Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604
бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 1 қарашада №
17669 болып тіркелді.
"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5бабының 5-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Техникалық және кәсіптік білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Техникалық және
кәсіптік білім департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік
тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерін ресми
жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;
3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.
4. Осы бұйрық:
1) 2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін Мектепке дейінгі тәрбие
мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 10-тармағының 6)

тармақшасын және Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартының 2-қосымшасындағы "Коммуникативтік-тілдік дағдылар" деген бөлімдегі
реттік нөмірі 9-жолды;
2) 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін Мектепке дейінгі тәрбие
мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 20 және 22-тармақтарын;
3) 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4-сыныптар үшін қолданысқа енгізілетін
Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 2-тарауының 1параграфын, 3-тарауының 1-параграфын және 4-тарауының 1-параграфын;
4) 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 9-сыныптар үшін қолданысқа енгізілетін Негізгі
орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 2-тарауының 1параграфын, 3-тарауының 1-параграфын және 4-тарауының 1-параграфын;
5) 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 10-сыныптар және 2020 жылғы 1 қыркүйектен
бастап 11-сыныптар үшін қолданысқа енгізілетін Жалпы орта білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартының 2-тарауының 1-параграфын, 3-тарауының 1параграфын және 4-тарауының 1-параграфын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған
күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Бұл ретте Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартының 19 және 21-тармақтары, Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартының 2-тарауының 2-параграфы, 3-тарауының 2-параграфы және 4тарауының 2-параграфы, Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартының 2-тарауының 2-параграфы, 3-тарауының 2-параграфы және 4-тарауының 2параграфы 2019 жылғы 1 қыркүйекке дейін, Жалпы орта білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартының 2-тарауының 2-параграфы, 3-тарауының 2параграфы және 4-тарауының 2-параграфы 2020 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданыста
болады.
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі

Е. Сағадиев

Жоғары білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына
4-қосымша
Білім беру салалары мен деңгейлеріне сәйкес берілетін дәрежелердің атауы

р/н
№

1.

Бакалавриат білім
беру
Білім беру
бағдарламалары
саласының атауы
бойынша
берілетін дәреже

Педагогикалық
ғылымдар

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша білім
бакалавры

Магистратура білім
беру бағдарламасы
бойынша (ғылымипедагогикалық бағыт/
бейіндік) берілетін
дәреже

Философия
докторы (PhD) /
бейіні бойынша
доктор білім беру
бағдарламалары
бойынша берілетін
дәреже

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
педагогика
ғылымдарының
магистрі/ білім магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
философия
докторы (PhD)
/білім докторы

1. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
өнертану
ғылымдарының
магистрі/ өнер магистрі
2. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
гуманитарлық
ғылымдар магистрі/
гуманитарлық білім
магистрі
3. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
филология ғылымдары
магистрі/ тіл білімі
магистрі

1. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы/Өнер
докторы
2. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы
3. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

2.

Өнер және
гуманитарлық
ғылымдар

1. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша өнер
бакалавры
2. "білім беру
бағдарламасының
атауы және код"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
гуманитарлық
білім бакалавры
3. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша тіл
білімі бакалавры

3.

Әлеуметтік
ғылымдар,

"білім беру
"білім беру
"білім беру
бағдарламасының бағдарламасының коды бағдарламасының

журналистика
және ақпарат

коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
әлеуметтік білім
бакалавры

және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
әлеуметтік ғылымдар
магистрі/әлеуметтік
білім магистрі

коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

4.

Бизнес, басқару
және құқық

1. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
экономика
бакалавры немесе
бизнес және
басқару
бакалавры
2. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша құқық
бакалавры

1. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
экономика ғылымдары
магистрі/ бизнес және
басқару магистрі
немесе МВА
2. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
заң ғылымдарының
магистрі/құқық
магистрі

1. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы/
экономика докторы
немесе DВА
2. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы/құқық
докторы

5.

Жаратылыстану
ғылымдары,
математика және
статистика

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
жаратылыстану
бакалавры

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
жаратылыстану
ғылымдарының
магистрі/жаратылыстан
у магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

6.

Ақпараттық"білім беру
коммуникациялы бағдарламасының
қ технологиялар коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
ақпараттықкоммуникациялы
қ технологиялар
саласының
бакалавры

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
техника ғылымдарының
магистрі/техника және
технология магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

7.

Инженерлік,
өңдеу және
құрылыс

"білім беру
"білім беру
"білім беру
бағдарламасының бағдарламасының коды бағдарламасының
коды және атауы" және атауы" білім беру коды және атауы"

салалары

білім беру
бағдарламасы
бойынша техника
және технология
бакалавры

бағдарламасы бойынша
техника ғылымдарының
магистрі/техника және
технология магистрі

білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

8.

"Ауыл
шауашылығы
және
биоресурстар"

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша ауыл
шаруашылығы
бакалавры

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
ауыл шаруашылығы
ғылымдарының
магистрі/ауыл
шаруашылығы магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

9.

"Ветеринария"

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
ветеринария
бакалавры

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
жоғары ветеринария
ғылымдарының
магистрі/ветеринария
магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

10.

Денсаулық сақтау 1. "білім беру
және әлеуметтік бағдарламасының
қамтамасыз ету
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
денсаулық сақтау
бакалавры
2. "білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша
әлеуметтік
қамтамасыз ету
бакалавры

1. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
медицина
ғылымдарының
магистрі/ денсаулық
сақтау магистрі
2. "білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
ғылым
магистрі/әлеуметтік
қамтамасыз ету
магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы/медицина
докторы

11.

