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Құжат паспорты 

Құжат түрі Ұйымдық құжаттама 

Құжат атауы PhD докторанттардың ғылыми кеңесшілері туралы ереже  

 

Құжат мақсаты Сипаттамасы мен регламенттеу: жалпы ережелер, негізгі 

ұғымдар мен қысқартулар, отандық ғылыми кеңесшінің 

негізгі міндеттері, қызметтері, өкілеттіктері, оларға 

қойылатын талаптар, бақылау, есептілік және 

жауапкершілік. 

Әзірлеу  Докторантура және магистратура бағдарламалары 

офисінің директоры 

Келісу Академиялық қызмет жөніндегі проректор 

Ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі проректор  

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің 

директоры 

Заң кеңесшісі 

Бекіту  Ректор 

Құжатты орындаушылар Докторантура және магистратура бағдарламалары 

офисінің директоры 

Орындалуын бақылау Ғылыми зерттеулер және технологияларды дамыту 

орталығының директоры 

Құжатқа қосымша Жоқ 

Ерекшеліктер Жоқ 

Нормативтік сілтемелер ҚР Еңбек кодексі 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР Заңы 

«Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV ҚР 

Заңы 

2017-2020 жылдарға арналған «Цифрлы Қазақстан» МБ 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы МБ 

Түпнұсқа иесі Персоналды басқару жөніндегі бөлім 
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Жалпы ережелер 

 

1. PhD докторанттардың ғылыми кеңесшілері туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) PhD 

докторанттар мен олардың ғылыми кеңесшілерінің докторлық диссертацияларды орындаудағы 

жауапкершілігін арттыру мақсатында жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласында жоғары оқу 

орындарының қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі – ҚР БҒМ) бұйрықтары мен 

нұсқаулықтарына, «Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ-тың ішкі ережелері 

мен құжаттарына сәйкес әзірленді. 

1.1 Осы Ереже отандық және шетелдік ғылыми кеңесшіге қойылатын біліктілік талаптарына, 

АЭжБУ-дегі PhD докторанттардың ғылыми кеңесшілерінің құқықтары мен міндеттеріне, 

оларды тағайындау және ауыстыру процедураларына қатысты мәселелерді реттейді. 

1.2 Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін докторанттарға ғылыми жетекшілікті ғылым 

докторлары немесе ғылым кандидаттары, философия докторлары (PhD) арасынан таңдалған 

кем дегенде екі адамнан тұратын кеңесшілер жүзеге асырады, оның біреуі – шетелдік 

университеттің немесе ғылыми-зерттеу ұйымының ғалымы. 

1.3 Ғылыми кеңесшілердің кандидатуралары университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі 

негізінде ректордың бұйрығымен бекітіледі. 

1.4 PhD докторантурада бір отандық ғылыми кеңесшіге бір уақытта ең көп дегенде 4 PhD 

докторант бекітіледі. Қажет болған жағдайда, PhD докторанттарға АЭжБУ мен ҚР басқа 

университеттерінен ғылыми жетекшілік үшін әлеуеті бар ғылым кандидаттары мен PhD 

докторлары арасынан тең жетекшілер мен кеңесшілер тағайындалуы мүмкін. 

1.5 Ғылыми кеңесшілерге төлем университетте орнатылған нормативтерге сәйкес жүргізіледі. 

Шетелдік ғылыми кеңесшіге төлем «Қызмет көрсету шарты» негізінде жүргізіледі. 

 

2. Негізгі ұғымдар мен қысқартулар 

 

2.1  Осы Ережеде келесідей негізгі ұғымдар қолданылады: 

* PhD докторантура – жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарда жоғары білікті ғылыми 

және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау түрі. 

* философия докторы (PhD) – докторантурадағы оқуын бітірген PhD-докторанттарға ізденуші 

диссертациясын жария қорғағаннан кейін тиісті Сарапшы кеңестің тұжырымын ескерумен 

диссертациялық кеңестің өтінішхаты негізінде Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетімен (БҒСБК) берілетін дәреже. 

* отандық ғылыми кеңесші – докторантты даярлаудың бейініне сай біліктілікке ие ғылым 

докторы, PhD доктор немесе техника ғылымдарының кандидаты, доценті ғылыми 

дәрежесі/ғылыми атағы бар докторанттың ғылыми зерттеулері саласындағы маман. 

* шетелдік ғылыми кеңесші – ғылыми зерттеулермен белсенді түрде айналысатын, докторант 

зерттеуі саласында PhD доктор дәрежесі, ғылыми жарияланымдары бар докторанттың ғылыми 

зерттеулері саласындағы маман. 

