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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік 

оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовые учебные программы разработаны в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программа не может быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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ZB 7201 – ЗЕРТТЕУЛЕРДІ БАСҚАРУ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі: 3 кредит 

 

Автор: 

Құнанбаева Д.Ә. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

профессоры, экономика ғылымдарының докторы 

 

Пікір жазғандар: 

Сулейменов Ж.Ж. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

профессоры, экономика ғылымдарының докторы 

Мухамедиев Б.М. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің   

профессоры, экономика ғылымдарының докторы 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Соңғы онжылдықтарда әлемдік қоғамдастықтың дамуы экономикадағы 

радикалдық қозғалыстар тек қана инновациялардың экономикалық рөлінің 

жоғарлауына байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Тек қана белсенді 

ғылыми қызмет инновациялардың басты көзі, кез келген елдің экономикалық 

әлеуетінің негізгі өсу факторы болып табылатынын тәжірибе растайды. Кез 

келген ғылыми-зерттеу қызметі, егер ол дұрыс ұйымдастырылатын болса, 

әрқашан объективті жаңа нәтижеге бағытталған болады.   

Кәзіргі уақытта қазақстандық инновациялық экономиканы қалыптастыру 

үшін білім беру саласының рөлі өсуде. Ол экономикаға заманауи 

ғылымисыйымды технологияны іске асыруға қабілетті, қоғам алдында жоғары 

деңгейдегі жауапкершілікке ие, кәсіби қызметте жаңа тәсілдерді меңгеруге 

дайын жаңа форматта мамандарды дайындау қажет. «Зерттеулерді басқару» 

курсты оқу аталған құзыреттерді иемденуге ықпал жасайды.   

Курстың мазмұны ғылыми зерттеулердің әдістемесі туралы жүйелі, 

тұтастық түсінікті қалыптастыруға, заманауи жағдайда ғылыми зерттеулерді 

басқару дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

«Зерттеулерді басқару» пәнін оқыту нәтижесінде докторанттар: 

білуі тиіс: 

- ғылыми-зерттеу қызметінің әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеуді жүргізу процесін ұйымдастыруды; 

- ғылыми-зерттеу жұмысының бір түрі ретінде диссертациялық 

зерттеудің негізгі қағидалары мен ерекшелігін; 

- диссертациялық зерттеуді дайындау және қорғау процедурасын; 

меңгеруі тиіс: 

- ғылыми зерттеуді жүргізу әдістерін; 

- ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациялау тәсілдерін; 

- мақала мен тезистерді дайындау, ашық сөйлеуді; 
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дағдылары болуы тиіс: 

- зерттеу міндеттерінің қойылымы мен гипотезаны құру үшін мәселелерді 

айқындау; 

- зерттеу жобаларын жүргізу үшін технологиялық тәсілдерді жобалау 

және құру. 

 «Зерттеулерді басқару» курсын меңгеру үшін қажетті білім мен 

дағдыларды беретін пререквизиттерге жататындары: «Философия», 

«Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Менеджмент», «Математикалық модельдеу» және т.б. Сонымен қатар,  

берілген пән докторанттарда магистратура шеңберінде педагогикалық және 

зерттеу тәжірибелерін өту, диссертацияны жазу және қорғау нәтижесінде 

қалыптасқан базалық білім мен дағдылара бар болатынын болжамдайды. 

Постреквизиттер: 6D050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша 

философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық 

диссертацины қорғау 

  

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе 

2 Ғылыми қызметтің әдіснамалық негізі  

3 Ғылыми қызметтің сипаттамалары 

4 Ғылыми зерттеу құралдары мен әдістері 

5 Ғылыми зерттеуді жобалау 

6 Ғылыми зерттеу технологиясы және рефлексиясы 

7 Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау және оның құрылымы 

8 Ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу 

9 Ғылыми зерттеу этикасы 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курсты зерттеу мақсаты –зерттеулерді басқару саласында докторанттарда 

жүйелі білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 

Курсты оқыту міндеттері: 

- толық теориялық және әдіснамалық материалдар негізінде ғылыми 

зерттеулер ерекшелігі туралы түсінікті қалыптастыру; 

- ғылыми таным қағидалары, ғылыми зерттеу құралы мен әдістері туралы 

білімді жүйелеу; 

- ғылыми зерттеу процесін ұйымдастыру және оның нәтижелерін 

рәсімдеу бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру және бекіту. 

Заманауи жағдайында инновациялық дамудың обьективті қажеттілігі 

ғылым мен ғылыми зерттеу қызметтің дамуының заңдылығын және 
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қағидаларын зерттеу, ғылыми зерттеулерді тиімді ұйымдастырудың өзектілігін 

көрсетеді.  

Менеджерлерді дайындау үрдісінде пәннің маңыздылығы жоғары білікті, 

зерттеу қызметін жүргізе алатын мамандарға сұранысымен анықталады. Пәнді  

оқу зерттеу тақырыбын  ғылыми дәлелдеу, зерттеу объектінін кәзіргі жағдайын 

талдау және берілген салада мәселені айқындап қою, авторлық жолмен 

мәселелерді шешу және зерттеу объектіні дамыту бойынша жүйелі білім және 

дағдыларды алуға мүмкіндік береді. 

Пәнді оқыту обьектісі ғылыми-зерттеу қызметі, ал заты – ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастырудың теориясы мен практикасы болып 

табылады.  

Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру туралы ілім болып зерттеудің 

әдіснамасы табылады. Сондықтан, курсты окыту барысында теориялық және 

эмпириялық зерттеу әдістерінің жиынтығы қолданылады. Солардың ішінде: 

диалектика, қайшылықтарды анықтау және шешу, гипотеза құру, анализ және 

синтез, салыстыру, дәлелдеу, модельдеу, сауалнама, сарапшылар бағалауы 

әдісі, тестілеу, т.б. әдістер. 

Зерттеулерді басқару ғылыми пән ретінде басқару саласында жоғары 

білімді мамандарды дайындау үрдісінде басқа ғылымдар арасында кеңінен 

таралған. Ол 6D050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша философия 

(PhD) докторларды шығару жөнінде доктарантураның білім беру 

бағдарламасында міндетті болып табылады. 

Ғылыми қызметтің, әлеуметтік институт ретінде ғылымның  даму тарихы 

толығымен оның негізгі мерзімдерінде көрсетіледі: 1) XVII- XVIIIғғ. –  

ғылымның әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы. Бастапқыда ғылыми 

зерттеулермен ғылымға қызығушылығы бар жеке адамдар айланысты; 2) 

XVIIIғ. бастап XIXғ. жартысына дейін ғылыми танымның пәндік құрылымы 

қалыптасады; 3) XXғ. 50-шы жылдарында ғылым тікелей өндіруші күшке 

айналады.  Ғылым қызметтің бөлек саласына бөлініп шығады; 4) ақпараттық 

мерзімі (1960ж.  бастап кәзірге уақытқа дейін) –  ғылыми ұжымдар қызметі 

пәнаралық сипатқа ие. Пәндер арасында қатаң шектеулер жойыла бастады және 

білімнің әр түрлі салалары қосылу нәтижесінде ғылыми жаңалықтардың пайда 

болуына қамтамасыз етілуде.   