Қызмет көрсету

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
ғылым магистрі/ қызмет
көрсету саласының
магистрі

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша қызмет
көрсету
саласының
бакалавры

12.

Ұлттық
қауіпсіздік және
әскери іс

"білім беру
бағдарламасының
коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша ұлттық
қауіпсіздік және
әскери іс
бакалавры

"білім беру
бағдарламасының коды
және атауы" білім беру
бағдарламасы бойынша
ұлттық қауіпсіздік және
әскери іс магистрі

"білім беру
бағдарламаларыны
ң коды және атауы"
білім беру
бағдарламасы
бойынша PhD
философия
докторы/әскери ісі
және ұлттық
қауіпсіздік докторы

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 31 қазандағы
№ 604 бұйрығына
8-қосымша
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты (бұдан әрі – МЖБС) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 5-1) тармақшасына және 56бабынасәйкес әзірленді және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына
қарамастан, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарындағы (бұдан әрі – ЖОО), оның ішінде әскери арнаулы оқу орындарындағы
(бұдан әрі – ӘАОО) оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білімнің мазмұнына, білім
алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың даярлық
деңгейіне және оқу мерзіміне қойылатын талаптарды айқындайды. Қазақстан
Республикасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында білім мазмұны білім
алушылардың арнайы контингентін анықтайды және білім беру нормалары аталған оқу
орындарының қызмет етуінің айрықша мәртебесіне сәйкес дербес әзірленеді.
2. МЖБС-да Заңға сәйкес ұғымдар қолданылады. Оларға қосымша мынадай ұғымдар
енгізілген:
1) ӘАОО-дағы біліктілік сипаттамалары – Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлігі жүйесіндегі және тиісті лауазымдағы кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру
үшін қажетті білім, іскерлік және дағды;
2) ӘАОО-дағы біліктілік талаптары – ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау органдары
жүйесіндегі және тиісті лауазымдағы кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті
білім, шеберлік және дағды;
3) ӘАОО-дағы кәсіби құзыреттер – тиісті лауазымда құқық қорғау органдары
жүйесіндегі кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білімдер, іскерліктер мен
дағдылар;
4) ӘАОО-дағы магистрлік диссертация – магистранттың таңдалған білім беру
бағдарламасы саласындағы өзекті проблеманың теориялық және (немесе) практикалық
әзірлемесін қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын, ғылымның қазіргі заманғы
теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделген бітіру жұмысы;
5) ӘАОО-дағы ОЖЖ – білім беру бағдарламасы не ҮОҚы негізінде білім беру ұйымы
дербес әзірлейтін оқу құжаты;
6) бейіні бойынша доктор – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары
жерлерде кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантураның бағдарламасын

меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған дәреже;
7) DBA бағдарламасы – DBA бағдарламасы басқарушы кадрларды, практикалық
тәжірибесі бар, сондай-ақ менеджменттің заманауи тұжырымдамалары мен модельдерін
меңгеру және дамыту үшін қолданбалы зерттеулер жүргізуге мүдделі жоғары буын
менеджерлерін бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып даярлауға арналған
бағдарлама;
8) докторант – докторантурада білім алатын адам;
9) докторантура – білім беру бағдарламалары кемінде 180 акдемиялық кредитті
міндетті меңгеру арқылы тиісті бағыт бойынша философия докторы (PhD) (бейіні
бойынша доктор) дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогтік және (немесе) кәсіптік
қызмет үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;
10) докторлық диссертация – докторанттың жиынтығын жаңа ғылыми жетістік ретінде
тануға болатын теориялық ережелер әзірленген немесе ғылыми проблемасы шешілген, не
енгізілуі елдің экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосатын ғылыми негізделген
техникалық, экономикалық немесе технологиялық шешімдер баяндалған дербес зерттеу
болып табылатын ғылыми жұмысы;
11) дескрипторлар (descriptors (дэскрипторс)) – білім алушылардың жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің құзыреттіліктерде және академиялық кредиттерде
қалыптасқан оқыту нәтижелеріне негізделетін тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру
бағдарламасын оқып аяқтауы бойынша алған білім, іскерлік, дағды және құзыреттілік
деңгейі мен көлемінің сипаттамасы;
12) executive MBA (бұдан әрі – ЕМВА (экзекютив ЭмБиЭй)) – бұл мақсатты
аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, топ-менеджерлерді даярлауға бағдарланған
МВА бағдарламасы;
13) жеке оқу жоспары (бұдан әрі – ЖОЖ) – білім алушының білім беру
бағдарламасының және элективті пәндер каталогының негізінде эдвайзердің көмегімен
әрбір оқу жылына жеке жасайтын оқу жоспары;
14) жоғары оқу орны компоненті (бұдан әрі – ЖК) – білім беру бағдарламасын меңгеру
үшін жоғары оқу орны дербес айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық
кредиттердің тиісті ең төменгі көлемінің тізбесі;
15) құзыреттілік – оқу процесінде алған білімді, шеберлік пен дағдыны кәсіби
қызметте практикалық тұрғыда пайдалана білу қабілеті;
16) магистр – магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға
берілетін дәреже;
17) магистрант – магистратурада білім алушы тұлға;
18) магистратура – кемінде 60-120 академиялық кредитті міндетті түрде меңгеру
арқылы тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "магистр" дәрежесін бере отырып,
кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейі;
19) магистрлік диссертация – ғылыми-педагогикалық магистратура магистрантының
таңдалған білім беру бағдарламасы саласындағы өзекті проблеманың теориялық
және/немесе практикалық әзірлемесін қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын,
ғылым мен техниканың қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік және технологиялық
жетістіктеріне негізделген бітіру жұмысы;
20) магистрлік жоба – бейінді магистратура магистрантының таңдалған білім беру
бағдарламасының өзекті проблемаларының қолданбалы міндетін шешуге мүмкіндік

