

Барлығы** 8 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 32 

1-жыл: Жазғы оқу кезеңі 1 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу  ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 3-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 
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BIOL 899 Диссертациялық зерттеу  ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 4-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу  ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: Жазғы оқу кезеңі 2 (жаз) 

Модуль Мектептер ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 5-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 6-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу  ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: Жазғы 3-жыл оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 7-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 8-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 800 Докторлық диссертация курсы / 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу 

ЖӘГҒМ 180 / 

0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180/0 

4-ші жыл: 4-ші жазғы оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 800 Докторлық диссертация курсы / 

BIOL 899 Диссертациялық зерттеу 

 ЖӘГҒМ 180 / 

0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180/0 

5-жыл: 9-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

BIOL 800 докторлық диссертация курсы  ЖӘГҒМ 180 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180 

(*) Модуль 7 немесе 8 EQF деңгейінде курстық жұмысты ең төменгі B + 

бағасымен аяқтаған НУ түлектеріне арналған магистратура/докторантура 

бағдарламалары мен курстары үшін нормативтік базаға сәйкес жойылуы және 8 
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деңгейлі EQF модулімен ауыстырылуы мүмкін (негізгі немесе таңдау бойынша) 

студенттердің жетекшілерінің жетекшілігімен келісім бойынша таңдалады және 

оқу жоспары бойынша консультативтік комиссия бекітеді.  

(**) EQF сәйкес 8 үлгі деңгейі бар барлық қатысушы мектептер мен 

департаменттер. 

  

Биология кафедрасы ұсынатын өмір туралы ғылымдар саласындағы 

докторантура бағдарламасы үшін м/докторанттарға арналған элективті 

курстардың тізімі 
  

1) BIOL 830 Жетекші нейроғылым (8 ECTS); 

2) BIOL 831 Синтетикалық биология (8 ECTS); 

3) BIOL 832 Жаңа препараттарды іздеу және әзірлеу (8 ECTS); 

4) BIOL 834 Қатерлі ісіктің жоғары биологиясы (8 ECTS); 

5) BIOL 835 Өмір туралы ғылымдағы өзекті тақырыптар (6 ECTS); 

6) BIOL 837 Жетілдірілген оптикалық және электронды микроскопия (8 ECTS); 

7) BIOL 860 Прокариот жасушаларының молекулалық биологиясы (8 ECTS); 

8) BIOL 870 Жетілдірілген биотехнология (8 ECTS); 

9) BIOL 875 Гендік терапия (8 ECTS). 

 

Бағдарлама бойынша күтілетін оқу нәтижелері 
Өмір туралы ғылымдар саласындағы докторантура бағдарламасын сәтті 

аяқтағаннан кейін студенттер қабілетті болады: 

OН1: Қазіргі өмір туралы ғылыми әдебиеттерді бағалау кезінде сыни 

тұрғыдан ойлау мен пайымдауды қолдану; 

OН2: Өмір туралы ғылымдар зерттеулерінің барлық негізгі түрлерін сыни 

тұрғыдан бағалау; 

OН3: Өмір туралы ғылымның өзекті зерттеу тақырыптарын анықтау және 

осы тақырыптар бойынша гипотеза жасау; 

ОН4: Жазбаша және ауызша зерттеу нәтижелерін өз бетінше жоспарлау, 

жүргізу, талдау, тарату; 

OН5: Өз мамандығы бойынша білімге өзіндік үлес қосу үшін когнитивтік 

және техникалық дағдыларды қолдану; 

OН6: Өз зерттеулерін және оның нәтижелерін басқаларға ауызша және 

жазбаша түрде түсіндіру; 

OН7: Өз зерттеулерінің өз пәні бойынша кеңірек сараптама саласына 

қатыстылығы туралы терең түсінік беру; 

OН8: Зерттеу нәтижелерін тарату және презентациялар, жарияланымдар 

және ұлттық және халықаралық байланыстар арқылы академиялық/зерттеу 

мансабын дамыту. 

ОН9: Университетте өз пәніңізді ағылшын тілінде оқыту. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

3-қосымша 

 

  

«Математика саласындағы докторантура» бағдарламасына арналған 

үлгілік оқу жоспары 
  

Математика бойынша докторантура бағдарламасының анықтамалығы 

1-жыл: 1-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

DENG 782 Зерттеу әдістері мен этикасы * ИЦҒМ 6 

MATH 701 Нақты талдау ЖӘГҒМ 8 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 1 

Барлығы** 8 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 2 

Барлығы** 8 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 30 

1-жыл: 2-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 710 Математикадағы тақырыптар ЖӘГҒМ 6 

MATH 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 3 

Барлығы** 8 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 4 

Барлығы** 8 

Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 5 

Барлығы** 8 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 30 

1-жыл: Жазғы оқу кезеңі 1 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу  ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2жыл: 3-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 
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MATH 799 Диссертациялық зерттеу  ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 4-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: Жазғы оқу кезеңі 2 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 5-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 6-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: Жазғы 3-жыл оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 7-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 8-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 800 Докторлық диссертация курсы / 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу *** 

ЖӘГҒМ 180 / 

0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180/0 

4-ші жыл: 4-ші жазғы оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 800 Докторлық диссертация курсы / 

MATH 799 Диссертациялық зерттеу *** 

ЖӘГҒМ 180 / 

0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180/0 

5-жыл: 9-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

MATH 800 Докторлық диссертация курсы ЖӘГҒМ 180 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180 

(*) НУ бітірушілері үшін курс тоқтатылуы мүмкін және оның орнына кафедра 

меңгерушісінің келісімімен таңдалған L-9 (базалық және таңдау) курсы 

ауыстырылуы мүмкін. 
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(**) 8 деңгейлі модульдері бар барлық қатысушы мектептер мен кафедралар. 