 Бұл бағдарлама Жоғары оқу орындарында оқығанда типтік болып 

табылады және өзгерістер енгізу ұсынылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Ғылыми қызметтің әдіснамалық негізі 

Әдіснама қызметі ұйымдастыру туралы ілім ретінде. «Қызмет» түсінігі, 

қызметтің түрлері. Объективті жаңа нәтижеге бағытталған қызмет ретінде 

ғылыми-зерттеу қызметі үшін әдіснаманы қолданудың қажеттілігі. Қызметтің 

негізгі сипаттамалары және оның құрылымы.  

Ғылымның әдіснамалық негізі. Ғылым гносеологияның бір бөлігі ретінде.  

Қызмет ретіндегі ғылым түсінігі. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Ғылым 
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нәтиже ретінде. Ғылымның нәтиже ретіндегі қасиеттері. Ғылымның жалпы 

даму заңдылықтары. Ғылыми білімнің құрылымы. Білімнің ғылымилық 

критерийлері. Ғылыми білімнің жіктелімі. Эмпирикалық және теориялық 

білімнің ерекшеліктері мен өзара байланысы. Ғылыми білімді ұйымдастыру 

нысандары: факт, жағдай, түсінік, санат, қағида, заңдылық, теория, идея, 

доктрина, парадигма, мәселе, міндет, гипотеза. 

Ғылым әдіснамасының эстетикалық және этикалық негізі. Ғылыми этика 

нормалары. 

 

Ғылыми қызметтің сипаттамалары 

Ғылыми қызметі және оның типтері. Ұжымдық және жеке ғылыми 

қызметі. Жеке ғылыми қызметтің ерекшеліктері. Ұжымдық ғылыми қызметтің 

ерекшеліктері. 

Заманауи ғылымның ғылыми зерттеу қағидалары: детерминизм, 

қосымшалық, сәйкестілік. Классикалық және заманауи ғылымның 

айырмашылықтары. 

Зерттеу түрлерінің жіктелімі. Іргелі зерттеулер, қолданбалы зерттеулер, 

әзірлемелер.  

 

Ғылыми зерттеу құралдары мен әдістері 

Ғылыми зерттеу құралдары: материалдық, ақпараттық, математикалық, 

логикалық, тілдік. 

Ғылыми зерттеу әдістері. Ғылыми зерттеудің теориялық және 

эмпирикалық әдістерінің мәні. Әдіс-операциялары және әдіс-әрекеттері. 

Теориялық әдіс-операциялары: талдау, синтез, салыстыру, абстрактілеу 

және нақтылау, жалпылау, ресімдеу, индукция және дедукция, идеализация, 

ұқсастық, модельдеу, ой эксперименті. 

Теориялық әдіс-әрекеттері: әмбебап әдіс ретінде диалектика, тәжірибемен 

тексерілген ғылыми теориялар, дәлелдер, білім жүйесін талдау әдісі, 

дедуктивтік (аксиомалық) әдіс, индуктивтік-дедуктивтік әдіс, қайшылықтарды 

анықтау және шешу, проблемаларды қою, гипотеза құру. 

Эмпирикалық әдіс-операциялары: әдебиетті, құжаттарды және қызмет 

нәтижелерін зерттеу; бақылау; өлшеу; сауалнама; сарапшылар бағалауы әдісі, 

тестілеу. 

Эмпирикалық әдіс-әрекеттері: нысанды бақылау әдістері (тексеру, 

мониторинг, тәжірибені үйрену және жалпылау), өзгерту әдістері (тәжірибелі 

жұмыс және эксперимент). 

 

Ғылыми зерттеуді жобалау 

Ғылыми зерттеу процесті ұйымдастырудың негізгі фазалары: жобалау, 

жүргізу технологиясы, рефлексия.  

Зерттеуді жобалау фазасы. Ойды қалыптастыру. Қайшылықтарды 

айқындау және анықтау. Проблеманы тұжырымдау: проблеманы анықтау, 

проблеманы бағалау, проблеманы негіздеу, проблеманы құрылымдау. 
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Зерттеу заты және нысаны. Зерттеу заты мен зерттеу нысаны арасындағы  

айырмашылық. Зерттеу тақырыбы. Зерттеу тәсілдерін таңдау. Мазмұнды және 

формальды тәсілдер. Логикалық және тарихи тәсілдер. Сапалық және сандық 

тәсілдер. Феноменологиялық және мәндік тәсілдер. Жеке және жалпы тәсілдер. 

Зерттеу мақсатын анықтау. Теориялық және эмпирикалық зерттеу 

нәтижелерінің шынайылығын бағалау критерийлерін таңдау.  

Зерттеу гипотезасын құру. Гипотеза өміршеңдігінің шарты.  

Зерттеу конструкциясын құру. Зерттеу міндеттерін анықтау. Қызмет 

шарттарын (ресурстық мүмкіндіктерін) зерттеу. Зерттеу бағдарламасын 

(әдістемесін) құру.  

 

Ғылыми зерттеу технологиясы және рефлексиясы  

Зерттеудің технологиялық фазасының сатылары: зерттеу жүргізу, 

нәтижелерді рәсімдеу. Зерттеуді жүргізу теориялық этапы: әдебиеттік 

деректерді талдау және жүйелеу, ұғымдық апараттарды пысықтау, зерттеудің 

теориялық бөлігінің логикалық құрылымын құру. Жіктеме жүйесін құруға 

қойылатын талаптар.  Теорияның (концепцияның) логикалық құрылымын құру. 

Теорияның құрылымдық элементтері. Зерттеуді жүргізу эмпирикалық этапы:   

тәжірибелі-эксперименталдық жұмыс жүргізу. 

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу: нәтижелерді сынақтан өткізу, зерттеу 

нәтижелерін рәсімдеу және жариялау.   

Ғылыми зерттеудің рефлекстік фазасы. Зерттеу нәтижелерін бағалау. 

Аяқталған жұмыстың рефлексиясы. Ғылыми рефлексия түсінігі және нәтижесі. 

Ретроспективті талдау ғылыми рефлексия әдісі ретінде.  

 

Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау және оның құрылымы 

Біліктілік жұмысы ретінде диссертация түсінігі. Ғылыми зерттеу 

тақырыбын таңдау. Зерттеу тақырыбының докторанттың қызығушылығымен 

және ғылыми бағытымен (мамандық паспортымен) сәйкес келуі. ҚР-ның 

нормативтік құжаттарына бойынша диссертация тақырыбына қойылатын талап. 

Диссертацияны орындау қағидалары: тәуелсіздік, ішкі бірлік, ғылыми 

жаңалық, сенімділік және практикалық құндылық қағидалары. Диссертацияның 

құрылымдық элементтері. Диссертацияның құрылымдық элементтеріне 

қойылатын талаптар.  

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.  Мәселенің ғылыми зерделену дәрежесі.  