беретін теориялық және(немесе) эксперименттік нәтижелерді қамтитын өзіндік ғылыми
зерттеуден тұратын бітіру жұмысы;
21) МВА бағдарламасы – бизнес саласындағы заманауи білімдер мен дағдыларды
меңгерген, процестер мен кадрлық активтерді басқаруға, компанияның стратегиясын
жасауға, стратегиялық және оперативті міндеттерді анықтай білуге және ғылыми
аспаптарды қолдана отырып, оларға қол жеткізе білуге қабілетті басқарушы кадрлар
даярлау бағдарламасы;
22) міндетті компонент – МЖБС-да белгіленген және білім алушылардың оқыту
бағдарламасы бойынша міндетті түрде оқитын оқу пәндерінің және академиялық
кредиттердің тиісті ең төменгі көлемінің тізбесі;
23) оқу жұмыс жоспары (бұдан әрі – ОЖЖ) – білім беру ұйымының білім беру
бағдарламасы мен білім алушылардың жеке оқу жоспарлары негізінде дербес әзірлейтін
оқу құжаты;
24) таңдау компоненті – жоғары оқу орны ұсынатын, пререквизиттері мен
постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде білім алушының өздері
таңдайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемінің
тізбесі;
25) философия докторы (РhD) – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары
жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын
меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған дәреже;
26) іскерлік әкімшілендіру докторы (бұдан әрі – DBA (ДиБиЭй)) – DBA
бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін дәреже;
27) іскерлік әкімшілендіру магистрі – МВА немесе ЕМВА бағдарламасын меңгерген
тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.

2-тарау. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің
мазмұнына қойылатын талаптар
2-параграф. Докторантура
68. Білім беру компоненті докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы
көлемінің 30%-ын немесе 53 академиялық кредитті құрайды және жоғары оқу орны
компонентін (бұдан әрі – ЖК) және таңдау компонентін (бұдан әрі – ТК), практиканы
қамтитын базалық пәндер (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндер циклінен тұрады. Бұл
ретте, БП және бейіндеуші пәндер көлемінің қатынасын ЖОО дербес анықтайды.
ӘАОО-да білім беру бағдарламаларына ЖК пәндерінен тұратын БП және бейіндеуші
пәндер циклдері кіреді.
69. ЖК және ТК пәндерінің тізбесін ЖОО-лар дербес анықтайды. Бұл еңбек
нарығының қажеттілігі, жұмыс берушілердің үміттері, докторанттардың қажеттіліктері
мен мүдделері есепке алынады.
ӘАОО-да ЖК пәндерінің тізбесін ӘАОО дербес анықтайды.
Пәндер мен модульдер бағдарламалары, әдетте, білімнің бірқатар бағыттарының
түйісуінде кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін пәнаралық және көп салалы сипатқа ие.
70. PhD докторантурада кадрлар даярлау магистратураның білім беру
бағдарламаларының базасында жүзеге асырылады, бейінді докторантурада, оның ішінде
DBA бағдарламалары бойынша – магистратура немесе бейінді магистратураға
теңестірілген жоғары арнаулы білім беру базасында жүзеге асырылады. Бұл ретте "кіруде"

докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратураның бағдарламасымен
сәйкес келген жағдайда, алдыңғы деңгейдегі формалды білім берудің оқыту нәтижелері
автоматты түрде танылады; докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні
магистратура бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда, докторантқа игеру үшін
пререквизиттер белгіленеді (ӘАОО-да пререквизиттер орнатылмайды).
Қажетті пререквизиттер тізбесі мен оларды игеру мерзімдерін ЖОО-лар дербес
анықтайды. ӘАОО-ны қоспағанда, пререквизиттер ақылы негізде игеріледі.
Пререквизиттер ретінде докторант тануды ЖОО Заңның 5-бабының 38-3)
тармақшасына сәйкес жүзеге асыратын тиісті деңгейдің формалды емес білім берудегі
оқыту нәтижелерін ұсына алады.
ӘАОО-ны қоспағанда, бейінді бағыттағы магистр PhD докторантураға түскен
жағдайда, пререквизиттер ретінде ғылыми-педагогикалық магистратураның
педагогикалық бейінінің білім беру бағдарламасы қосымша белгіленеді.
71. Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылымипедагогикалық бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
жүйесі және ғылыми сала үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша іргелі білім беру,
әдіснамалық және зерттеу дайындығын және пәнді терең зерделеуді болжайды.
72. Бейіні бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасы ұлттық экономика,
білім, медицина, құқық, өнер, экономика, ұлттық қауіпсіздік және әскери іс саласындағы,
бизнес-әкімшілендіру сияқты әлеуметтік салалар үшін ғылымның тиісті бағыттары
бойынша іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын және пәнді терең
зерделеуді болжайды.
73. Докторантураның кәсіптік даярлау бойынша білім беру бағдарламалары PhD
докторанттар немесе бейіні бойынша докторлар даярлауға арналған аккредиттелген
бағдарламаларды іске асыратын шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтар
тәжірибесін зерделеу негізінде әзірленеді.
74. Практика ғылыми, ғылыми-педагогикалық және кәсіптік қызметтің практикалық
дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүргізіледі.
Докторантураның білім беру бағдарламасы:
1) PhD бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін – педагогикалық және зерттеу
практикасын;
2) бейінді докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін – өндірістік
практиканы қамтиды.
Педагогикалық практика кезеңінде докторанттар қажет болған жағдайда бакалавриатта
мен магистратурада сабақ өткізуге тартылады.
Докторанттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық,
әдістемелік және технологиялық жетістіктерін зерделеу, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің
заманауи әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеулерде эксперименттік деректерді
түсіндіру бойынша практикалық дағдыларды бекіту мақсатында өткізіледі.
Докторанттың өндірістік практикасы оқыту және кәсіби деңгейін арттыру барысында
алған теориялық білімді бекіту мақсатында өткізіледі.
Зерттеу және өндірістік практикалардың мазмұны докторлық диссертациялар
тақырыбымен анықталады.
75. Докторантураның білім беру бағдарламасының ғылыми компоненті докторанттың
ғылыми зерттеу (бұдан әрі – ДҒЗЖ) немесе эксперименттік-зерттеу жұмыстарынан (бұдан