 

3. Отандық ғылыми кеңесшіге қойылатын талаптар 

 

3.1 PhD докторанттардың диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесшілер келесідей талаптарға 

сай келетін университеттің штаттағы оқытушылары мен қызметкерлері арасынан 

тағайындалады: 

- докторанттарды даярлау бейіні бойынша ғылым докторы, PhD доктор, техника 

ғылымдарының кандидаты (физика-математика ғылымдарының кандидаты) ғылыми 
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дәрежелерінің болуы. Қажет болған жағдайда, ғылымдардың аралас саласы бойынша 

кеңесшілер тағайындалуы мүмкін; 

- мамандығы бойынша соңғы 3 жылдағы ғылыми еңбектерінің (кем дегенде 3 ғылыми 

жарияланымының), соның ішінде ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау 

комитетімен ұсынылған отандық журналдардағы және халықаралық рейтингтік ғылыми 

басылымдардағы жарияланымдарының, сондай-ақ оқулығының не болмаса оқу құралының 

болуы; 

- оқуын бітірген, алайда PhD доктор ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын әлі 

қорғамаған докторанттарды қоса есептегенде бір уақытта 3 (үш) докторанттан артық 

докторантқа жетекші болмауы. 

3.2 Отандық ғылыми кеңесші: 

- «Білім туралы», «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын; 

- Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы 

нормативтік-құқықтық актілерін; 

- Қазақстан Республикасы ғылымын дамытудың басым бағыттарын; 

- өзінің ғылыми мамандануы саласындағы ғылыми зерттеудің заманауи инновациялық 

тәсілдерін, соңғы әлемдік жетістіктерін білуі тиіс; 

- теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулерді жүргізудің дағдыларын; 

- заманауи IT технологияларды, компьютерлік және басқа кеңсе техникасымен жұмыс істеу 

дағдыларын; 

- PhD докторант шетелдік тең жетекшісімен ғылыми байланыс пен өз бетінше хат алмасуды 

жүзеге асыруға, ғылыми жарияланымдарды дайындауға жеткілікті деңгейде бір шет тілін;  

- докторанттың оқу тілін - диссертация жазатын тілді (қазақ, орыс немесе ағылшын) жетік 

меңгеруі тиіс. 

 

4. Шетелдік ғылыми кеңесшіге қойылатын талаптар 

 

4.1 PhD докторанттардың шетелдік ғылыми кеңесшілері ретінде ынтымақтастық туралы 

шарттар аясында Университеттің серіктестері болып табылатын алыс шетелдегі жоғары оқу 

орындарының және ғылыми-зерттеу ұйымдарының жетекші ғалымдары тағайындалады 

(шарттардың жасалуына Докторантура және магистратура бағдарламаларының офисі жауапты). 

4.2 PhD докторанттардың шетелдік ғылыми кеңесшілері ретінде сондай-ақ PhD докторларды 

даярлайтын шетелдік жоғары оқу орнында жұмыс тәжірибесі бар және бұдан бұрын 

магистранттарды және/немесе ғылым кандидаттарын даярлаған ТМД елдеріндегі серіктес 

ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының ғалымдары тағайындалуы мүмкін. 

4.3 PhD докторанттардың шетелдік ғылыми кеңесшісі ретінде тағайындалатын тұлғаның: 

- PhD докторанттың диссертациялық зерттеуінің бейініне сәйкес келетін мамандық бойынша 

PhD доктор/ғылым докторы ғылыми дәрежесі не ұқсас дәрежесі;   

- докторанттың диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми еңбектері, соның ішінде 

Web of Science (Thomson Reuters), Scopus және т.б. халықаралық базаларға кіретін халықаралық 

ғылыми журналдардағы басылымдары; 

- докторанттың мамандығы саласында белсенді түрде ғылыми зерттеулермен айналысатын 

жетекші университетте не жетекші ғылыми ұйымда тұрақты позициясы және ғылыми 

жетекшілік тәжірибесі болуы тиіс. 

4.4 PhD докторантурада бір шетелдік ғылыми жетекшіге бір уақытта ең көп дегенде 2 

докторант бекітіледі. 