Зерттеу заты мен объектісі. Зерттеу мақсаты және негізгі міндеттері. Зерттеудің 

теориялық және әдіснамалық негіздері. Зерттеудің ақпараттық базасы. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Қорғау үшін ұсынылатын негізгі тұжырымдар.  

Зерттеудің теориялық және тәжірибелік маңыздылығы.  

 

Ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу  

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу этаптары. Нәтижелерді апробациялау мәні. 

Апробация түсінігі. Ресми және бейресми апробация. Зерттеу нәтижелерін 

апробациялау нысандары: конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға 

және т.б. қатысу және баяндама жасау.  
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Нәтижелерді рәсімдеу және жариялау. Жариялау ғылыми зерттеу 

аяқталуының міндетті шарты ретінде. Нәтижелерді жариялауда ғылыми 

әдебиеттік өнім нысандары: ғылыми мақала, монография, әдістемелік құрал, 

және т.б. Ғылыми мақала, монография, баяндама  тезистері түсінігі және 

мазмұны. Жарияланымдардың ғылыми стилі үшін қойылатын негізгі талаптар. 

Ғылыми өнімнің көлемін өлшеу. Авторлық баспа парақ түсінігі.  

Ауызша ғылыми қарым-қатынасты ұйымдастыру нысандары: ғылыми 

семинар, ғылыми конференция, ғылыми съезі, ғылыми конгресс, симпозиум, 

озық тәжірибелі авторлық мектептер (шеберханалар, практикумдар, тренингтер 

және т.б.), тақырыптық оқулар. 

ҚР-ның нормативтік құжаттарына сәйкес докторлық диссертацияның 

негізгі нәтижелерін жариялауға қойылатын талап.  

 

Ғылыми зерттеу этикасы  

Ғылыми зерттеу этикасының түсінігі. Зерттеушінің ғылыми 

шынайылығы, плагиат мәселесі.  

Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің негізгі қағидалары. Таңдалған 

жұмыс ракурсына қолданылған әдебиеттердің сәйкестігі.  

Ғылыми дәйексөздеу қағидалары. Дәйексөздеу мәдениеті. 

Шет тілдеріндегі әдебиеттерді пайдалану. Ақпаратты электрондық 

тасымалдаушылармен жұмыс істеу ерекшелігі. 

Авторлық тексті «Антиплагиат» жүйесінде тексеру. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Ғылыми білім және оның жіктелімі 

2. Зерттеу жүргізу үдерісін ұйымдастыру 

3. Ғылыми зерттеу әдістері мен құралдары  

4.  Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерінің ерекшелігі 

5. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау және оның құрылымы  

6. Ғылыми зерттеу этикасының қағидалары 

7. Ғылыми жұмыс апробациясы және негізгі зерттеу нәтижелерін 

жариялау  

8. Диссертациялық жұмыс ғылыми жұмыстың бір түрі ретіде  

9. Ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияның біліктілік 

белгілері 

10. Диссертацияға қойылатын негізгі талаптар («ҚР-ның ғылыми 

дәрежелер беру туралы ереже», «Диссертациялық кеңес туралы ереже»)  

11. Диссертациялық жұмыстың ғылыми дәйексөз түрлері 

12. Диссертациялық жұмысты және библиографиялық сілтемелерді 

рәсімдеу  ММСТ   

13. Диссертацияны қорғауға дайындық  

14. Диссертациялық кеңеске кіру үшін қажетті негізігі құжаттар 

15. Қорытынды құжаттарды рәсімдеу  
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ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі заманғы қоғамда ғылымның рөлі  

2. Әдіснама қызметті ұйымдастыру ілімі ретінде  

3. Ғылым әлеуметтік институт ретінде  

4. Ғылыми танымның қағидалары   

5. Ғылыми танымда классикалық және заманауи ғылымның 

айырмашылығы  

6. Зерттеу гипотезасы мен концепциясын құру 

7. Моделдеу ғылыми зерттеу әдісі ретінде  

8. Ғылыми болжамдау әдістері  

9. Диссертацияны орындау барысындағы қағидалар мазмұны  

10. Ғылыми-әдеби өнім нысандары  

11. Жариялаудың ғылыми стилі  

12. Нәтижелер апробациясының мәні мен мазмұны  

13. Ұжымдық ғылыми зерттеуді ұйымдастыру  

14. Ғылыми ұжымға жетекшілік ету 

15. Ғылыми зерттеу этикасы мен эстетикасы 

  
ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылым қызмет түрі ретінде. Ғылымның әдіснамасы 

2. Ғылымның жалпы даму заңдылықтары 

3. Заманауи ғылымның ғылыми зерттеу қағидалары 

4.  Іргелі және қолданбалы зерттеулер 

5. Экономикалық зерттеу әдістері 

6. Зерттеудің бағытын таңдау және зерттеуді жоспарлау 

7. Зерттеу объектісі, заты, мақсаты  

8. Зерттеу міндеттері, зерттеу міндеттерін қою талаптары   

9. Зерттеу гипотезасы  

10. Ғылыми және әдістемелік қызметтің нәтижелерін ұсыну және бағалау 

11. Ғылыми зерттеудің тәжірибелік құндылығы  

12. Ғылыми жұмыстың апробациясы және зерттеудің негізгі нәтижелерін 

жариялау 

13. Библиографиялық сипаттамасының қағидалары 

14. «Антиплагиат» жүйесімен жұмыс жасау 

15. Диссертацияны қорғау үшін құжаттарды рәсімдеу 
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ZB 7201 – ЗЕРТТЕУЛЕРДІ БАСҚАРУ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі: 3 кредит 

 

Автор: 

Құнанбаева Д.Ә. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

профессоры, экономика ғылымдарының докторы 

 

Пікір жазғандар: 

Сулейменов Ж.Ж. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Соңғы онжылдықтарда әлемдік қоғамдастықтың дамуы экономикадағы 

радикалдық қозғалыстар тек қана инновациялардың экономикалық рөлінің 

жоғарлауына байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Тек қана белсенді 

ғылыми қызмет инновациялардың басты көзі, кез келген елдің экономикалық 

әлеуетінің негізгі өсу факторы болып табылатынын тәжірибе растайды. Кез 

келген ғылыми-зерттеу қызметі, егер ол дұрыс ұйымдастырылатын болса, 

әрқашан объективті жаңа нәтижеге бағытталған болады.   

Кәзіргі уақытта қазақстандық инновациялық экономиканы қалыптастыру 

үшін білім беру саласының рөлі өсуде. Ол экономикаға заманауи 

ғылымисыйымды технологияны іске асыруға қабілетті, қоғам алдында жоғары 

деңгейдегі жауапкершілікке ие, кәсіби қызметте жаңа тәсілдерді меңгеруге 

дайын жаңа форматта мамандарды дайындау қажет. «Зерттеулерді басқару» 

курсты оқу аталған құзыреттерді иемденуге ықпал жасайды.   