әрі – ДЭЗЖ), ғылыми жарияланымдарынан, докторлық диссертацияларды жазу мен
қорғаудан құрылады.
Ғылыми компоненттің көлемі докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы
көлемінен 64%-ды немесе 115 академиялық кредитті құрайды.
76. ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) шеңберінде докторанттың жеке жоспарында инновациялық
технологиялармен және жаңа өндіріс түрлерімен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және
(немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет салаларында, оның ішінде шетелде міндетті
ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді.
Шетелдік тағылымдамадан өту шарттарын ЖОО дербес анықтайды.
77. Философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша білім алушының ДҒЗЖ
қойылатын талаптар:
1) докторлық диссертация қорғалатын докторантураның білім беру бағдарламасының
негізгі мәселелеріне сәйкес келеді;
2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы;
3) ғылым мен практиканың қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік және
технологиялық жетістіктеріне негізделеді;
4) компьютерлік технологияны пайдалана отырып, деректерді өңдеудің және
интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістеріне негізделеді;
5) ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін қолдана отырып жүргізіледі;
6) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық)
бөлімдерді қамтиды.
78. Бейіні бойынша доктор бағдарламасы бойынша білім алушының ДЭЗЖ қойылатын
талаптар:
1) докторлық диссертация қорғалатын білім беру бағдарламасының негізгі
мәселелеріне сәйкес келеді;
2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы;
3) ғылымның, технологияның және өндірістің қазіргі заманғы жетістіктеріне
негізделіп, интеграцияланған, функционалдық сипаттағы басқару мәселелеріне арналған
нақты практикалық ұсыныстарды, тәуелсіз шешімдерді қамтиды;
4) озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылады;
5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік,
практикалық) бөлімдерден тұрады.
79. Оқу жылы аяқталғаннан кейін жыл сайын докторант жеке жұмыс жоспарын
орындау бойынша академиялық аттестаттаудан өтеді. Докторантураның академиялық
аттестациясын өткізу тәртібін ЖОО дербес анықтайды.
80. Докторлық диссертация ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) кезеңінде жүргізіледі.
ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) қорытынды нәтижесі докторлық диссертация болып табылады.
81. Докторантураға оқуға түскеннен кейін екі ай ішінде докторлық диссертацияны
жүргізу үшін докторантка ғылыми жетекші тағайындалады.
Ғылыми кеңестің шешімі негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен ғылыми жетекші
бекітіледі.
82. Философия докторы (PhD) дәрежесіне ізденуші докторанттарға ғылыми жетекшілік
етуді ғылым докторлары немесе кандидаттары қатарынан тағайындалатын, кемінде 2

адамнан тұратын консультанттар жүзеге асырады, олардың бірі шетелдік ЖОО ғалымы
болады ("Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс" даярлау бағыттары тобынан басқа).
Бейіні бойынша доктор немесе DBA дәрежесіне ізденуші докторанттарға ғылыми
жетекшілік етуді ғылым докторлары немесе кандидаттары немесе философия докторлары
(PhD) қатарынан тағайындалатын, кем дегенде 2 адамнан тұратын консультанттар жүзеге
асырады, олардың біреуі тиісті саланың немесе қызмет саласының жоғары білікті маманы
болады.
Ғылыми консультанттар докторанттардың оқу тәртібін сақтауына, докторанттың жеке
жұмыс жоспарын орындауына және диссертациялық жұмыстың уақытылы ұсынылуына
жауап береді.
83. Докторлық диссертацияның тақырыбы бірінші семестрде анықталып, ғылыми
кеңестің шешімімен бекітіледі.
84. Диссертациялық зерттеудің мазмұны ұлттық басымдықтарды, мемлекеттік
бағдарламаларды, іргелі немесе қолданбалы зерттеулер бағдарламасын іске асыруға
бағытталған.
85. Докторанттың ғылыми зерттеуінің негізгі нәтижелері ғылыми-талдамалық және
ғылыми-практикалық басылымдарда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілердің тізілімінде № 6951 тіркелген) бекітілген Ғылыми дәрежелер мен ғылыми
атақтарды беру қағидаларына сәйкес жарияланады.
86. Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның білім беру
бағдарламасының құрылымы осы МЖБС-ға 7-қосымшаға сәйкес келтірілген.
Бейіндік докторантураның білім беру бағдарламасының мазмұнын ЖОО дербес
белгілейді.
ӘАОО-да докторантураның білім беру бағдарламасының құрылымы осы МЖБС-ға 8қосымшаға сәйкес келтірілген.
Докторантураның білім беру бағдарламалары модульдік оқыту принципі бойынша
құрылымдалады.
87. Қорытынды аттестаттау 12 академиялық кредитті немесе докторантураның білім
беру бағдарламасының жалпы көлемінен 6%-ды құрайды және докторлық диссертацияны
(жобаны) жазу мен қорғау түрінде өтеді.
Докторанттың қорытынды аттестациясы докторлық диссертацияны жазу мен қорғау
түрінде өтеді.
Докторлық диссертация Мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпараттың ұлттық
орталығы жүзеге асыратын, авторға және дереккөзге сілтемесіз бөтен материалдың
пайдаланылуына тексеруден (диссертацияны плагиатқа тексеру) өтуі тиіс.
88. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты докторанттың ғылыми-теориялық және
зерттеу-аналитикалық деңгейін, қалыптасқан кәсіби және басқару құзыреттерін, кәсіби
міндеттерді өз бетінше орындауға және кәсіби стандарттар мен білім беру бағдарламалар
талаптарына сай дайындығын бағалау болып табылады.
89. Қабылдау емтихандары мен DВА білім беру бағдарламаларына қабылдауды ЖОО
дербес белгілейді.
DВА білім беру бағдарламаларына оқыту ақылы негізде жүргізіледі.
90. DВА түлектерінің негізгі құзыреттері білім алушының қабілеттерін сипаттайтын
оқыту нәтижелерін көрсетеді:

