
«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 
болып тіркелді, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық 

бақылау банкінде 2018 жылғы 12 қарашада жарияланды) мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін):

№ 182,  2020 жылғы 5 мамыр

О внесении изменений и дополнений  в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней  образования» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов под № 17669, опубликован 12 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке 

нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и 

дополнения:

№ 182,  от 5 мая 2020 года



Магистранттың ғылыми жетекшісі және зерттеу тақырыбы ғылыми

кеңестің шешімімен бекітіледі:

Магистрлік диссертацияларға жетекшілікті даярлық бағытының тиісті бейініне

сәйкес келетін «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» ғылыми дәрежесі

немесе «философии докторы (PhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежесі,

ғылыми–педагогикалық өтілі кем дегенде 3 жыл, білім беру саласындағы уәкілетті

орган бекіткен Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін

ұсынылған ғылыми басылымдар тізбесіне (бұдан әрі – басылымдар Тізбесі)

енгізілген басылымдарда 5 ғылыми (соңғы 5 жылда) мақаланың және Web of

Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) базасындағы JCR (ЖСР)

базасында импакт-факторы бар немесе Science Citation Index Expanded немесе

Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index

базаларының біреуінде индексетелетін немесе Scopus (Скопус) деректер

базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25

болатын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 1 ғылыми

мақаланың авторы болып табылатын оқытушылар жүзеге асырады.



Научный руководитель и тема исследования магистранта утверждаются

решением ученого совета:

Осуществление научного руководства у магистрантов преподавателем, имеющим

ученую степень «кандидат наук», или «доктор наук», или «доктор философии (PhD)»,

или «доктор по профилю», или академическую степень «доктор философии (PhD)», или

«доктор по профилю», или степень «доктор философии (PhD)», или «доктор по

профилю», соответствующую профилю запрашиваемого направления, со стажем научно-

педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных статей за

последние пять лет в изданиях, включенных в Перечень научных изданий,

рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности,

утвержденный уполномоченным органом в области образования и науки (далее –

Перечень изданий) и 1 научной статьи в международном рецензируемом научном

журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной

из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and

Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн)

или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus

(Скопус).



Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) осуществляется

консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из которых – ученый из зарубежного вуза.

Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и соблюдение принципов

академической честности, и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

Научное руководство осуществляется преподавателем, имеющим ученую степень «кандидат наук», или

«доктор наук», или «доктор философии (PhD)», или «доктор по профилю», или академическую степень «доктор

философии (PhD)», или «доктор по профилю», или степень «доктор философии (PhD)», или «доктор по профилю»,

стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором:

- по направлениям подготовки кадров 8D05 «Естественные науки, математика и статистика», 8D06

«Информационно-коммуникативные технологии», 8D07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные

отрасли», 8D08 «Сельское хозяйство и биоресурсы», 8D09 «Ветеринария», 8D10 «Здравоохранение и социальное

обеспечение (медицина)» 2 статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2, 3

квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или имеющих

показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35, либо индекс Хирша 2 и более;

- по остальным направлениям подготовки, являющийся автором 5 научных статей в изданиях по профилю,

включенных в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и 1 научной

статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или

индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities

Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus

(Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35;



пункты 85, 86 и 87 изложить в следующей редакции:

Основные результаты научных исследований докторанта публикуются в научных, научно-аналитических и

научно-практических изданиях в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от

31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» (зарегистрирован в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951);

Структура образовательной программы докторантуры по научно – педагогическому направлению приведена 

согласно приложению 7 к настоящему ГОСО;

Образовательные программы докторантуры структурируются по принципу модульного обучения:

«87. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов в общем объеме образовательной

программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты докторской диссертации.

Докторская диссертация проходит проверку на предмет обнаружения заимствования текста других авторов,

которая осуществляется Национальным центром государственной научно-технической экспертизы;



пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим докторскую

диссертацию, при положительном решении диссертационных советов ВУЗов с особым статусом или

Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки

Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы присуждается степень доктора философии

(PhD) или доктора по профилю и выдается диплом в соответствии с приказом Министра образования и

науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения

степеней» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов

под № 6951), и приложение (транскрипт).»;

пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы

докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить

академические кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы

докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, результаты

обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в

течение одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в

объеме не менее 4 академических кредитов.

При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного

утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе.



75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Докторантураның білім беру бағдарламасының ғылыми құрамдасы докторанттың ғылыми-зерттеу

жұмысынан (бұдан әрі – ДҒЗЖ) немесе эксперименттік-зерттеу жұмысынан (бұдан әрі – ДЭЗЖ), ғылыми

жарияланымдарынан, докторлық диссертацияларды жазу мен қорғаудан құрылады.

Докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысының көлемі докторантураның білім беру

бағдарламасының жалпы көлемінен 123 академиялық кредитті құрайды.

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«82. Философия докторы (PhD) дәрежесіне ізденуші докторанттарға ғылыми жетекшілік етуді кемінде 2 

адамнан тұратын консультанттар жүзеге асырады, олардың бірі шетелдік ЖОО ғалымы болады

«85. Докторанттың ғылыми зерттеуінің негізгі нәтижелері ғылыми, ғылыми-талдамалық және ғылыми-

практикалық басылымдарда «Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және

ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік

тіркеу тізілімінде № 6951 болып тіркелген) сәйкес жарияланады.

87. Қорытынды аттестаттау докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 12 академиялық

кредитті құрайды және докторлық диссертацияны (жобаны) жазу мен қорғау түрінде өтеді.

Докторлық диссертация Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы жүзеге асыратын басқа

авторлардың мәтінін пайдалануын анықтау мәніне тексеруден өтеді.»;



Ғылыми консультанттар докторлық диссертацияның орындалуына және академиялық адалдық принциптерінің

сақталуына және диссертациялық жұмыстың қорғауға уақытылы ұсынылуын қамтамсыз етеді.

«Ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша

доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық

дәрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежесі, ғылыми-педагогикалық

жұмыс өтілі кемінде үш жыл болатын оқытушының ғылыми жетекшілігін жүзеге асырады:

- 8D05 «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», 8D06 «Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар», 8D07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары», 8D08 «Ауыл

шаруашылығы және биоресурстар», 8D09 «Ветеринария», 8D10 «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету

(медицина)» кадрлар даярлау бағыттары бойынша Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн)

базасында JCR (СРР) деректері бойынша 1, 2, 3-квартильдерге кіретін немесе Scopus (Скопус) базасында

CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші 35-тен кем емес халықаралық рецензияланатын ғылыми

журналдарда 2 мақала, немесе Хирш индексі 2 және одан көп;

- даярлаудың қалған бағыттары бойынша халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда ғылыми қызмет

нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне енгізілген, бейін бойынша басылымдарда 5 ғылыми

мақалалардың және JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторы бар немесе Science Citation Index Expanded,

Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс

Кор Коллекшн) базаларының бірінде индекстелетін немесе Scopus базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша

процентиль көрсеткіші 35-тен кем емес халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда 1 ғылыми мақаланың

авторы болып табылатын;



101-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«101. Оқу жүктемесіне докторанттың барлық оқу қызметі: дәрістер, семинарлар, топтық сабақтар, топтық

жаттығулар, практикалық және зертханалық жұмыстар, студиялық сабақтар, өндіріс орнындағы практика,

ғылыми немесе кәсіби тағылымдама, ғылыми-зерттеу жұмысы (тәжірибелік-зерттеу жұмысы), докторлық

диссертацияны жазу мен қорғау, өзіндік жұмыс, оның ішінде ғылыми жетекшінің басшылығымен.»;

111-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«111. Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгерген және сараптама нәтижелері бойынша ерекше

мәртебесі бар жоғары оқу орындарының диссертациялық кеңестерінің немесе Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің оң

шешімімен докторлық диссертациясын қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD) немесе бейіні

бойынша доктор дәрежесі беріледі және «Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығына (Нормативтік

құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6951 болып тіркелген) сәйкес диплом және оның

қосымшасы (транскрипт) беріледі.».



114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«114. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқу курсын толық

меңгерген, бірақ ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) орындамаған докторантқа ДҒЗЖ (ДЭЗЖ)

академиялық кредиттерін қайта меңгеруге және келесі жылдары диссертацияны

ақылы негізде қорғауға мүмкіндік беріледі.

Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқу курсын толық

меңгерген, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) орындаған, бірақ докторлық диссертация (жоба)

қорғамаған докторантқа оқу нәтижелері және академиялық кредиттер беріледі

және диссертациясын бітіргеннен кейін бір жыл ішінде тегін қорғауға, ал келесі

жылдары кемінде 4 академиялық кредит көлемінде ақылы негізде қорғауға

мүмкіндік беріледі.

Бұл ретте докторант бітіргеннен кейін 3 жыл өткен соң ақылы негізде

диссертациялық зерттеудің ғылыми негіздемесі (research proposal) қайта

бекітілгеннен кейін ғана қорғауға жіберіледі.