Курстың мазмұны ғылыми зерттеулердің әдістемесі туралы жүйелі, 

тұтастық түсінікті қалыптастыруға, заманауи жағдайда ғылыми зерттеулерді 

басқару дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

«Зерттеулерді басқару» пәнін оқыту нәтижесінде докторанттар: 

білуі тиіс: 

- ғылыми-зерттеу қызметінің әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеуді жүргізу процесін ұйымдастыруды; 

- ғылыми-зерттеу жұмысының бір түрі ретінде диссертациялық 

зерттеудің негізгі қағидалары мен ерекшелігін; 

- диссертациялық зерттеуді дайындау және қорғау процедурасын; 

меңгеруі тиіс: 

- ғылыми зерттеуді жүргізу әдістерін; 

- ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациялау тәсілдерін; 

- мақала мен тезистерді дайындау, ашық сөйлеуді; 
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дағдылары болуы тиіс: 

- зерттеу міндеттерінің қойылымы мен гипотезаны құру үшін мәселелерді 

айқындау; 

- зерттеу жобаларын жүргізу үшін технологиялық тәсілдерді жобалау 

және құру. 

 «Зерттеулерді басқару» курсын меңгеру үшін қажетті білім мен 

дағдыларды беретін пререквизиттерге жататындары: «Философия», 

«Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Менеджмент», «Математикалық модельдеу» және т.б. Сонымен қатар,  

берілген пән докторанттарда магистратура шеңберінде педагогикалық және 

зерттеу тәжірибелерін өту, диссертацияны жазу және қорғау нәтижесінде 

қалыптасқан базалық білім мен дағдылара бар болатынын болжамдайды. 

Постреквизиттер: 6D050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша бейіні 

бойынша докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертацины қорғау 

  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе 

2 Ғылыми қызметтің әдіснамалық негізі  

3 Ғылыми қызметтің сипаттамалары 

4 Ғылыми зерттеу құралдары мен әдістері 

5 Ғылыми зерттеуді жобалау 

6 Ғылыми зерттеу технологиясы және рефлексиясы 

7 Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау және оның құрылымы 

8 Ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу 

9 Ғылыми зерттеу этикасы 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курсты зерттеу мақсаты –зерттеулерді басқару саласында докторанттарда 

жүйелі білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 

Курсты оқыту міндеттері: 

- толық теориялық және әдіснамалық материалдар негізінде ғылыми 

зерттеулер ерекшелігі туралы түсінікті қалыптастыру; 

- ғылыми таным қағидалары, ғылыми зерттеу құралы мен әдістері туралы 

білімді жүйелеу; 

- ғылыми зерттеу процесін ұйымдастыру және оның нәтижелерін 

рәсімдеу бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру және бекіту. 

Заманауи жағдайында инновациялық дамудың обьективті қажеттілігі 

ғылым мен ғылыми зерттеу қызметтің дамуының заңдылығын және 
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қағидаларын зерттеу, ғылыми зерттеулерді тиімді ұйымдастырудың өзектілігін 

көрсетеді.  

Менеджерлерді дайындау үрдісінде пәннің маңыздылығы жоғары білікті, 

зерттеу қызметін жүргізе алатын мамандарға сұранысымен анықталады. Пәнді  

оқу зерттеу тақырыбын  ғылыми дәлелдеу, зерттеу объектінін кәзіргі жағдайын 

талдау және берілген салада мәселені айқындап қою, авторлық жолмен 

мәселелерді шешу және зерттеу объектіні дамыту бойынша жүйелі білім және 

дағдыларды алуға мүмкіндік береді. 

Пәнді оқыту обьектісі ғылыми-зерттеу қызметі, ал заты – ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастырудың теориясы мен практикасы болып 

табылады.  

Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру туралы ілім болып зерттеудің 

әдіснамасы табылады. Сондықтан, курсты окыту барысында теориялық және 

эмпириялық зерттеу әдістерінің жиынтығы қолданылады. Солардың ішінде: 

диалектика, қайшылықтарды анықтау және шешу, гипотеза құру, анализ және 

синтез, салыстыру, дәлелдеу, модельдеу, сауалнама, сарапшылар бағалауы 

әдісі, тестілеу, т.б. әдістер. 

Зерттеулерді басқару ғылыми пән ретінде басқару саласында жоғары 

білімді мамандарды дайындау үрдісінде басқа ғылымдар арасында кеңінен 

таралған. Ол 6D050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша бейіні бойынша 

докторларды шығару жөнінде доктарантураның білім беру бағдарламасында 

міндетті болып табылады. 

Ғылыми қызметтің, әлеуметтік институт ретінде ғылымның  даму тарихы 

толығымен оның негізгі мерзімдерінде көрсетіледі: 1) XVII- XVIIIғғ. –  

ғылымның әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы. Бастапқыда ғылыми 

зерттеулермен ғылымға қызығушылығы бар жеке адамдар айланысты; 2) 

XVIIIғ. бастап XIXғ. жартысына дейін ғылыми танымның пәндік құрылымы 

қалыптасады; 3) XXғ. 50-шы жылдарында ғылым тікелей өндіруші күшке 

айналады.  Ғылым қызметтің бөлек саласына бөлініп шығады; 4) ақпараттық 

мерзімі (1960ж.  бастап кәзірге уақытқа дейін) –  ғылыми ұжымдар қызметі 

пәнаралық сипатқа ие. Пәндер арасында қатаң шектеулер жойыла бастады және 

білімнің әр түрлі салалары қосылу нәтижесінде ғылыми жаңалықтардың пайда 

болуына қамтамасыз етілуде.   

 Бұл бағдарлама Жоғары оқу орындарында оқығанда типтік болып 

табылады және өзгерістер енгізу ұсынылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Ғылыми қызметтің әдіснамалық негізі 

Әдіснама қызметі ұйымдастыру туралы ілім ретінде. «Қызмет» түсінігі, 

қызметтің түрлері. Объективті жаңа нәтижеге бағытталған қызмет ретінде 

ғылыми-зерттеу қызметі үшін әдіснаманы қолданудың қажеттілігі. Қызметтің 

негізгі сипаттамалары және оның құрылымы.  

Ғылымның әдіснамалық негізі. Ғылым гносеологияның бір бөлігі ретінде.  

Қызмет ретіндегі ғылым түсінігі. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Ғылым 
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нәтиже ретінде. Ғылымның нәтиже ретіндегі қасиеттері. Ғылымның жалпы 

даму заңдылықтары. Ғылыми білімнің құрылымы. Білімнің ғылымилық 

критерийлері. Ғылыми білімнің жіктелімі. Эмпирикалық және теориялық 

білімнің ерекшеліктері мен өзара байланысы. Ғылыми білімді ұйымдастыру 

нысандары: факт, жағдай, түсінік, санат, қағида, заңдылық, теория, идея, 

доктрина, парадигма, мәселе, міндет, гипотеза. 

Ғылым әдіснамасының эстетикалық және этикалық негізі. Ғылыми этика 

нормалары. 

 

Ғылыми қызметтің сипаттамалары 

Ғылыми қызмет және оның типтері. Ұжымдық және жеке ғылыми 

қызмет. Жеке ғылыми қызметтің ерекшеліктері. Ұжымдық ғылыми қызметтің 

ерекшеліктері. 

Заманауи ғылымның ғылыми зерттеу қағидалары: детерминизм, 

қосымшалық, сәйкестілік. Классикалық және заманауи ғылымның 

айырмашылықтары. 