1) ұйымдастыруға жүйелік көзқарастың әдіснамасын, менеджменттің аналитикалық
әдістерін және басқарудың заманауи тәсілдерін, диагностикалау, талдау және
проблемаларды шешу әдістерін, сондай-ақ шешім қабылдау әдістерін және оларды
тәжірибеде жүзеге асыра білу;
2) менеджменттің практикалық проблемаларын білікті түрде шешу және осы
шешімдерді өмірде жүзеге асыру, басқару функцияларын орындауға дайын болу және
тұтастай ұйымның мүддесі үшін кәсіби проблемаларды шешуге қабілетті болу;
3) тиісті басқарушылық қызметке ие болу үшін қажетті және нарықтық экономиканың
ерекшеліктері мен оның мүмкіндіктерін, мемлекеттің функциялары мен экономикалық
рөлін терең түсінуге, экологиялық проблемаларды түсінуге, бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігін және оны жүргізудің өркениетті этикалық нормаларына сүйенгенін
түсінуге негізделген қажетті білімді, іскерлік пен дағдыларды меңгеру;
4) Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының қазірі проблемалары мен
перспективаларын бағалау, әлемдік экономика мен жаһанданудың қазіргі даму үрдістерін
түсіну және халықаралық бәсекелестік мәселелерін басшылыққа ала білу.
91. DВА білім беру бағдарламасы:
1) теориялық оқытуды;
2) ғылыми-зерттеу жұмысын, оның ішінде докторлық диссертацияларды орындауды;
3) қорытынды аттестаттауды қамтиды.
92. DBA білім беру бағдарламасының мазмұны қазақстандық бизнес пен
менеджменттің ерекшеліктері мен принциптерін, халықаралық бизнесті және шетелдік
басқару тәжірибесін зерттеуді ескере отырып әзірленеді.
ЖОО компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін жұмыс берушілердің
және еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес ЖОО дербес анықтайды.
93. DBA білім беру бағдарламасының құрылымы осы МЖБС-ға 9-қосымшаға сәйкес
келтірілген.
94. DBA білім беру бағдарламасының зерттеу компоненті докторанттың қолданбалы
және зерттеу жұмыстарынан, басылымдары мен докторлық диссертациясын жазуынан
қалыптастырылады.
95. Докторанттың зерттеулерінің нәтижелері кемінде 7 (жеті) ғылыми басылым мен
журналдарда, оның ішінде кемінде 3 (үш) алыс шетелдердегі ғылыми басылымдарда және
халықаралық ғылыми конференцияларда жарияланады.
96. DBA бағдарламасының докторанттарына ғылыми жетекшілік етуді ғылым
докторлары (кандидаттары) қатарынан тағайындалатын, ғылыми-зерттеу (академиялық)
тәжірибесі бар немесе басқару және консалтингтік жұмыс тәжірибесімен DBA дәрежесі
бар кемінде екі консультант жүзеге асырады.
97. DBA бағдарламалары бойынша оқытуды ғылым докторы немесе кандидаты
дәрежесі бар және даярлау бағыты бойынша кәсіби білім мен дағдыларға ие халықаралық
тағылымдамалары мен жарияланымдары бар профессорлық-оқытушылық құрам жүзеге
асырады.
98. ЖОО заманауи білім беру технологияларын қолдану және қажетті білім беру
қызметтерін ұсыну арқылы DBA бағдарламасын іске асыру жағдайларын қамтамасыз
етеді.
99. DBA білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды
аттестаттаудан сәтті өткен тұлғаларға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық

актілердің тізілімінде № 6951 тіркелген) бекітілген Ғылыми дәрежелер мен ғылыми
атақтарды беру қағидаларына сәйкес "Іскерлік әкімшілендіру докторы" дәрежесі беріледі.
3-тарау. Докторанттың оқу жүктемесінің ең көп көлеміне қойылатын талаптар
100. Оқу жүктемесі докторантқа оқу пәнін, модульді, барлық білім беру
бағдарламасын зерттеуге және білім беру бағдарламасының белгіленген оқу нәтижелеріне
жету үшін қажетті уақытпен өлшенеді.
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, ғылымизерттеу жұмысы (тәжірибелік-зерттеу жұмысы), докторлық диссертацияны (жобаны) жазу
мен қорғау, өзіндік жұмыс, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен жұмыс кіреді.
102. Докторант ғылыми консультанттардың жетекшілігімен жасалатын жеке жұмыс
жоспары негізінде оқиды.
103. Докторанттың жеке жұмыс жоспары барлық оқу кезеңіне жасалады және мынадай
бөлімдерден тұрады:
1) жеке оқу жоспары (қажет болған жағдайға жыл сайын нақтылануы мүмкін);
2) ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысы (зерттеу тақырыбы, бағыты,
мерзімі мен есеп беру нысаны);
3) практика (бағдарламасы, бағасы, мерзімі және есеп беру түрі);
4) негіздемесі мен құрылымы көрсетілген докторлық диссертацияның тақырыбы;
5) докторлық диссертацияны орындау жоспары;
6) ғылыми басылымдар мен тағылымдамадан өту, оның ішінде шетелдік
тағылымдамадан өту жоспары.
ӘАОО-да докторанттың жеке жұмыс жоспары барлық оқу кезеңіне жасалады және
мынадай бөлімдерден тұрады:
1) ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысы (зерттеу тақырыбы, бағыты,
мерзімі және есеп беру нысаны;
2) практика (педагогикалық практика қажет болғанда), тағылымдама (бағдарламасы,
базасы, мерзімі және есеп беру түрі);
3) негіздемесі мен құрылымы бар докторлық диссертация тақырыбы;
4) докторлық диссертацияны орындау жоспары;
5) ғылыми басылымдар жоспары, ғылыми-практикалық (ғылыми-теориялық
конференцияларға қатысу) және т.б.
104. Докторанттың оқу жүктемесін анықтау кезінде оқу жылы нысанын ЖОО немесе
ғылыми ұйым анықтайтын академиялық кезеңдерден (семестр – 15 апта, триместр – 10
апта, тоқсан – 7-8 апта), қорытынды аттестаттау кезеңінен (бітіруші курста) тұратындығы
ескеріледі.
105. Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі 60 кредитке тең және бір оқу жылында
1800 академиялық сағатта сәйкес келеді. Бұл ретте бір семестр ішінде докторант 30
академиялық кредитті меңгереді.
106. Бір академиялық кредит 30 академиялық сағатқа сәйкес келеді.
107. Осы МЖБС-ның 104 және 105-тармақтарында көрсетілген оқу жүктемесі типтік
оқу жүктемесін көрсетеді. Докторанттың семестрде академиялық кредитті аз немесе көп
мөлшерде орындауына жол беріледі. Оқу түрі мен технологиясына қарай, жеке санаттағы

докторанттарға оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін берілетін нақты уақыт өзгеше болуы
және ЖОО тарапынан есептелуі мүмкін.
108. Философия докторларын (PhD) (бейіні бойынша докторлар даярлау бойынша
білім беру процесінің аяқталғандығының негізгі өлшемшарты докторанттың оқу және
ғылыми қызметтің барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредитті
игеруі болып табылады.
Докторантураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгерген және
диссертациясын нәтижелі қорғаған докторантқа философия докторы (PhD) немесе оқу
мерзіміне қарамастан бейіні бойынша доктор дәрежесі беріледі.
4-тарау. Докторанттың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар
109. Докторанттың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білім берудің
үшінші дәрежелі Дублин дескрипторлары (докторантура) негізінде анықталады және
оқыту нәтижелері арқылы меңгерген құзыреттіліктерін көрсетеді.
Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, сондай-ақ жеке
модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады.
110. Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі Біліктіліктің кешенді негіздері
шеңберіндегі үшінші деңгейлі дескрипторлар білім алушының мынадай қабілеттерін
көрсететін оқыту нәтижелерін айқындайды:
1) зерттеу саласын жүйелі түрде түсінгенін көрсету, осы салада қолданылатын
дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгеру;
2) маңызды ғылыми процестерді ғылыми көзқараспен ойлау, жобалау, енгізу және
бейімдеу қабілетін көрсету;
3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық ғылым саласының
шекарасын кеңейтуге өздерінің түпнұсқа зерттеулерін енгізу;
4) жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу;
5) өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және
жалпы жұртшылыққа жеткізу;
6) білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуында
академиялық және кәсіптік тұрғыда дамытуға жәрдемдесу.
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 саласындағы бақылау комитетінің оң шешімімен докторлық диссертациясын
қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесі
және мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен (транскриптпен) бірге берілді.
112. PhD докторы дәрежесін алған тұлға ғылыми білімін тереңдету,
мамандандырылған тақырып бойынша ғылыми және қолданбалы мәселелерді шешу үшін
жоғары оқу орны таңдаған жетекші ғалымның басшылығымен постдокторлық
бағдарламаны орындайды немесе ғылыми зерттеулер жүргізеді.
113. Бейінді докторантураның түлегі педагогикалық бейін пәндерінің циклін
меңгерген және педагогикалық практикадан өткен жағдайда ғана ғылыми және
педагогикалық қызметпен айналысады. Бұл цикл қосымша академиялық кезеңде игеріледі
(егер докторантураның білім беру бағдарламасында қарастырылмаса), оны аяқтағаннан
кейін негізгі дипломға тиісті сертификат беріледі.
114. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқу курсын толық
меңгерген, бірақ ғылыми компонентін орындамаған докторантқа ғылыми компоненттің