(***) Егер тапсырылған және қорғалмаған болса. 

  

Математика кафедрасы ұсынатын математика саласындағы докторантура 

бағдарламасы бойынша магистранттарға/докторанттарға арналған 

элективті курстардың тізімі 

1) MATH 702 Қолданбалы функционалдық талдау; 

2) MATH 711 Жетілдірілген абстрактілі алгебра; 

3) MATH 721 Қолданбалы сызықты емес дифференциалдық теңдеулер; 

4) MATH 722 Кеңейтілген дербес дифференциалдық теңдеулер және 

олардың қолданылуы; 

5) MATH 741 «Сұйықтықтардың есептеу динамикасы»; 

6) MATH 751 Ықтималдық теориясы; 

7) MATH 761 Математикалық қаржы; 

8) MATH 771 Операциялық зерттеулер. 

 

Бағдарлама бойынша күтілетін оқу нәтижелері 
Математика саласындағы докторантура бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін 

студенттер мыналарға қабілетті болады: 

ОН1. Математикадағы қазіргі зерттеу әдебиетін халықаралық 

әріптестермен тиімді кәсіби қарым-қатынасты қамтамасыз ететін деңгейде 

түсінуді көрсету. 

ОН2. Математикадағы зерттеудің барлық негізгі түрлерін сыни тұрғыдан 

бағалау. 

ОН3. Математикадағы сәйкес зерттеу тақырыптарын анықтау және 

олардың қиындық деңгейіне негізделген бағалауды тұжырымдау. 

ОН4. Зерттеуді өз бетінше жоспарлау, жүргізу, талдау және жазбаша және 

ауызша есеп беру. 

ОН5. Өз мамандығы бойынша білімге өзіндік үлес қосу. 

ОН6. Өздерінің зерттеулері мен зерттеу нәтижелерін басқаларға ауызша 

және жазбаша түрде түсіндіру. 

ОН7. Өздерінің зерттеулерінің олардың пәніндегі кеңірек сараптама 

саласына қалай қатысты екенін егжей-тегжейлі сипаттау. 

ОН8. Зерттеу нәтижелерін тарату және презентациялар, жарияланымдар, 

ұлттық және халықаралық желілер арқылы академиялық мансапты дамыту. 

ОН9. Ағылшын тілінде университет деңгейінде өз пәнін шебер оқыту. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми бағытындағы 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

4-қосымша 

 

«Физика саласындағы докторантура»  бағдарламасына арналған үлгілік 

оқу жоспары 

  

Физика саласындағы докторантура бағдарламасының анықтамалығы 

1-жыл: 1-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

DENG 782 Зерттеу әдістері мен этикасы* ИЦҒМ 6 

PHYS 705 Классикалық механика ЖӘГҒМ 8* 

PHYS 700 диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

L-9 Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 1 

ЖӘГҒМ 8 

L-9 Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 2 

ЖӘГҒМ 8 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 30 

1-жыл: 2-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 701 Қазіргі зерттеу әдебиеті Барлығы

** 

6 

PHYS 710 Кванттық механика Барлығы

** 

8* 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

L-9 Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 3 

Барлығы

** 

8 

L-9 Таңдау бойынша магистратура/докторантура 

курсы 4 

Барлығы

** 

8 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 30 

1-жыл: Жазғы оқу кезеңі 1 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 3-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 
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АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: 4-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

2-жыл: Жазғы оқу кезеңі 2 (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 5-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: 6-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

3-жыл: Жазғы 3-жыл оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 7-семестр (күз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 700 Диссертациялық зерттеу ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 0 

4-жыл: 8-семестр (көктем) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 800 Докторлық диссертация курсы ЖӘГҒМ 180 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180 

4-ші жыл: 4-ші жазғы оқу (жаз) 

Модуль Мектеп ECTS кредиттері 

PHYS 800 Докторлық диссертация курсы ЖӘГҒМ 0 

АРАЛЫҚ СЕМЕСТР БАРЛЫҒЫ: 180 

(*) НУ түлектері үшін курс жойылып, кафедра меңгерушісінің келісімімен 

таңдалған элективті пәнге ауыстырылуы мүмкін. 

(**) 800 деңгейлі модульдері бар барлық қатысушы мектептер мен кафедралар. 

  

Физика кафедрасы ұсынатын физика саласындағы докторантура 

бағдарламасының магистранттарына/докторанттарына арналған L-9 

элективті курстардың тізімі: 
1) PHYS 701 Қазіргі зерттеу әдебиеті; 

2) PHYS 711 Есептік модельдеу және симуляция; 

3) PHYS 715 Классикалық электродинамика; 
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4) PHYS 720 Статистикалық физика; 

5) PHYS 750 Жоғары математикалық физика; 

6) PHYS 774 Лазерлер және фотоника; 

7) PHYS 730 Конденсацияланған заттар физикасы. 

