
Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш  Президенті  –  Елбасы
атындағы  Ұлттық  қорғаныс  университеті  (бұдан  әрі-Университет)
жаңа  үлгідегі  әскери  оқу  орны,  әскери  білім  беру  және  зияткерлік
әскери  элитаны  қалыптастыру  саласына  инновацияларды  енгізу
саласындағы көшбасшы, Орталық Азия өңірінің ірі әскери жоғары оқу
орны,  ҚР  барлық  әскери  оқу  орындары,  Қарулы  Күштері,  басқа  да
әскерлері  мен  әскери  құралымдары  үшін  ведомствоаралық  оқу-
әдістемелік орталық болып табылады. 

Университет Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа
да әскерлері мен әскери құралымдары үшін әскери кадрларды жоғары
оқу  орнынан  кейінгі  даярлауды,  әскери-оқу  орындары  мен  ғылыми
мекемелер  үшін  ғылыми  және  ғылыми-педагогикалық  кадрларды
даярлауды  жүзеге  асырады.  Бұдан  басқа,  ҰҚТШҰ  2005  жылғы  30
қазандағы  шешімімен  ҰҚТШҰ-ға  мүше  мемлекеттердің  қарулы
күштері  үшін  әскери  кадрларды  бірлесіп  даярлау  жөніндегі  оқу
орындарының тізіміне енгізілді. 

2006  жылғы  1  қыркүйектен  бастап  ҰҚУ  халықаралық  оқыту
стандарттарына  сәйкес  Қазақстанның  әскери  білім  беру  жүйесінде
алғашқылардың  бірі  болып  оқу  бағдарламасын  және  "магистр"
академиялық  дәрежесін  зерттеу  жұмысын  табысты  меңгерген
түлектерге берілетін кредиттік оқыту жүйесіне көшті.

Бүгінгі таңда жоғары оқу орнының негізгі міндеті магистратура
мамандықтары бойынша жоғары әскери білімі бар әскери мамандарды
даярлау, докторантура мамандықтары бойынша ғылыми және ғылыми-
педагогикалық кадрларды қалыптастыру болып табылады. 

Біздің  елімізде  болып  жатқан  әлеуметтік-экономикалық  және
саяси  өзгерістер,  ықшам  жоғары  қуатты  армия  құру  мақсатында
Қарулы Күштерді реформалау объективті түрде әскери-кәсіби іс-әрекет
үшін  университет  түлектерінің  кәсіби  құзыреттілігінің  қажетті
деңгейін қамтамасыз ететін білім, білік және дағды көлемін жаңарту
мен ұлғайтуды талап етеді. 

Осыған  байланысты  жоғары  әскери  мектептің  қазіргі  заманғы
міндеттері, оның үздіксіз дамуы ғылыми және ғылыми-педагогикалық
кадрларды  даярлауға  оқу  процесінің  мазмұнын,  оқыту  мен
тәрбиелеудің нысандары мен әдістерін жетілдіру бөлігінде, сондай-ақ
әскери-ғылыми зерттеулер жүргізуде қойылатын талаптардың артуын
талап етеді.

Қазіргі  уақытта  докторанттар  мен  магистранттарды  даярлау
жүйесінде  ғылыми  және  ғылыми-педагогикалық  кадрларды  тиімді
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молықтыруды қамтамасыз етуге бағытталған айтарлықтай өзгерістер
болды.

Университетте  құрастырылған  диссертацияларға  қойылатын
критерийлер  жүйесі  бір  жағынан  ғылыми  қызметтің  сипатын
шығармашылық  процесс  ретінде  ескереді,  екінші  жағынан
ізденушілердің диссертацияларында жүргізілген ғылыми зерттеулердің
нәтижелерін бағалауды формальдандыруға мүмкіндік береді. 

Университеттің  ғылыми  өмірінде  диссертациялық  зерттеулерді
қорғауға арналған докторлық диссертациялық кеңестер маңызды рөл
атқарады. 

Докторлық диссертациялық кеңестерге басқа министрліктер мен
ведомстволардың  өкілдері  кіреді,олар  қағидаттық  шешімдер
қабылданатын  тәуелсіз  органдар  болып  табылады.  Бұл  ретте,  "ҚР
Әскери  ғылым  академиясы"  республикалық  қоғамдық  бірлестігінің
докторлық  диссертациялық  кеңестердің  жұмысына  және  жалпы
университетке ешқандай қатысы жоқ.

Диссертациялық  кеңестерді  ғылыми  қоғамдастықтағы  беделді,
ұзақ  уақыт  бойы  белсенді  ғылыми-педагогикалық  қызметпен
айналысатын әскери ғалымдар басқарады.