академиялық кредиттерін қайтадан меңгеруге және келесі жылдары диссертацияны ақылы
негізде диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі.
Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқу курсын толық
меңгерген, ғылыми компонентін орындаған, бірақ докторлық диссертация (жоба)
қорғамаған докторантқа оқу нәтижелері және академиялық кредиттер беріледі және
диссертациясын келесі жылдары 4 академиялық кредит көлемінде ақылы негізде қорғауға
мүмкіндік беріледі.
ӘАОО-да докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқу курсын толық
меңгерген, бірақ ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған докторантқа зерттеу
компонентінің кредиттерін қайтадан меңгеруге және келесі оқу жылында диссертация
қорғауға мүмкіндік беріледі. Ғылыми компонент кредиттерін қайта меңгеру және
диссертацияны қорғау тәртібін АӘОО өз бетінше анықтайды.
5-тарау. Докторантураның оқу мерзіміне қойылатын талаптар
115. Докторантурада оқу мерзімі меңгерілген академиялық кредиттердің көлемімен
айқындалады. Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін академиялық кредиттердің
белгілеген көлемі меңгеріліп, күтілетін оқыту нәтижелеріне қол жеткізілген жағдайда
білім беру бағдарламасы толық меңгерілген болып есептеледі.
116. Докторантурада кадрлар даярлау магистратураның білім беру бағдарламалары
базасында:
1) кемінде үш жылдық оқыту мерзімімен ғылыми-педагогтік;
2) кемінде үш жылдық оқыту мерзімімен бейіндік болып екі бағытта жүзеге
асырылады.
117. DВА білім беру бағдарламасы бойынша типтік оқу мерзімі кемінде 3 жылды
құрайды.
Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
1-қосымша
Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының
құрылымы
Жалпы еңбек сыйымдылығы
р/с Пәндер циклдерінің және қызмет түрлерінің
№ атауы

академиялық
сағат бойынша

академиялық
кредит бойынша

1

2

3

4

1.

Теориялық оқыту

1920

64

1050

35

600

20

1.1 Базалық пәндер (БП) циклі
Жоғары оқу орны компоненті (ЖК):
оның ішінде:
Ғылым тарихы мен философиясы

Шет тілі (кәсіби)
Жоғары мектептің педагогикасы
Басқару психологиясы
Педагогикалық практика
2) Таңдау компоненті (ТК)

450

15

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі

1470

49

720

24

720

24

1) Жоғары оқу орны компоненті (ЖК)
2) Таңдау компоненті (ТК)
3) Зерттеу практикасы
2

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Тағылымдамадан өту мен магистрлік
диссертацияны орындауды қамтитын
1)
магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
(МҒЗЖ)
3

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)

4

Қорытынды аттестаттау (ҚА)

360

12

1)

Магистрлік диссертацияны ресімдеу және
қорғау (МДРҚ)

360

12

Барлығы

3600

120

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
2-қосымша
ӘАОО-да ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның білім беру
бағдарламасының құрылымы
Жалпы еңбек
сыйымдылығы

Р/с
№

Пәндер циклдерінің және қызмет түрлерінің атауы

1

2

академиялық кредит
бойынша
3

1

Теориялық оқыту

1.1

Базалық пәндер (БП) циклі

1)

Жоғары оқу орны компоненті (ЖК):

1.2

Бейіндеуші пәндер циклі

1)

Жоғары оқу орны компоненті (ЖК)

2)

Ғылыми-зерттеу жұмысы

кемінде 20 %

кемінде 50 %

24
24

3

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)

4

Қорытынды аттестаттау (ҚА)

12

1)

Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау (МДРҚ)

12

Барлығы

кемінде 120

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
3-қосымша
Бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының құрылымы
Жалпы еңбек сыйымдылығы
Пәндер циклдерінің
р/с
және қызмет
№
түрлерінің атауы

1 жылдық типтік оқу
мерзімімен

1,5 жылдық типтік оқу
мерзімімен

академиялық академиялық академиялық академиялық
сағат
кредит
сағат
кредит
бойынша
бойынша
бойынша
бойынша

1

2

3

4

5

6

1.

Теориялық оқыту

750

25

1500

50

1.1

Базалық пәндер (БП)
циклі

300

10

450

15

Жоғары оқу орны
компоненті (ЖК)

180

6

180

6

Оның ішінде:
Шет тілі (кәсіби)
Менеджмент
Басқару психологиясы
2)

Таңдау компоненті
(ТК)

120

4

270

9

1.2

Бейіндеуші пәндер
циклі

750

25

1350

45

1)

Жоғары оқу орны
компоненті (ЖК)

2)

Таңдау компоненті
(ТК)

3)

Өндірістік практика

2

Эксперименттікзерттеу жұмысы

390

13

540

18

1)

Тағылымдамадан өту
мен магистрлік
жобаны орындауды
қамтитын
магистранттың
эксперименттікзерттеу жұмысы
(МЭЗЖ)

390

13

540

18

3

Оқытудың қосымша
түрлері (ОҚТ)

4

Қорытынды
аттестаттау (ҚА)

360

12

360

12

1)

Магистрлік жобаны
ресімдеу және қорғау
(МЖРҚ)

360

12

360

12

Барлығы

1800

60

2700

90

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына

4-қосымша
ӘАОО-да бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының құрылымы
Р/с Пәндер циклдерінің және қызмет түрлерінің
№ атауы

Жалпы еңбек сыйымдылығы
Типтік оқыту
мерзімі 1 жыл

Типтік оқыту
мерзімі 1,5 жыл

академиялық
академиялық
кредит бойынша кредит бойынша
1

2

3

4

1

Теориялық оқыту

25

50

кемінде 15 %

кемінде 15 %

кемінде 50 %

кемінде 50 %

13

18

1.1 Базалық пәндер (БП) циклі
1)

ЖОО компоненті (ЖК)

1.2 Бейіндеуші пәндер (КП) циклі
ЖОО компоненті (ЖК)
Эксперименттік-зерттеу

1)