  

Бағдарлама бойынша күтілетін оқу нәтижелері 

Физика саласындағы докторантура бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін 

студенттер мыналарға қабілетті болады: 

OН1: таңдалған зерттеу саласына қатысты ғылыми мақалаларды, 

кітаптарды және басқа да көздерді қоса алғанда, заманауи зерттеу әдебиеттерін 

іздеу және өңдеу; 

ОН2: Таңдалған оқу саласында барлық маңызды зерттеу түрлерін сыни 

тұрғыдан бағалау; 

OН3: Таңдалған зерттеу саласында сәйкес зерттеу тақырыптарын анықтау 

және осы тақырыптар бойынша гипотеза жасау; 

ОН4: Зерттеуді жоспарлау және жүргізу, зерттеу нәтижелерін талдау және 

жазбаша және ауызша жеткізу; 

OН5: Өз мамандығы бойынша білім жүйесіне үлес қосу; 

OН6: Өз зерттеулерін және оның нәтижелерін жазбаша және ауызша 

түсіндіру; 

OН7: Зерттеуді кеңірек сараптама саласымен және пәндегі жаңа 

үдерістерімен байланыстыру; 

ОН8: Қазақстанда және халықаралық деңгейде презентациялар, 

жарияланымдар және желі құру арқылы зерттеу нәтижелерін тарату және 

академиялық/ғылыми дағдыларды дамыту; 

ОН9: Шетелдік университетте бакалавриат және магистратура деңгейінде 

өз пәнін оқыту. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

5-қосымша 

 

  

Химия саласындағы докторантура бағдарламасы бойыншша 

диссертацияның форматы 
  

Диссертация 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 үшін 

талаптарды ішінара орындау мақсатында 

[Диссертация тақырыбы] 

ұсынылған диссертация 

 [автордың толық аты-жөні] 

Назарбаев Университеті 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан 



31                                                          Академиялық кеңес 

 

 

DIRECTUM-27926-3128152

[Аяқталған диссертацияны кафедраға, бөлімге немесе 

комиссияға тапсырған айы мен жылы] 

Абстракт – 350 сөзден аспауы керек, мәселені сипаттау, қолданылатын 

әдістер мен рәсімдерді 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 көрсетеді.  

Қорытындылар –  диссертацияның басында ұсынылған теориялық негізді 

эмпирикалық тұжырымдар аясында қалай нақтылауға және қайта қарауға 

болатынын ұсыну үшін барлығын біріктіреді. Сонымен қатар, нәтижелердің 

практикалық салдары талқылануы мүмкін. 

Пайдаланылған әдебиеттер – авторлар мен дереккөздер көрсетілуі керек. 

Дәйексөз стилі американдық химиялық қоғамға сәйкес диссертацияда 

қолданылуы керек. 

  

Диссертация форматы: 

1. Өрістер: барлық шеттер үшін кемінде 1 дюйм. 

2. Бүкіл мәтін бойынша интервал: екі интервал. 

3. Блоктық дәйексөздерге, сілтемелер мен библиографияларға арналған 

интервал: әрбір жазбаның бір интервалды, бірақ жазбалар арасында екі интервал 

пайдалануға болады. 

4. Мазмұны, кестелер тізімі, графиктер тізімі немесе иллюстрациялар және 

ұзын кестелер үшін интервал: 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. 
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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 бейнелерболуы 

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. 
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анықтамалығына 
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Өмір туралы ғылымдар саласындағы докторлық диссертация форматы 

  

 Тақырыптың қаріп өлшемі - 22 

1. Егер емтихан комиссиясы диссертация қорғағаннан кейін тақырыпты 

қайта қарауды талап етпесе, диссертация тақырыбын бекітусіз өзгертуге 

болмайды. 

2. Бет өлшемі, шеттері, шрифті, жол аралығы . Бет өлшемі - A4. Сол 

жақ жиек байлау үшін жеткілікті кең болуы керек. Бұл шаблонның жиектері 

«жоғарғы 15 мм, төменгі 20 мм, сол жақта 28 мм, оң жақта 15 мм, 10 мм 

шұңқыр, солға қарай». Қаріп өлшемі 12 пт. титулдық парақ (24 өлшем), тарау 

тақырыптары (14 өлшем), мәтін және кесте тақырыптары (өлшемі 10) және 

суреттің тақырыптары (10 өлшем) қоспағанда, бүкіл мәтінде қолданылуы 

керек. Қаріп (мысалы, Times New Roman, Arial немесе Cambria, т.б.) таңбалар 

мен математикалық операторларды (мысалы, ∑ .) қоспағанда, диссертация 

барысында дәйекті түрде қолданылуы керек. Мәтін мен кестенің жол аралығы 

1,5 пт немесе 1,15 пт. болуы керек. Тараулардың, кестелердің және 

суреттердің тақырыптары мен тақырыпшалары үшін ғана қалың мәтінді 

пайдаланыңыз.  

 Толық аты-жөні үшін шрифт өлшемі – 22 

 Диссертация Назарбаев Университетінің Өмір туралы ғылымдар саласындағы 

философия докторы ғылыми дәрежесін беру туралы талабын ішінара орындай 

отырып ұсынылды, шрифт өлшемі – 22 

 Ай жылы 

Емтихан комиссиясы бекіткен соңғы нұсқаның айы/жылы, мысалы, желтоқсан 

2023, шрифт өлшемі - 22 

Емтихан комиссиясы 
Философия докторы [Сіздің атыңыз] диссертациясын емтихан комиссиясы 

мақұлдады. Комитет төрағасы: профессор Аба Деф (Назарбаев Университеті)  

Комитет мүшелері: Professor Aaa Bbb (Назарбаев Университеті), доцент Rty Dfg 

(Назарбаев Университеті), доцент Ccc Ddd (Назарбаев Университеті), профессор 

Eee Ffff (Xxx университеті), доцент Ggg Hhh (Yyy университеті)   

Авторлық құқық. Диссертация авторы ретінде сізден соңғы 

диссертацияңызды НУ кітапханасының цифрлық репозиторийіне жіберген 
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кезде сіздің диссертацияңызда бұрын қолданылған авторлық құқықпен 

қорғалған кез келген материалға авторлық құқық иесінен жазбаша рұқсат бар 

екенін және НУ авторлық құқықты бұзу нәтижесінде туындауы мүмкін кез 

келген залал үшін жауапты болмайтынын  растауыңыз қажет. 