 

5. Ғылыми кеңесшінің (отандық және шетелдік) міндеттері мен құқықтары  
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5.1  Отандық кеңесші: 

- докторантқа диссертациялық зерттеудің тақырыбы мен жоспарын анықтауға, оларды ҚР БҒМ 

БҒСБК, Ғылым комитетіне ұсынуға және алдағы уақытта университеттің Ғылыми кеңесінде 

бекітуге көмектесуге; 

- докторантпен бірге докторанттың Жеке жұмыс жоспарын (ЖЖЖ) әзірлеуге; зерттеу жұмысы 

бойынша жүйелі түрде кеңес берулер өткізуге және ЖЖЖ-ның орындалуын қадағалауға; 

- докторанттың ЖЖЖ-ны орындауы бойынша жұмысын тиімді ұйымдастыруға; 

- докторантпен бірлесе отыра зерттеу практикасының бағдарламасын әзірлеуге, практика мен 

ғылыми тағылымдамадан өту базасын ұсынуға; 

- педагогикалық практикадан өту бағдарламасын әзірлеуге (педпрактика жетекшісі ретінде 

тағайындалған жағдайда); 

- жүйелі түрде (оқу жылында кем дегенде екі рет) докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысын 

орындауына баға беруге және нәтижелері мен есептерін Докторантура және магистратура 

бағдарламаларының офисіне (ДМБО) ұсынуға; 

- докторанттың зерттеу жұмысын уақтылы әрі сапалы орындауын және ДҒЗЖ есептерін 

ұсынуын қамтамасыз етуге; 

- институттың Ғылыми кеңесінің отырысында докторанттардың ДҒЗЖ орындау барысы туралы 

есеп беруге (ғылыми жетекшілердің Ғылыми кеңеспен бекітілген есептерінің көшірмелері 

ДМБО-ға табысталады); 

- зерттеулер нәтижесін ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми журналдар мен басылымдарға, шетел 

басылымдарына жарияланымдарға дайындауға көмек көрсетуге; 

- докторанттың зерттеу нәтижелерінің презентациясын жасау мақсатында халықараалық 

конференцияларға қатысуына ат салысуға; 

- докторанттың диссертациялық жұмысына пікір (жазбаша және ауызша) жазуға; докторанттың 

докторлық диссертациясын жария қорғау кезінде қатысуға; 

- Университет ректоры мен басшылығының (тиісті институт директорларының PhD 

докторанттардың диссертациялық жұмыстарын дайындауға қатысты) тапсырмаларын 

орындауға жауапты қарауға; 

- докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есеп ұсынуға 

(басшылықтың талабы бойынша); 

- әріптестермен және докторанттармен қызметтік қатынаста этика нормалары мен тұлғааралық 

қатыстар ережелерін сақтауға міндетті. 

 

6.  Шетелдік кеңесшінің міндеттері 

 

6.1 докторант диссертациясының бекітілген тақырыбы бойынша электронды пошта, жеке 

кездесулер мен онлайн кеңес берулер (скайп-кездесулер) арқылы кеңес беру және ғылыми 

жетекшілікті жүзеге асыру; 

6.2 диссертациялық жұмыстың жоспары мен ғылыми зерттеулер жүргізу тәсілдері бойынша 

ұсыныстар жасау және келісу. Қажет болған жағдайда, докторант диссертациясының жоспары 

мен мазмұнына түзетулер мен толықтырулар енгізу және ескертулер туралы уақтылы хабардар 

ету; 

6.3 мақалаларын дайындауға және нөлдік емес импакт факторы бар Thomson Reuters (ISI Web of 

Knowledge) компаниясының ақпараттық мәліметтер қорының немесе Scopus компаниясының 

мәліметтер қорына кіретін ғылыми журналдарға шығаруға септігін тигізу; 

6.4 докторанттың ғылыми-зерттеу ұйымдарында шетелдік тағылымдамадан өтуіне және 

халықаралық конференциялар мен басқа да ғылыми форумдарға қатысуына септігін тигізу; 

докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысының белгіленген мерзімде орындалуын қадағалау; 
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6.5 әр оқу жылының соңында көрсетілген қызметтер туралы жазбаша ақпаратты, сонымен қатар 

докторанттың Жеке жұмыс жоспарына сәйкес академиялық кезеңдегі ғылыми-зерттеу 

жұмысына берген пікірі мен бағасын Докторантура және магистратура бағдарламалары 

офисінің директорына ұсыну; 

6.6 докторанттың орындалған диссертациялық жұмысына жазбаша пікір беру; докторанттың 

докторлық диссертациясын жария қорғауына мүмкіндігінше қатысу. 