Зерттеу түрлерінің жіктелімі. Іргелі зерттеулер, қолданбалы зерттеулер, 

әзірлемелер.  

 

Ғылыми зерттеу құралдары мен әдістері 

Ғылыми зерттеу құралдары: материалдық, ақпараттық, математикалық, 

логикалық, тілдік. 

Ғылыми зерттеу әдістері. Ғылыми зерттеудің теориялық және 

эмпирикалық әдістерінің мәні. Әдіс-операциялары және әдіс-әрекеттері. 

Теориялық әдіс-операциялары: талдау, синтез, салыстыру, абстрактілеу 

және нақтылау, жалпылау, ресімдеу, индукция және дедукция, идеализация, 

ұқсастық, модельдеу, ой эксперименті. 

Теориялық әдіс-әрекеттері: әмбебап әдіс ретінде диалектика, тәжірибемен 

тексерілген ғылыми теориялар, дәлелдер, білім жүйесін талдау әдісі, 

дедуктивтік (аксиомалық) әдіс, индуктивтік-дедуктивтік әдіс, қайшылықтарды 

анықтау және шешу, проблемаларды қою, гипотеза құру. 

Эмпирикалық әдіс-операциялары: әдебиетті, құжаттарды және қызмет 

нәтижелерін зерттеу; бақылау; өлшеу; сауалнама; сарапшылар бағалауы әдісі, 

тестілеу. 

Эмпирикалық әдіс-әрекеттері: нысанды бақылау әдістері (тексеру, 

мониторинг, тәжірибені үйрену және жалпылау), өзгерту әдістері (тәжірибелі 

жұмыс және эксперимент). 

 

Ғылыми зерттеуді жобалау 

Ғылыми зерттеу процесті ұйымдастырудың негізгі фазалары: жобалау, 

жүргізу технологиясы, рефлексия.  

Зерттеуді жобалау фазасы. Ойды қалыптастыру. Қайшылықтарды 

айқындау және анықтау. Проблеманы тұжырымдау: проблеманы анықтау, 

проблеманы бағалау, проблеманы негіздеу, проблеманы құрылымдау. 
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Зерттеу заты және нысаны. Зерттеу заты мен зерттеу нысаны арасындағы  

айырмашылық. Зерттеу тақырыбы. Зерттеу тәсілдерін таңдау. Мазмұнды және 

формальды тәсілдер. Логикалық және тарихи тәсілдер. Сапалық және сандық 

тәсілдер. Феноменологиялық және мәндік тәсілдер. Жеке және жалпы тәсілдер. 

Зерттеу мақсатын анықтау. Теориялық және эмпирикалық зерттеу 

нәтижелерінің шынайылығын бағалау критерийлерін таңдау.  

Зерттеу гипотезасын құру. Гипотеза өміршеңдігінің шарты.  

Зерттеу конструкциясын құру. Зерттеу міндеттерін анықтау. Қызмет 

шарттарын (ресурстық мүмкіндіктерін) зерттеу. Зерттеу бағдарламасын 

(әдістемесін) құру.  

 

Ғылыми зерттеу технологиясы және рефлексиясы  

Зерттеудің технологиялық фазасының сатылары: зерттеу жүргізу, 

нәтижелерді рәсімдеу. Зерттеуді жүргізу теориялық этапы: әдебиеттік 

деректерді талдау және жүйелеу, ұғымдық апараттарды пысықтау, зерттеудің 

теориялық бөлігінің логикалық құрылымын құру. Жіктеме жүйесін құруға 

қойылатын талаптар.  Теорияның (концепцияның) логикалық құрылымын құру. 

Теорияның құрылымдық элементтері. Зерттеуді жүргізу эмпирикалық этапы:   

тәжірибелі-эксперименталдық жұмыс жүргізу. 

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу: нәтижелерді сынақтан өткізу, зерттеу 

нәтижелерін рәсімдеу және жариялау.   

Ғылыми зерттеудің рефлекстік фазасы. Зерттеу нәтижелерін бағалау. 

Аяқталған жұмыстың рефлексиясы. Ғылыми рефлексия түсінігі және нәтижесі. 

Ретроспективті талдау ғылыми рефлексия әдісі ретінде.  

 

Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау және оның құрылымы 

Біліктілік жұмысы ретінде диссертация түсінігі. Ғылыми зерттеу 

тақырыбын таңдау. Зерттеу тақырыбының докторанттың қызығушылығымен 

және ғылыми бағытымен (мамандық паспортымен) сәйкес келуі. ҚР-ның 

нормативтік құжаттарына бойынша диссертация тақырыбына қойылатын талап. 

Диссертацияны орындау қағидалары: тәуелсіздік, ішкі бірлік, ғылыми 

жаңалық, сенімділік және практикалық құндылық қағидалары. Диссертацияның 

құрылымдық элементтері. Диссертацияның құрылымдық элементтеріне 

қойылатын талаптар.  

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.  Мәселенің ғылыми зерделену дәрежесі.  

Зерттеу заты мен объектісі. Зерттеу мақсаты және негізгі міндеттері. Зерттеудің 

теориялық және әдіснамалық негіздері. Зерттеудің ақпараттық базасы. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Қорғау үшін ұсынылатын негізгі тұжырымдар.  

Зерттеудің теориялық және тәжірибелік маңыздылығы.  

 

Ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу  

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу этаптары. Нәтижелерді апробациялау мәні. 

Апробация түсінігі. Ресми және бейресми апробация. Зерттеу нәтижелерін 

апробациялау нысандары: конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға 

және т.б. қатысу және баяндама жасау.  
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Нәтижелерді рәсімдеу және жариялау. Жариялау ғылыми зерттеу 

аяқталуының міндетті шарты ретінде. Нәтижелерді жариялауда ғылыми 

әдебиеттік өнім нысандары: ғылыми мақала, монография, әдістемелік құрал, 

және т.б. Ғылыми мақала, монография, баяндама  тезистері түсінігі және 

мазмұны. Жарияланымдардың ғылыми стилі үшін қойылатын негізгі талаптар. 

Ғылыми өнімнің көлемін өлшеу. Авторлық баспа парақ түсінігі.  

Ауызша ғылыми қарым-қатынасты ұйымдастыру нысандары: ғылыми 

семинар, ғылыми конференция, ғылыми съезі, ғылыми конгресс, симпозиум, 

озық тәжірибелі авторлық мектептер (шеберханалар, практикумдар, тренингтер 

және т.б.), тақырыптық оқулар. 

ҚР-ның нормативтік құжаттарына сәйкес докторлық диссертацияның 

негізгі нәтижелерін жариялауға қойылатын талап.  

 

Ғылыми зерттеу этикасы  

Ғылыми зерттеу этикасының түсінігі. Зерттеушінің ғылыми 

шынайылығы, плагиат мәселесі.  

Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің негізгі қағидалары. Таңдалған 

жұмыс ракурсына қолданылған әдебиеттердің сәйкестігі.  

Ғылыми дәйексөздеу қағидалары. Дәйексөздеу мәдениеті. 