Жарияланған жұмыстарының көшірмесін диссертацияның баспа және 

электронды нұсқаларына енгізуді жоспарлаған докторанттар, ең алдымен, 

олардың баспамен келісімі осы материалды қосуға мүмкіндік беретініне көз 

жеткізуі керек. Материалды авторефератқа (әдетте қосымша) қосу керек 

немесе түпнұсқа жарияланымға тиісті сілтеме жасай отырып, 

авторефераттың соңында тиісті түрде қорғалған қалтаға салу керек. 

Зерттелетін диссертация үшін үшінші тараптың авторлық құқық 

материалдарын қосуға авторлық құқық иелерінің рұқсаты қажет емес, бірақ 

Интернетте жариялау үшін қажет. 

Диссертация электронды түрде қолжетімді болғанға дейін кандидат барлық 

рұқсаттардың алынғанын растау үшін барлық қажетті рәсімдерді орындауы 

керек. Егер барлық үшінші тарап материалдары үшін рұқсаттарды алу мүмкін 

болмаса, өтініш берушіден НУ цифрлық репозиторийіне қосуға болатын екінші 

өңделген электрондық нұсқаны ұсынуды сұрау керек. 

Емтихан комиссиясы бекіткен соңғы нұсқаның айы/жылы, мысалы, желтоқсан 

2023, шрифт өлшемі 14 

© Ай Жыл 
Сіздің аты-жөніңіз, шрифт өлшемі - 14 

Барлық құқықтар қорғалған, шрифт өлшемі - 14. 

аннотация 

Диссертация тақырыбы 

Толық аты 
 Аннотациядағы сөздер саны кемінде 300 және 350 сөзден аспауы керек. 

Аннотацияға тырнақшаларды қоспаңыз. Мүмкіндігінше жиырылудан аулақ 

болыңыз. Түйіндемеде диссертациялық зерттеудің мақсаты (мақсаттары), 

әдістемелік егжей-тегжейлерге бармай-ақ оларға жету жолдары, сондай-ақ 

негізгі нәтижелердің қысқаша мазмұны, олардың жаңалығы мен маңыздылығы 

болуы керек. 

  

Мазмұны 
  

Емтихан комиссиясы……………………………………… ……………………… 2 

Авторлық құқықтар ……………………. ………………………………………… 3 

Аннотация………………………………………………………………………… ..4 

Кестелер тізімі.........................................................................................................бет 

Суреттер  тізімі ...................................................................................................... бет 

Қысқартулар …………………………………………………….. ………………бет 

Алғыс .......................................................................................................................бет 

Декларация …………………………………………………………………..........бет 
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1. 1-тарау - Кіріспе [мысал] ………………………… ……… ........ бет  

2. XXX [мысал] …………………………………………. ………… бет   

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.3.1.  

2.4.  

2.5.  

3. 3-тарау - Гентингтон ауруы мен Паркинсон ауруындағы FAS және 

FASLG экспрессиясы … [мысал] ……………………………………… № №.  

3.1.  

…. 

…. 

…. 

 ? Бас? -Қорытынды ... [мысал]. ……………………………… ............. бет 

Библиография ..................................................................... бет 

Жарияланымдар [осы диссертацияға негізделген сіздің жарияланымдарыңыз]… 

.. ……………… бет. 

1-қосымша ……………………………………………………. ……… бет 

Қосымша? …………………………………………………………………бет 

  

Кестелер тізімі 
Кесте 1. Манн-Кендалл статистикасы және регрессия коэффициенті, [мысал] 

үшін R2 бет №. 

  

Суреттер тізімі 
1-сурет. Жеке жасушалардағы репликация мен бөлінудің өзгергіштігі… [мысал] 

…… б. 

Сурет?. XXX …… [мысал] ……………………………………… ..б. 

  

Қысқартулар тізімі 

AUC қисық астындағы аудан [азайту мысалы]       

... 

…. 

C57BL / 6J- APC Мин. / J Мутациясы бар C57BL тышқан штаммының 6J субстраны 

APC-дегі көптеген ішек ісіктері (мин), Джексон 

зертханасынан WNT сигналдық жолының реттеушісі (J) 

SDS-PAGE Натрий додецил сульфатымен полиакриламидті гель электрофорезі  

[қысқарту мысалы] 

… .. 

TNFRSF11A TNF 11a рецепторларының супертүрінің мүшесі ( H. sapiens ) [үлгілі 

ген]           

Tnfrsf11a del8 ісік некрозының факторы рецепторларының супертуысы, 11a 

мүшесі,     
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 NFKB активаторы; жою 8 (тінтуірдің фон сызығы 129) 

TRANK1 тетратрикопептидті қайталау және құрамында 1 (H. sapiens) бар 

анкиринді қайталау      

[белок мысалы] 

  

Алғыс 

Декларация 
Осы диссертациядағы зерттеу, егер мәтінде басқаша ресми түрде көрсетілмесе, 

автордың түпнұсқа жұмысы деп мәлімдеймін. Диссертация бұрын осы немесе 

кез келген басқа университетке ғылыми дәреже алу үшін ұсынылмаған және 

ғылыми дәреже алу үшін жіберілген материалды қамтымайды [декларация 

мәтінін өзгертуге болмайды] 

Жеке үлес. Егер сіздің диссертациялық зерттеуіңіз бірлескен ғылыми жобаның 

бөлігі болса, мұнда бірлескен зерттеудің тақырыбын, нақты үлесіңізді 

(теріңізді) және ынтымақтастық дәрежесін көрсетуіңіз керек. 