 

7.  Ғылыми кеңесшілердің құқықтары 

Ғылыми кеңесші: 

7.1 докторантпен келісу арқылы жеке жұмыс жоспарларына түзетулер енгізуге; 

7.2 докторанттардың зерттеу практикасын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізуге; 

7.3. докторантты жүргізіп жатқан зерттеу саласы бойынша ғылыми жобаларға тартуға; 

7.4 докторантқа тақырыбы тікелей докторанттың зерттеу жұмысымен байланысты ғылыми 

семинарларға, дөңгелек үстелдер отырысына, конференцияларға қатысуға ұсынуға; 

7.5 докторантты ЖЖЖ бойынша жұмыстардың орындалу барысын талқылау үшін жұмыс 

кездесулеріне шақыруға; PhD докторантура басшылығын докторанттың ЖЖЖ-ны орындау 

барысына әсер ететін проблемалар мен жағдайлар туралы хабардар етуге құқылы. 

 

8.  Ғылыми кеңесшілерді тағайындау және ауыстыру 

 

8.1 Бітіртуші кафедралар докторанттармен бірге бағдарламаға қабылданғаннан кейін екі айдың 

ішінде одан әрі бекіту үшін ғылыми кеңесшілердің (отандық және шетелдік) кандидатураларын 

анықтайды.  

8.2 Ғылыми кеңесшілердің болжалды кандидатуралары бітіртуші кафедралардың отырысында 

алдын ала талқылануы тиіс. 

8.3 Ғылыми кеңесшілерді тағайындау докторанттар қабылданғаннан кейін екі айдың ішінде 

университеттің Ғылыми кеңесінің өтінішхаты бойынша университет ректорының бұйрығымен 

жүзеге асырылады. 

8.4 Отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілерді бекіту үшін бітіртуші кафедралар 

Докторантура және магистратура бағдарлаларының офисіне әрбір докторанттың келесі 

құжаттарын ұсынады: 

8.5 бітіртуші кафедраның PhD докторанттардың ғылыми жетекшілерінің кандидатураларын 

талқылау туралы отырысы хаттамасынан үзіндіні; 

8.6 ғылыми жетекшінің басты академиялық және ғылыми жетістіктері көрсетілген 

түйіндемесін, ғылыми еңбектерінің тізімі мен толық байланыс мәліметтерін; 

8.7 PhD докторантқа ғылыми басшылықты жүзеге асыруға келісім хатын (ұйым бланкісінде). 

8.8 Бекітілген ғылыми кеңесшіні ауыстыру объективті себептерге байланысты (басқа жұмысқа 

ауысуына, денсаулық жағдайына және т.с.с. жағдайларға байланысты) немесе форс-мажор 

жағдайларында ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру мүмкін емес болған жағдайларда ғана 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

8.9 PhD докторанттың отандық ғылыми жетекшісін ауыстыру үшін бітіртуші кафедраның 

меңгерушісі жауапты болады. 

8.10 Шетелдік ғылыми кеңесшіні ауыстыру үшін PhD докторанттың отандық ғылыми жетекшісі 

мен бітіртуші кафедраның меңгерушісі жауапты болады. 

8.11 Ғылыми жетекшіні ауыстыру бітіртуші кафедраның ұсынысы және негіздемесі бойынша 

университет ректорының бұйрығымен жүзеге асырылады. 

8.12 Бітіру курсында PhD докторанттың ғылыми жетекшілерін ауыстыруға рұқсат берілмейді. 
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8.13 Отандық ғылыми кеңесші міндеттемелерін жауапсыз орындаған жағдайда, кеңесшіге 

тәртіптік жаза қолданудан бастап алдағы уақытта PhD докторанттарға ғылыми жетекшілік 

етуден шеттетуге дейін шаралар қолданылады. 

8.14 Қызметтер көрсету туралы шарт аясында өзіне қабылдаған міндеттемелерін жауапсыз 

орындаған шетелдік ғылыми кеңесшімен Университеттің алдағы ынтымақтастығы 

тоқтатылады. 

 

Қорытынды ережелер 

 

Осы Ереже қол қойылған сәттен бастап өз күшіне енеді. Докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысына, соның ішінде диссертациялық жұмысты орындауына, кеңес беру мен ғылыми 

басшылықты ұйымдастыру және қамтамасыз ету үдерісі үшін барлық жауапты тұлғалар PhD 

докторанттардың ғылыми кеңесшілері туралы осы ережеде көрсетілген талаптардың сақталуы 

үшін жауап береді. 
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