Шет тілдеріндегі әдебиеттерді пайдалану. Ақпаратты электрондық 

тасымалдаушылармен жұмыс істеу ерекшелігі. 

Авторлық тексті «Антиплагиат» жүйесінде тексеру. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Ғылыми білім және оның жіктелімі 

2. Зерттеу жүргізу үдерісін ұйымдастыру 

3. Ғылыми зерттеу әдістері мен құралдары  

4.  Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерінің ерекшелігі 

5. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау және оның құрылымы  

6. Ғылыми зерттеу этикасының қағидалары 

7. Ғылыми жұмыс апробациясы және негізгі зерттеу нәтижелерін 

жариялау  

8. Диссертациялық жұмыс ғылыми жұмыстың бір түрі ретіде  

9. Ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияның біліктілік 

белгілері 

10. Диссертацияға қойылатын негізгі талаптар («ҚР-ның ғылыми 

дәрежелер беру туралы ереже», «Диссертациялық кеңес туралы ереже»)  

11. Диссертациялық жұмыстың ғылыми дәйексөз түрлері 

12. Диссертациялық жұмысты және библиографиялық сілтемелерді 

рәсімдеу  ММСТ   

13. Диссертацияны қорғауға дайындық  

14. Диссертациялық кеңеске кіру үшін қажетті негізігі құжаттар 

15. Қорытынды құжаттарды рәсімдеу  
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ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі заманғы қоғамда ғылымның рөлі  

2. Әдіснама қызметті ұйымдастыру ілімі ретінде  

3. Ғылым әлеуметтік институт ретінде  

4. Ғылыми танымның қағидалары   

5. Ғылыми танымда классикалық және заманауи ғылымның 

айырмашылығы  

6. Зерттеу гипотезасы мен концепциясын құру 

7. Моделдеу ғылыми зерттеу әдісі ретінде  

8. Ғылыми болжамдау әдістері  

9. Диссертацияны орындау барысындағы қағидалар мазмұны  

10. Ғылыми-әдеби өнім нысандары  

11. Жариялаудың ғылыми стилі  

12. Нәтижелер апробациясының мәні мен мазмұны  

13. Ұжымдық ғылыми зерттеуді ұйымдастыру  

14. Ғылыми ұжымға жетекшілік ету 

15. Ғылыми зерттеу этикасы мен эстетикасы 

  
ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылым қызмет түрі ретінде. Ғылымның әдіснамасы 

2. Ғылымның жалпы даму заңдылықтары 

3. Заманауи ғылымның ғылыми зерттеу қағидалары 

4.  Іргелі және қолданбалы зерттеулер 

5. Экономикалық зерттеу әдістері 

6. Зерттеудің бағытын таңдау және зерттеуді жоспарлау 

7. Зерттеу объектісі, заты, мақсаты  

8 Зерттеу міндеттері, зерттеу міндеттерін қою талаптары   

9. Зерттеу гипотезасы  

10. Ғылыми және әдістемелік қызметтің нәтижелерін ұсыну және бағалау 

11. Ғылыми зерттеудің тәжірибелік құндылығы  

12. Ғылыми жұмыстың апробациясы және зерттеудің негізгі нәтижелерін 

жариялау 

13. Библиографиялық сипаттамасының қағидалары 

14. «Антиплагиат» жүйесімен жұмыс жасау 

15. Диссертацияны қорғау үшін құжаттарды рәсімдеу 
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UI 7201 – УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем: 3 кредита 

 
Автор: 

Кунанбаева Д.А. – доктор экономических наук, профессор  

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Мухамедиев Б.М – доктор экономических наук, профессор   

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Сулейменов Ж.Ж. – доктор экономических наук, профессор   

Казахского национального аграрного университета 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие мирового сообщества за последние десятилетия показывает, что 

радикальные сдвиги в экономике стали возможны только вследствие 

повышения экономической роли инноваций. Практика подтверждает, что  

только активная научная деятельность является главным источником 

инноваций, основным фактором роста экономического потенциала любой 

страны.  При правильной организации любая научно-исследовательская 

деятельность всегда направлена на объективно новый результат.  

В настоящее время для формирования казахстанской инновационной 

экономики возрастает роль образования. Оно должно обеспечить подготовку 

специалистов новой  формации, способных обеспечить внедрение в экономику 

современных наукоемких технологий, обладающих высоким уровнем 

ответственности перед обществом, готовых осваивать новые подходы к 

профессиональной деятельности. Приобретению данных компетенций 

способствует изучение курса «Управление исследованиями».  

Содержание курса нацелено  на формирование системного, целостного 

представления о методологии научных исследований, овладение навыками 

управления научными  исследованиями в современных условиях. 

В результате изучения курса «Управление исследованиями» докторанты 

должны: 

знать: 

- методологию научно-исследовательской деятельности; 

- организацию процесса проведения научного исследования; 

- особенности и основные принципы диссертационного исследования как 

вида научно-исследовательской работы; 

- процедуру подготовки и защиты диссертационного исследования; 

владеть: 

- методами проведения научных исследований; 
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- способами апробации результатов научного исследования; 

- навыками подготовки статей, тезисов и публичного выступления; 

уметь: 

- выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез 

исследования; 

- проектировать и конструировать технологические подходы к 

проведению исследовательских проектов. 

К пререквизитам,  содержащим знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения курса «Управление исследованиями» относятся: «Философия», 

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Менеджмент», «Математическое моделирование» и т.д. Также дисциплина 

предполагает наличие у докторантов базовых знаний и умений в результате 

прохождения педагогической и исследовательской практики, написания и 

защиты  диссертации,   полученных в рамках магистратуры. 

Постреквизиты: защита диссертации на присуждение степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D050700 – «Менеджмент» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  темы 

 Введение 

1 Основы методологии научной деятельности  

2 Характеристики научной деятельности 

3 Средства и методы научного исследования 

4 Проектирование научного исследования 

5 Технология и рефлексия научного исследования 

6 Выбор темы научного исследования и его структура 

7 Оформление результатов научного исследования 

8 Этика научного исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель изучения курса - формирование у докторантов системных знаний и 

практических навыков по управлению исследованиями.  

Задачами изучения курса являются: 

- формирование представлений о специфике научных исследований на 

основе изучения широкого круга теоретических и методологических 

материалов;  

- систематизация знаний о принципах научного познания, средствах и 

методах научного исследования; 

- освоение и закрепление практических навыков  по организации 

процесса проведения научного исследования и оформлению его результатов.    
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Объективная необходимость инновационного развития в современных 

условиях обуславливает актуальность изучения закономерностей и принципов 

развития науки и научно-исследовательской деятельности, эффективной 

организации научных исследований.  

Важность дисциплины в системе подготовки менеджеров определяется  

спросом на высококвалифицированных, способных к исследовательской 

деятельности специалистов. Ее  изучение позволяет получить системные знания 

и навыки научного обоснования исследуемой темы, анализа современного 

состояния исследуемого объекта и постановки проблемы в данной области, 

определения авторских путей решения проблем и развития исследуемого 

объекта.   