 Қол қою күні      

  

[Мысалы] 3-тарау. - Хантингтон ауруы мен Паркинсон ауруындағы FAS 

және FASLG экспрессиясы. 
Мақаланың мәтінін тарау ретінде жай ғана көшіруге/қоюға рұқсат етілмейді. 

Мәтін өздігінен плагиатсыз және дұрыс дәйексөзсіз қайта жазылуы керек. 

Диссертация құрылымы кітаптағы сияқты тараулар бойынша 

ұйымдастырылғандықтан, тараулардың логикалық байланысқанына көз 

жеткізіңіз. Егер сіз әлдеқашан жарияланған мақаладағы суреттерді немесе 

кестелерді (тіпті шамалы өзгерістермен) қайта пайдалансаңыз, 

суреттерді/кестелерді қайта пайдалануға рұқсатыңыз бар-жоғын немесе 

рұқсат алу қажеттігін және авторлық құқықты қалай көрсету керектігін білу 

үшін журналдың жарияланымы мен авторлық құқық саясатын оқып шығыңыз. 

Суреттерді/кестелерді дұрыс келтірген жағдайда рұқсат. 

Мәтіндегі дәйексөз стилі. Алдыңғы есептер кеміргіштерге kainic қышқылын 

(CA), глутамата excitotoxin аналогын енгізгенде, эпилепсия белгілерін көрсетті 

(DE Lemos соавт 2010;. Tripathi соавт 2011 <<<. Дәйексөз үлгісі). Каинит 

рецепторларының ең көп саны гиппокамптың CA3 аймағында кездеседі және 

олардың активтенуі нейрондардың гиппокампта және мидың басқа 

құрылымдарында селективті популяциялардың жоғалуына 

әкеледі............................................. ............... .. 

3.1. Материал және әдістер 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.1.1. Жануарлар 
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Fas жетіспейтін lpr тышқандары (фон C57BL / 6) Джексон зертханасынан 

алынды (B6.MRL-FasLpr / J, қосылу нөмірі 000482). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Этикалық мәлімдеме. Егер сіздің зерттеуіңіз этика комитетінің мақұлдауын 

немесе рұқсатын қажет етсе, оны Материалдар мен әдістер бөлімінде 

көрсетуіңіз керек. 

Этикалық мәлімдеменің мысалы. Бұл зерттеу XXX зертханалық 

жануарларды күту және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ұсынымдарына 

сәйкес қатаң түрде жүргізілді. Хаттаманы Назарбаев Университетінің 

Жануарларға арналған эксперименттердің этика комитеті бекітті (хаттама 

нөмірі: XXXXXX). Барлық операциялар ХХXXX анестезиямен жасалды және 

азапты азайту үшін барлық күш-жігер жұмсалды. 

Рұқсаттар мен келісулер. Қоршаған орта сынамаларын іріктеу кезінде 

Материалдар мен әдістерде жұмысты орындауға алынған рұқсаттар мен 

келісулер, оның ішінде зерттеуді бекіткен органның толық атауы көрсетіледі. 

Егер ештеңе талап етілмесе, түсініктеме беріңіз. 

Жасуша сызықтары . Белгіленген ұяшық жолдары үшін ұяшық сызығын 

сипаттайтын және/немесе ұяшық сызығының репозитарийіне сілтеме 

жасайтын жарияланымға сілтеме жасаңыз немесе ұяшық сызығы алынған 

компанияны, каталог нөмірін және ұяшық сызығы тікелей мына жерден 

алынғанын көрсетіңіз. репозиторийден/компаниядан немесе басқа зертханадан. 

Жасушалардың қате анықталмағанына немесе ластанбағанына көз жеткізу 

үшін айқас ластанған немесе қате анықталған жасуша желілерінің ICLAC 

дерекқорын пайдаланыңыз (http://iclac.org/databases/cross-contaminations/). 

Егер сіз жаңа ұяшық сызығын жасап жатсаңыз немесе жаңа жарияланбаған 

адам немесе жануар жасуша желісін алсаңыз, этикалық мәлімдеме қосылуы 

керек. 

Реагенттер мен ресурстардың қысқаша мазмұны. NIH Rigor нұсқауларына 

сәйкес келетін Cell Press-тен http://www.cell.com/pb-

assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx STARS үлгісін 

пайдаланып Қосымшадағы негізгі ресурстарды қорытындылаңыз . 

Reproducibility Initiative (https://www.nih.gov/research-training/rigor-

reproducibility) ARRIVE Жануарлар эксперименті бойынша нұсқаулықтар 

(https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) және Ашық ғылым орталығының 

ілгерілету жөніндегі нұсқаулықтары ашықтық және ашықтық (TOP; 

https://cos.io/top/).   

Дақтар мен гельдердің түпнұсқа суреттері. Диссертацияңызда пайда 

болатын барлық дақтар мен гельдер үшін Google Drive арқылы емтихан 

тапсырушыларға түпнұсқа кескіндерді (қиылған және басқаша өңделмеген) 

сурет нөмірін(лер) және файл атауы ретінде «түпнұсқа» сөзін пайдаланып 

беруіңіз керек. 