Тағылымдамадан өту мен магистрлік
жобаны орындауды қамтитын
магистранттың эксперименттік-зерттеу
жұмысы (МЭЗЖ)

3

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)

4

Қорытынды аттестаттау (ҚА)

кемінде 12

кемінде 12

1)

Кешенді мемлекеттік емтихан (КМЕ)

1

1)

2)

Магистрлік диссертацияны (жобаны)
ресімдеу және қорғау (МДРҚ)

3

2)

Барлығы

кемінде 60

кемінде 60

Типтік оқыту мерзімі 1,5 жылды құрайтын бейінді магистратурада жалпы еңбек
сыйымдылығы 110 кредиттен аспайтын көлемді құрауы мүмкін.
Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
5-қосымша

Бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін педагогикалық бейіндегі білім беру
бағдарламасының құрылымы
Жалпы еңбек сыйымдылығы
р/с
№

Пәндер циклдерінің және қызмет
түрлерінің атауы

1

академиялық сағат
бойынша

академиялық кредит
бойынша

2

3

4

1.

Теориялық оқыту

600

20

1.1

Базалық пәндер (БП) циклі

600

20

300

10

900

30

Жоғары оқу орны компоненті
(ЖК):
Оның ішінде:
Ғылым тарихы мен философиясы
Жоғары мектеп педагогикасы
Педагогикалық практика
2)

Таңдау компоненті (ТК)

1.2

Бейіндеуші пәндер циклі

1)

Жоғары оқу орны компоненті
(ЖК)

2)

Таңдау компоненті (ТК)
Барлығы

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
6-қосымша
МВА және ЕМВА білім беру бағдарламасының құрылымы
Жалпы сыйымдылығы

р/с№

Блоктар мен пәндердің
атауы

МВА

ЕМВА

академиялық академиялық академиялық Академиялық
сағат
кредит
сағат
кредит
бойынша
бойынша
бойынша
бойынша

1

Кәсіби құзыреттілікті
қалыптастыру
1740
бойынша пәндер блогы

58

600

20

1)

Жоғары оқу орны
компоненті:

180

6

180

6

Стратегиялық
менеджмент

90

3

90

3

Бизнес-зерттеу

90

3

90

3

Таңдау компоненті

1320

44

1320

14

2)

Оның ішінде көшпелі
модуль/ шетелде
тағылымдамадан өту*
3)

Өндірістік практика

кемінде 240

кемінде 8

2

Жеке даму және
көшбасшылық
қасиеттерді
қалыптастыру пәндері
блогы

600

20

300

10

1)

Жоғары оқу орны
компоненті

2)

Таңдау компоненті

3

Эксперименттікзерттеу жұмысы,
магистрлік
900
диссертацияны/жобаны
орындау

30

540

18

4

Қорытынды
аттестаттау
(магистрлік
360
диссертацияны/жобаны
жазу және қорғау)

12

360

12

Барлығы

120

1800

60

3600

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
7-қосымша

Докторантураның ғылыми-педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламасының
құрылымы
Жалпы еңбек сыйымдылығы
р/с Пәндер циклдерінің және қызмет түрлерінің
№ атауы

академиялық
сағат бойынша

академиялық
кредит бойынша

1

2

3

4

1.

Білім беру компоненті

1590

53

3450

115

1.1 Базалық пәндер (БП) циклі
1)

Жоғары оқу орны компоненті

2)

Таңдау компоненті

3)

Педагогикалық практика

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі
1)

Жоғары оқу орны компоненті

2)

Таңдау компоненті
Жоғары оқу орны компоненті және (немесе)
таңдау компоненті

3)

Зерттеу практикасы

2

Ғылыми-зерттеу жұмысы

1)

Тағылымдамадан өтуді және докторлық
диссертацияны орындауды қамтитын
докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

3

Оқытудың қосымша түрлері

4

Қорытынды аттестаттау

360

12

1)

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау 360

12

Барлығы

180

5400

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
8-қосымша

ӘАОО-ғы докторантураның білім беру бағдарламасының құрылымы
Жалпы еңбек сыйымдылығы
р/с Пәндер циклдерінің және қызмет түрлерінің
№ атауы

академиялық
сағат бойынша

академиялық
кредит бойынша

1

2

3

4

1.

Білім беру компоненті

1590

53

3450

115

1.1 Базалық пәндер (БП) циклі
1)

Жоғары оқу орны компоненті

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі
1)

Жоғары оқу орны компоненті

2)

Таңдау компоненті

3)

Зерттеу практикасы

2

Ғылыми-зерттеу жұмысы

1)

Тағылымдамадан өтуді және докторлық
диссертацияны орындауды қамтитын
докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

3

Оқытудың қосымша түрлері

4

Қорытынды аттестаттау

360

12

1)

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау 360

12

Барлығы

180

5400

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
9-қосымша
DBA бағдарламасының құрылымы
р/с
№

Блоктар мен пәндердің атауы

академиялық сағат академиялық
бойынша
кредит бойынша

1

Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру
бойынша пәндер блогы

1290

43

1.1

Жоғары оқу орны компоненті:

150

5

Зерттеу әдістері және әдіснамасы

150

5

1.2

Таңдау компоненті

300

10

1.3

Зерттеу практикасы

840

28

Жеке даму және көшбасшылық
қасиеттерді қалыптастыру пәндері
блогы

300

10

Таңдау компоненті

300

10

3

Докторлық диссертацияны орындауды
қамтитын зерттеу жұмысы

3450

115

4

Қорытынды аттестаттау (докторлық
диссертацияны жазу және қорғау)

360

12

Барлығы

5400

180

оның ішінде көшпелі модуль/шетелде
тағылымдамадан өту

2