Объектом изучения дисциплины является научно-исследовательская 

деятельность, а ее предметом – теория, методология и практика планирования и 

организации научно-исследовательских работ.  

Учением об организации научно-исследовательской деятельности 

является методология исследования. Поэтому при изучении курса используется 

совокупность теоретических и эмпирических методов исследований, в том 

числе: диалектика, выявление и разрешение противоречий, построение гипотез, 

анализ и синтез, сравнение,  доказательство, моделирование, опрос, метод 

экспертных оценок, тестирование и т.д. 

Управление исследованиями как научная дисциплина, получила широкое 

распространение и занимает важное место среди других наук в процессе 

подготовки специалистов с высшим образованием в области управления. Она 

является обязательной в образовательной программе докторантуры по выпуску 

докторов философии (PhD) по специальности  6D050700 - «Менеджмент».    
 Вся история развития научной деятельности, науки как социального 

института отражается в ее основных этапах: 1) XVII- XVIII вв. –  формирование 

науки как социального института. Первоначально научными исследованиями 

занимались отдельные энтузиасты; 2) с конца XVIII в. до середины XIX в.  

происходит дисциплинарное построение научного знания; 3) в 50-е годы XX в.  

наука превращается в непосредственную производительную силу.   Наука 

выделяется в отдельную сферу деятельности; 4) информационный период (с 

1960г. по настоящее время) –  научные коллективы функционируют на междис-

циплинарной основе. Размываются строгие границы между дисциплинами и 

обеспечивается появление новых открытий на стыках различных областей 

знания.    

 Данная программа является типовой, при изучении дисциплины в ВУЗах 

рекомендуется вносить изменения. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы методологии научной деятельности 

Методология как учение об организации деятельности. Понятие 

«деятельность»,  виды деятельности. Необходимость применения методологии 

для научно-исследовательской деятельности как деятельности, направленной 
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на объективно новый результат. Основные характеристики деятельности и ее 

структура. 

Основы методологии науки.  Наука как часть гносеологии. Понятие науки 

как деятельности. Наука как социальный институт. Наука как результат. 

Свойства науки как результата. Общие закономерности развития науки. 

Структура научного знания.  Критерии научности знания. Классификация 

научного знания. Особенности и взаимосвязь эмпирических и теоретических 

знаний. Формы организации научного знания:  факт, положение, понятие, 

категория, принцип, закон, теория, идея, доктрина, парадигма, проблема, 

задача, гипотеза. 

 Эстетические и этические основы методологии науки. Нормы научной 

этики.  

 

Характеристики научной деятельности 
Научная деятельность и её типы. Коллективная и индивидуальная 

научная деятельность. Особенности индивидуальной научной деятельности. 

Особенности коллективной научной деятельности.  

Принципы научного исследования современной науки: детерминизм, 

дополнительность, соответствие. Различия между классической и современной 

наукой. 

Классификация типов исследований. Фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, разработки. 

 

Средства и методы научного исследования 

Средства научного исследования: материальные, информационные, 

математические, логические, языковые. 

Методы научного исследования. Сущность теоретического и 

эмпирического методов научного исследования. Методы-операции и методы-

действия. 

Теоретические методы-операции: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование и конкретизация, обобщение, формализация, индукция и 

дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент. 

Теоретические методы-действия: диалектика как всеобщий метод,   

проверенные практикой научные теории, доказательство,  метод анализа систем 

знаний, дедуктивный (аксиоматический) метод, индуктивно-дедуктивный 

метод, выявление и разрешение противоречий, постановка проблем, построение 

гипотез.  

Эмпирические методы-операции: изучение литературы, документов и 

результатов деятельности; наблюдение; измерение; опрос; метод экспертных 

оценок; тестирование. 

Эмпирические методы-действия: методы отслеживания объекта 

(обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта), преобразующие 

методы (опытная работа и эксперимент). 

 

 



23 

 

Проектирование научного исследования 

Основные фазы организации процесса научного исследования: 

проектирование, технология проведения, рефлексия. 

Фаза проектирования исследования. Формирование замысла. Выявление 

и определение противоречия. Формулирование проблемы: постановка 

проблемы, оценка проблемы, обоснование проблемы, структурирование 

проблемы.  

Объект и предмет исследования. Отличие объекта исследование от 

предмета исследования. Тема исследования. Выбор исследовательских 

подходов. Содержательный и формальный подходы. Логический и 

исторический подходы. Качественный и количественный подходы. 

Феноменологический и сущностный подходы. Единичный и общий 

(обобщенный) подходы. 

Определение цели исследования. Подбор критериев оценки 

достоверности результатов теоретического и эмпирического исследования. 

Построение гипотезы исследования.  Условия состоятельности гипотезы. 

Конструирование исследования. Определение задач исследования. 

Исследование условий (ресурсных возможностей) деятельности. Создание 

программы (методики) исследования.  

 

Технология и рефлексия научного исследования 

Стадии технологической фазы исследования: проведение исследования, 

оформление результатов. Теоретический этап проведения исследования:  

анализ и систематизация литературных данных, отработка понятийного 

аппарата, построение логической структуры теоретической части исследования. 

Требования, предъявляемые к построению систем классификаций. Построение 

логической структуры теории (концепции). Структурные элементы теории. 

Эмпирический этап проведения исследования – проведение опытно-

экспериментальной работы.  

Оформление результатов исследования: апробация результатов, 

оформление и публикация результатов исследования.   

Рефлексивная фаза научного исследования. Оценка результатов 

исследований. Рефлексия завершенной работы. Понятие и результат научной 

рефлексии. Ретроспективный анализ как метод научной рефлексии. 

 

Выбор темы научного исследования и его структура 

Понятие диссертации как квалификационной работы. Выбор темы 

научного исследования. Соответствие темы исследования научным интересам 

докторанта, научному направлению (паспорту специальности). Требования к 

теме диссертации  в соответствии с нормативными документами РК.     

Принципы выполнения диссертации: принципы самостоятельности,  

внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической 

ценности. Структурные элементы диссертации.  Требования к структурным 

элементам диссертации.  
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 Актуальность темы исследования. Степень изученности проблемы. 

Объект и предмет исследования. Цель и основные задачи исследования.  

Теоретические и методологические основы исследования. Информационная 

база исследования. Научная новизна исследования. Основные положения, 

выносимые на защиту. Теоретическая и практическая значимость исследования.   

  

Оформление результатов научного исследования 

Этапы оформления результатов исследования. Значение апробации 

результатов. Понятие апробации. Официальная и неофициальная апробация.  

Формы апробации результатов исследования: доклады и выступления на 

конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д. 

Оформление и публикация результатов. Публикация как обязательное 

условие завершения научного  исследования. Формы научно-литературной 

продукции публикации результатов: научная статья, монография, методическое 

пособие и т.д.  Понятие и содержание научной статьи, монографии, тезисов 

докладов. Основные требования для научного стиля публикации. Измерение 

объемов научной продукции. Понятие авторского печатного листа. 

Формы организации устного научного общения: научный семинар, 

научная конференция, научный съезд, научный конгресс, симпозиум, авторские 

школы передового опыта (мастерские, практикумы, тренинги и т.д.), 

тематические чтения. 