Диссертациядағы фигуралар сияқты кескіндер көрсетілген ақпаратқа әсер 

ететіндей өзгертілмеуі керек. М.Росснер мен К.Ямаданың нұсқауларын 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://iclac.org/databases/cross-contaminations/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.nih.gov/research-training/rigor-reproducibility
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.nih.gov/research-training/rigor-reproducibility
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://cos.io/top/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://cos.io/top/


38                                                          Академиялық кеңес 

 

 

DIRECTUM-27926-3128152

орындаңыз. Суретте не бар? Суреттерді манипуляциялау азғыру. J Cell Biol 166 

(1): 11-15, 2004. doi: https://doi.org/10.1083/jcb.200406019   

Суреттердің жазулары мен шартты белгілері. Мәтінде суреттің тақырыбы 

бірінші рет келтірілген абзацтан кейін жазылады. Жазбалар сызбаның бөлігі 

болмауы керек. Сіздің сызбаңыз «күріш» деп белгіленген араб цифрымен 

белгіленуі керек (яғни 1-сурет, 2-сурет, 3-сурет, т.б.). Қолтаңбалар қысқа және 

ақпараттық тақырыптардан тұрады. Мүмкін болса, суреттің астына белгі 

қойыңыз. 

Кестелер. Диссертациядағы кестелерді сандардың өсу ретімен беріңіз («1-

кесте», «2-кесте», т.б.). Кестені бірінші рет сілтеме жасалған абзацтан кейін 

бірден орналастыру керек. Кестелер белгіленуі керек (мысалы, «1-кесте») және 

қысқаша сипаттама тақырыбы. Кестенің астына легенданы немесе 

түсіндірмелерді орналастырыңыз. Кесте тым кең немесе ұзын болса, оны 

Қосымша ретінде қосыңыз немесе оны шикі деректер ретінде цифрлық 

репозиторийге қойыңыз (мысалы, Mendeley, Zendoo, Github, т.б.) және сілтеме 

және/немесе DOI қамтамасыз етіңіз. 

Деректердің қолжетімділігі. ДНҚ, РНҚ секвенирлеу деректері, масс-

спектрометрия, ақуыз құрылымы деректері, протеомика деректері және т.б. 

Сіздің зерттеу саласының ғылыми қауымдастығы қабылдаған жалпыға 

қолжетімді репозиторийлерге ұсынылуы керек (мысалы, NCBI, EMBL, DDBJ, 

PDB, MassIVE (массалық спектрометриялық интерактивті виртуалды орта), 

протеомиканы анықтау (PRIDE) және т.б. (Толық тізім репозиторийлеріне 

сілтеме Осы тармақтың соңында қол жетімді) және диссертацияда алынған 

және жазылған тіркеу нөмірі, егер деректер бұдан былай жалпыға қолжетімді 

болмаса немесе сіз оны этикалық немесе заңды себептер бойынша қол жетімді 

ете алмасаңыз, Тіпті мұндай жағдайларда емтихан комиссиясының сіздің 

бастапқы деректер. 

Мысалы, Scientific Data ұсынған репозиторийлер осында берілген 

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1434640 . 

Номенклатура және әлеуметтік стандарттар. 
Диссертацияңызда өлшем бірлігі ретінде SI бірліктерін пайдаланыңыз. «Дюйм» 

немесе «ккал» жоқ. 

ДНҚ, РНҚ, амин қышқылдары және химиялық заттар/қосылыстар үшін IUPAC 

номенклатурасын пайдаланыңыз. 

Түр аттары. Куривпен жазыңыз (Homo sapiens). Бүкіл тұқым мен түрді, егер 

мүмкін болса, диссертацияның тақырыбына да және диссертацияда организм 

алғаш рет қашан айтылғанын жазыңыз. Бұдан кейін тектік атауының бірінші 

әрпі, одан кейін түрдің толық атауы (H. sapiens) жазылады. 

Гендер, мутациялар, генотиптер немесе аллельдер. Куривпен жазыңыз. Адам 

гендеріне арналған HGNC ( тышқандар үшін https://www.genenames.org/ MGI ( 

http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/ және) сияқты сәйкес 

генетикалық номенклатура дерекқорымен кеңесу арқылы ұсынылған атауды 

пайдаланыңыз. т.б.) Қажет болса, мәтінде бірінші рет пайда болған геннің 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://doi.org/10.1083/jcb.200406019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://doi.org/10.1083/jcb.200406019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://doi.org/10.1083/jcb.200406019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1434640
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.genenames.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/
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синонимдерін көрсетіңіз Онкогендер немесе жасуша локализациясы үшін ген 

префикстері римдік графикада көрсетілген ( мысалы, v-fes, c-MYC ). 

Математикалық теңдеулер. Microsoft корпорациясының Insert Equation 

мүмкіндігін немесе MacOS баламасын пайдаланыңыз. 

Сандық нақты уақыттағы ПТР эксперименттерін (MIQE) жариялауға 

арналған ең аз ақпарат. Bustin et al., Clinical Chemistry, 2009 ( 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19246619/ ) жариялаған нұсқауларды орындаңыз 

және толтырылған MIQE бақылау тізімін қосыңыз ( http://rdml.org/files/docs / 

MIQE_checklist.xls ) қолданба ретінде. 

dMIQE: сандық сандық ПТР эксперименттерін жариялауға арналған ең аз 

ақпарат. Huggett et al., Clinical Chemistry, 2020 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746458/) жариялаған нұсқауларды орындаңыз 

және толтырылған MIQE бақылау тізімін қосыңыз (http://rdml.org/files/docs / 

dMIQE_checklist.xlsx) қолданба ретінде. 

MIAME (микромассив эксперименті туралы ең аз ақпарат) және MINSEQE 

(келесі ұрпақ секвенирлеу эксперименті туралы ең аз ақпарат). 
Толық ақпаратты https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/MIAME.html қараңыз . 

Протеомдық эксперимент (MIAPE ) туралы ең аз ақпарат . Адам протеомы 

ұйымының (HUPO) Протеомика стандарттарының бастамасы (PSI) 

жариялаған https://www.psidev.info/miape сайтындағы нұсқауларды орындаңыз . 