Ғылыми  кадрларды  аттестаттау  орындалған  ғылыми
зерттеулердің  нәтижелерін  қорғауға  PhD  дәрежесін  алу  үшін
диссертация  нысанында  ұсыну  жолымен  жүргізіледі.  Диссертация
ізденушінің ғылыми зерттеу әдіснамасын меңгеруін және оның қазіргі
әскери ғылымға қосқан қомақты жеке үлесін көрсетуге арналған. Ол
әскери  ғылымның  қазіргі  даму  деңгейіне  сәйкес  келуі  және
практикалық  маңызы  болуы  тиіс.  Диссертацияны  автор  өз  бетінше
жазады,  ішкі  бірлікке  ие  болуы,  қорғауға  ұсынылған  жаңа  ғылыми
нәтижелер  мен  ережелерді  қамтуы  және  диссертация  авторының
әскери ғылымға қосқан жеке үлесін куәландырады.  

Диссертацияның  авторы  ұсынған  шешімдер  басқа  белгілі
шешімдермен  салыстырғанда  ғылыми  дәлелденген  және  бағаланған
болуы  тиіс.  Диссертацияда  ұсынылған  нәтижелердің  жиынтығы
автордың  ғылыми  біліктілік  деңгейін,  ғылыми  ізденісті  өз  бетінше
жүргізе білуі және нақты ғылыми міндеттерді шеше білуі тиіс.

Диссертацияны  қорғауға  дайындау  және  диссертацияның  жаңа
ғылыми нәтижелерін бағалау кезінде оны қорғау кезінде ізденушінің
қорғауға  шығарылатын  нәтижелерді  жеке  алуы  және  плагиаттың
болмауы маңызды.

Білім  беру  сапасын  қамтамасыз  ету  жүйесін  жетілдіру  және
академиялық талапшылықты арттыру мақсатында университетте білім
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алушылардың  барлық  диссертацияларын  плагиат  пен  бірегейлікке
міндетті тексеру бойынша норма енгізілген.

Докторлық диссертациялар міндетті түрде автордың сілтемесінсіз
қарыз  алу  пәніне  тексеруден  өтуі  тиіс,  ол  диссертациялық  кеңестің
шешімімен диссертацияны қорғаудан бір ай бұрын жүзеге асырылады.

Плагиат бойынша білім алушылардың барлық диссертацияларын
тексеру  бойынша  университетте  арнайы  комиссия  құрылады,  оның
құрамына  диссертациялық  жұмыстың  бейіні  бойынша  мамандар
кіреді. 

Диссертациялардың  өзектілігі  мен  практикалық  маңыздылығы
олардың елдің қорғаныс қабілетін арттыруға – әскерлерді даярлау мен
оларды қарулы күрестің өзгермелі жағдайларында басқарудың ғылыми
негізделген  әдістерін  әзірлеуге,  қару-жарақ  пен  әскери  техника
құралдарын  және  оларды  қолдану  тәсілдерін  жетілдіруге
бағытталуымен  айқындалады.  Мұндай  жұмыстар  қарастырылатын
зерттеу  мәселелерінің  күрделілігін  және  пәндік  саладағы  жақсы
білімнің  қажеттілігін  ескере  отырып,  ең  алдымен,  университеттің
жетекші кафедраларында орындалады. 

Диссертацияны  қорғауға  ұсынылған  талаптарға  сай  келетін
негізгі  критерийлердің  бірі  ғылыми  жаңалығы  мен  алынған  жаңа
ғылыми нәтижелердің деңгейі болып табылады. PhD дәрежесін алуға
арналған  Диссертация  ғылыми-біліктілік  жұмысы  болуы  тиіс,  онда
автор  орындаған  зерттеулер  негізінде  жиынтығын  ғылыми  жетістік
ретінде  саралауға  болатын  теориялық  ережелерді  әзірлеу  қажет,  не
маңызды қорғаныстық маңызы бар ғылыми мәселе шешілуі қажет, не
енгізілуі  елдің  қорғаныс  қабілетін  дамытуға  және  нығайтуға  елеулі
үлес  қосатын  жаңа  ғылыми  негізделген  техникалық,  технологиялық
немесе өзге де шешімдер жазылған.

Қазіргі  жағдайда  әскери  істі  дамытудың  объективті
заңдылықтары барлық практикалық міндеттерді шешуге және тиісінше
әскери-ғылыми  зерттеулерді  кеңейтуге,  олардың  нәтижелілігін
арттыруға ғылыми көзқарасты талап етеді. Әскери басқарудың барлық
органдары үшін әскери ғылым әрқашан болды және кез келген жаңа
әскери  проблеманы  (міндеттерді)  түсінуге  және  шешуге  мүмкіндік
беретін Қарулы Күштердің негізгі зияткерлік буыны болып қала береді.

Сондықтан  университет  қызметінің  маңызды  және  бірінші
кезектегі бағыттары – білім беру процесінің жүйесін Қарулы Күштер
құрылысының  тұжырымдамасына  сәйкес  келтіру,  докторлық
диссертациялық  кеңестердің  жұмыс  сапасын  арттыру,  Қазақстан
Республикасының Әскери құрылысы мен әскери ғылымы саласындағы
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күрделі  міндеттерді  өз бетінше және жоғары деңгейде шеше алатын
жоғары  білікті  ғылыми  және  ғылыми-педагогикалық  кадрларды
даярлау болып табылады.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының ғылыми

жұмыс жөніндегі орынбасары - Әскери ғылыми-зерттеу
орталығының бастығы
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