Статистикалық әдістер. Пайдаланылатын бағдарламалық пакеттердің 

атауы мен нұсқасы тиісті сілтемелермен көрсетілуі керек. Талдауды қайта 

шығару үшін процедуралар мен параметрлерді сипаттау керек. R немесе 

MATLAB кодын жасап жатсаңыз, код қолданбада және/немесе репозиторийде 

(мысалы, github-та) қолжетімді болуы керек. 

Қосымша ақпарат алу үшін, қараңыз S tatistical nalyses және М жылы ethods P 

ublished L iterature SAMPL https://www.equator-network.org/wp-

content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13. pdf  

Жоғарыдағы мәтін STARS әдістерінен ( https://www.cell.com/star-methods ), PLOS 

жіберу нұсқаулығынан ( https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines ) 

және ең аз ақпарат нұсқауларынан бейімделген. . 

Библиография 
Сіз NLM стилін https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html журнал 

мақалалары, кітаптар және басқа монографиялар, басқа жарияланған 

материалдар, жарияланбаған материалдар және электрондық материалдар 

үшін пайдалануыңыз керек. 

Қайтарылған мақалаларға сілтеме жасамаңыз. 

«Жеке қарым-қатынас» тиісті авторлардың хаты/электрондық поштасымен 

бірге болуы және сұрау бойынша емтихан алушыларға қолжетімді болуы керек, 

бірақ библиографияға қосылмаған. 

Төменде көрсетілгендей қалың және көлбеу пішімдерді пайдаланыңыз: 

Cox N, Crozet L, Holtman IR, Loyher PL, Lazarov T, White JB, Mass E, Stanley ER, 

Elemento O, Glass CK, Geissmann F. Макрофагтар арқылы PDGFcc диеталық 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19246619/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://rdml.org/files/docs/MIQE_checklist.xls
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://rdml.org/files/docs/MIQE_checklist.xls
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746458/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://rdml.org/files/docs/dMIQE_checklist.xlsx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttp://rdml.org/files/docs/dMIQE_checklist.xlsx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/MIAME.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.psidev.info/miape
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.cell.com/star-methods
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ru&tl=kk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Dru%26u%3Dhttps://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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реттелетін өндірісі энергияның сақталуын бақылайды. ғылым. 2021-жылғы 

2 шілде; 373 (6550): eabe9383. DOI: 10.1126 / science.abe9383. 

Akbari П., Гилани А., Sosina О., Kosmitsky J. А., Khrimian Л., Фанг YY, Persot Т., 

Гарсия В., Сан Д., Ли А., Mbatchu Ж., Локк А. Е., Benner С., Vervey Н., Лин Н., 

Хоссейн С., Агостинуччи К., Паскаль С.П., Дирис Е., Данн М; Regeneron 

генетикалық орталығы; DiscovEHR ынтымақтастық, Kraus WE, Shah SH, Chen 

YI, Rotter JI, Rader DJ, Melander O, Still CD, Mirshahi T, Carey DJ, Berumen-

Campos J, Kuri-Morales P, Alegre-Díaz J, Torres JM, Emberson JR , Collins Р., 

Balasubramanian С., Hawes А., Джонс М., Zambrovich Б., Мерфи AJ, Paulding К., 

Коппола J., Overton JD, Reed JG, Шульдинер А. Р., Kantor М., Канг HM , Abekasis 

GR, Karalis К., Экономидес А.Н., Markini J., Yankopoulos Г.Д., Slimane М.В., 

Altarejos J., Della GATTA Ж., Tapia-Konier Р., Shvartsman M.L., Baras А., Ferreira 

MAP, Lotta L.A. 640.000 exomes дәйектілікті GPR75 сәйкестендіру семіздік 

қарсы қорғауға байланысты нұсқалары мүмкіндік береді . Ғылым . 2021-

жылғы 2 шілде; 373 (6550): eabf8683. DOI: 10,1126 / science.abf8683. 

Жарияланымдар 
Осы диссертациялық зерттеуден тікелей туындайтын 

жарияланымдарыңызды осында көрсетіңіз. Бұл жерде сіздің диссертацияңызға 

қатысы жоқ жарияланымдарды немесе кешенді сараптама күнінен немесе 

зерттеу тақырыбыңыздың бекітілген күнінен бұрын берілген күні бар 

жарияланымдарды тізімге енгізуге рұқсат етілмейді. Магистрлік диссертация 

кезінде ұсынылған басылым. докторлық диссертацияға, диссертациялық 

зерттеуге және магистрлік диссертация кезінде атқарылған және ғылым 

магистрі дәрежесін алғаннан кейін жарияланған жұмыстардың көпшілігіне 

қатысты болуы мүмкін диссертация докторлық диссертацияңыз үшін 

жарияланым ретінде есептелмейді. Мысалы, магистратураға түсуге бір ай 

қалғанда тапсырылған қолжазба, докторантураға түскеннен кейін екі ай өткен 

соң және докторантураға түскеннен кейін төрт айдан кейін қабылданған 

қайта өңделген нұсқасы докторантураға жариялануға қойылатын талаптарға 

есептелмейді. 

Журналдардағы жарияланымдар 

Зерттеу мақалалары 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK. 

Кортикальды зақымданудан кейін интерстициалды қоздырғыш 

аминқышқылдарының концентрациясын реттеу. Ми рес. 2021; 935 (1-2): 40-

6. 

Rose ME, xxxxx, ... Mol Immunol . Жарияланды 23.06.2021. 

Мақаланы шолу 

Huerbin MB *, Rose ME *, ... Genet Mol Res. 2021; Шағын түзету 01.07.2021 күні 

ұсынылды. 

* тең үлес 

Конференция презентациялары 
Ауызша баяндау 
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Rose M.E., Oppacher F. Генетикалық бағдарламалау үшін ешкі есептеу 

күшінің статистикасын талдау. Тұжырымын : Foster Ж.А., Litten E, Миллер J, 

Райан C, Tettamanzi AG. Генетикалық бағдарламалау. EuroGP 2021: 

Генетикалық бағдарламалау бойынша 5-ші Еуропалық конференция 

материалдары; 2021-жылғы 3-5 сәуір; Кинсдейл, Ирландия. Берлин: Springer; 

2021 ж. 182-91. 

Постер презентациясы 

1-қосымша 
Баспа көшірмесі мұрағаттауға жарамды тығыздығы 100 г/м2 қышқылсыз ақ 

қағазда екі жақты А4 форматында болуы тиіс (сарыға айналмайды және 

сынбайды). Мұқабасы жұмсақ мұқабада (сондай-ақ деп аталады тамаша 

түйілген болуы тиіс) иірімжіптен немесе жасыл немесе оған барабар мата 

жасыл түсті балама матадан болуы тиіс. Мұқабаның ені 6 см-ден аспауы 

керек, егер мұқабаның ұзындығы 6 см-ден асса, диссертацияны екі томға бөлу 

керек. Спиральмен тігілген және термиялық өңдеудің көмегімен жасалған 

диссертацияларға жол берілмейді. 

Сыртқы мұқаба 

Алдыңғы беті 

  

Айдар 

шрифт өлшемі - 22 

жиектері "жоғарғы 15 мм, 

астыңғы 20 мм, сол жақта 28 мм, 

оң жақта 15 мм, 10 мм ойық, сол 

жақтағы ойық орны" 

  

ТАӘ Қаріп өлшемі - 22 

  

Диссертация Назарбаев 

Университетінің өмір туралы 

ғылымдар саласындағы философия 

докторы атағын беру талаптарын 

ішінара орындай отырып 

ұсынылды, шрифт өлшемі – 22. 

Ай Жыл мөлшері - 22  

  

Алдыңғы және мұқабасы алтын 

әріптермен 

негіз 

  

Артқы беті 

  

бос 

  

Ішкі қақпақ 
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Алдыңғы беті 

  

  

  

  

     Бос бет 

  

Артқы беті 

  

  

  

  

     Бос бет 

Қосымшаларға кірмейтін материалдар (мысалы, компакт-дискілер, флэш-

дискілер, USB таяқшалары) артқы қақпақтың ішкі жағына мықтап бекітілген 

қалтаға салынып, материалдың докторлық диссертацияға жататынын 

көрсететін аты-жөніңізбен анық таңбалануы керек ... Мүмкіндігінше, мұндай 

тіркемелерді болдырмауға тырысыңыз және деректеріңізді жалпыға 

қолжетімді репозиторийлерге қойыңыз. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

7-қосымша 

 

  

Математика саласындағы докторантура диссертациясының форматы 
  

Диссертация 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 

Математика саласындағы философия докторы 

дәрежесін алу 

талаптарын ішінара орындау мақсатында 

[Дисертация 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 рәсімдерді 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 сәйкес диссертацияда қолданылуы керек. 

  

Математика саласындағы докторлық диссертация LaTeX жоғары сапалы 

теру жүйесінде терілуі керек. Дипломдық жұмысты пішімдеу үшін файлды 

Математика кафедрасынан сұрау керек. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми  бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

8-қосымша 

  

Физика саласындағы докторлық диссертацияның форматы 

  

Диссертация 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 

Физика саласындағы философия докторы 

дәрежесін алу 

талаптарын ішінара орындау мақсатында 

[Дисертация тақырыбы] 

Берілген диссертация 

 [автордың толық аты-жөні] 

Назарбаев Университеті 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

[Аяқталған диссертацияны кафедраға, бөлімге немесе 

комиссияға тапсырған айы мен жылы] 
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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 сәйкес диссертацияда қолданылуы керек. 
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Назарбаев Университетінің 

Жаратылыстану, 

әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар 

мектебінің жаратылыстану-

ғылыми  бағытындағы 

докторантура 

бағдарламаларының 

анықтамалығына 

9-қосымша 

  

  

Химия/өмір туралы ғылымдар/математика/физика саласындағы 

философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін қажетті оқу кезеңдерінің тізімі: 

1) «Жақсы оқу үлгерімі» деңгейіне дейін бағдарлама бойынша барлық 

қажетті курстық жұмыстарды және емтихандарды орындау; 

2) Біліктілік емтиханын тапсыру; 

3) Диссертациялық зерттеу жоспарын тапсыру және диссертациялық 

зерттеуді қорғау; 

4) Диссертациялық зерттеудің диссертациялық жоспарын табысты 

қорғауды болжайтын диссертациялық зерттеу курсынан және докторлық 

диссертация курсынан өту; 

5) Қажетті зерттеулерді жүргізу және ғылыми-зерттеу жұмысында 

қанағаттанарлық нәтижелерге қол жеткізу; 

6) Философия докторы дәрежесін алу үшін тиісті форматта диссертация 

жазу; 

7) Диссертацияны бақылау комиссиясымен бекітуі; 

8) Сыртқы сарапшымен және докторлық диссертацияны қорғау 

комитетімен диссертацияны ауызша қорғау. 

9) 4 жыл оқудағы ассистент оқытушының 2 (екі) тапсырмасын орындау. 

2019 жылдан бастап қабылданған магистранттар үшін талап етілетін минималды 

GTA тапсырмаларын қоспағанда, ассистенттің кез келген нысанына қатысу 

міндетті емес. 

  

 
 