 Требования к публикациям основных результатов докторской 

диссертации в соответствии с нормативными документами РК 

 

Этика научного исследования 

Понятие этики научного исследования. Научная добросовестность 

исследователя и проблема плагиата. 

Основные принципы работы с научной литературой. Соответствие 

используемой литературы избранному ракурсу работы. 

Принципы научного цитирования. Культура цитирования.   

Использование литературы на иностранных языках. Специфика работы с 

электронными носителями информации. 

Проверка авторского текста в системе «Антиплагиат». 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

1. Научное знание и его классификация 

2. Организация процесса проведения исследования 

3. Средства и методы научного исследования 

4.  Особенности теоретических и эмпирических методов исследования 

5. Выбор темы научного исследования и его структура 

6. Принципы этики научного исследования 

7. Апробация научной работы и публикация основных результатов 

исследования 
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8. Диссертационная работа как разновидность научной работы 

9. Квалификационные признаки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук 

10. Основные требования, предъявляемые к диссертации («Положение о 

присуждении ученых степеней РК», «Положение о диссертационном совете») 

11. Виды научного цитирования в диссертационной работе 

12. ГОСТ оформления диссертационной работы и библиографических 

ссылок 

13. Подготовка диссертации к защите   

14. Основные документы, необходимые для вхождения соискателя в 

диссертационный совет   

 15.Оформление итоговой документации   

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Роль науки в современном обществе 

2. Методология как учение об организации деятельности 

3. Наука как социальный институт 

4. Принципы научного познания  

5. Различия в научном познании между классической и современной 

наукой. 

6. Разработка гипотезы и концепции исследования 

7. Моделирование как метод научного исследования  

8. Методы научного прогнозирования 

9. Содержание принципов выполнения диссертации 

10. Формы научно-литературной продукции 

11. Научный стиль публикации 

12. Сущность и значение апробации результатов 

13. Организация коллективного научного исследования 

14. Руководство научным коллективом 

15. Этика и эстетика научного исследования 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Наука как вид деятельности. Методология науки 

2. Общие закономерности развития науки 

3. Принципы научного исследования современной науки 

4.  Фундаментальные и прикладные исследования 

5. Методы экономических исследований 

6. Выбор направления и планирования исследования 

7. Объект, предмет, цель исследования  

8. Задачи исследования, требования к их постановке.   

9. Гипотеза исследования  
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10. Представление и оценка результатов научной и методической 

деятельности. 

11. Практическая ценность научных исследований  

12. Апробация работы и публикация основных результатов 

исследования 

13. Принципы библиографического описания 

14. Работа с системой «Антиплагиат» 

15. Оформление документов для защиты диссертации 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная:  
1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований / Учебное пособие. - М: 

Дашков и К., 2013. - 244 с.  

3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, 

В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. 

4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления. - М.: Дашков и К. - 2012.- 487 с.  

5. Медведев Э.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. – 

Макеевка.: НОРД-пресс, 2005. - 250 с. 

 

Дополнительная: 

1. Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. №407-IVЗРК.  

2. ГОСО РК 5.04.034-2011: Государственный общеобязательный стандарт 

образования Республики Казахстан. Послевузовское образование. 

Докторантура. Основные положения (изменения от 23 августа 2012 г. №1080). 

3. «Об утверждении  Правил присуждения  ученых степеней». Приказ 

№214 от 30 мая 2013г. МОН  РК (C изменениями и дополнениями от 31 марта  

2011 года). 

4. «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете». 

Приказ Министра образования и науки  Республики Казахстан от 31 марта 2011 

года №126  (C изменениями и дополнениями от 4 мая  2013 года). 

5. ГОСТ 7.32-2001 (изменения от 2006г.). Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

6. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 
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UI 7201 – УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

(профильное направление) 

 

Объем: 3 кредита 

 
Автор: 

Кунанбаева Д.А. – доктор экономических наук, профессор  

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Мухамедиев Б.М – доктор экономических наук, профессор   

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

  Сулейменов Ж.Ж. – доктор экономических наук, профессор   

Казахского национального аграрного университета 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Развитие мирового сообщества за последние десятилетия показывает, что 

радикальные сдвиги в экономике стали возможны только вследствие 

повышения экономической роли инноваций. Практика подтверждает, что  

только активная научная деятельность является главным источником 

инноваций, основным фактором роста экономического потенциала любой 

страны.  При правильной организации любая научно-исследовательская 

деятельность всегда направлена на объективно новый результат.  

 В настоящее время для  формирования казахстанской инновационной 

экономики возрастает роль образования. Оно должно обеспечить подготовку 

специалистов новой  формации, способных обеспечить внедрение в экономику 

современных наукоемких технологий, обладающих высоким уровнем 

ответственности перед обществом, готовых осваивать новые подходы к 

профессиональной деятельности. Приобретению данных компетенций  

способствует изучение курса «Управление исследованиями».  

Содержание курса нацелено на формирование системного, целостного  

представления о методологии научных исследований, овладение навыками 

управления научными  исследованиями в современных условиях. 

В результате изучения курса «Управление исследованиями» докторанты  

должны: 

знать: 

- методологию научно-исследовательской деятельности; 

- организацию процесса проведения научного исследования; 

- особенности и основные принципы диссертационного исследования как 

вида научно-исследовательской работы; 

- процедуру подготовки и защиты диссертационного исследования; 

владеть: 

- методами проведения научных исследований; 



28 

 

- способами апробации результатов научного исследования; 

- навыками подготовки статей, тезисов и публичного выступления; 

уметь: 

- выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез 

исследования; 

- проектировать и конструировать технологические подходы к 

проведению исследовательских проектов. 

К пререквизитам,  содержащим знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения курса «Управление исследованиями» относятся: «Философия», 

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Менеджмент», «Математическое моделирование» и т.д. Также дисциплина 

предполагает наличие у докторантов базовых знаний и умений в результате 

прохождения педагогической и исследовательской практики, написания и 

защиты  диссертации,   полученных в рамках магистратуры. 

Постреквизиты: защита диссертации на присуждение степени доктора по 

профилю по специальности 6D050700 – «Менеджмент» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  темы 

 Введение 

1 Основы методологии научной деятельности  

2 Характеристики научной деятельности 

3 Средства и методы научного исследования 

4 Проектирование научного исследования 

5 Технология и рефлексия научного исследования 

6 Выбор темы научного исследования и его структура 

7 Оформление результатов научного исследования 

8 Этика научного исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель изучения курса - формирование у докторантов системных знаний и 

практических навыков по управлению исследованиями.  

Задачами изучения курса являются: 

- формирование представлений о специфике научных исследований на 

основе изучения широкого круга теоретических и методологических 

материалов;  

- систематизация знаний о принципах научного познания, средствах и 

методах научного исследования; 

- освоение и закрепление практических навыков по организации процесса 

проведения научного исследования и оформлению его результатов.    
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Объективная необходимость инновационного развития в современных 

условиях обуславливает актуальность изучения закономерностей и принципов 

развития науки и научно-исследовательской деятельности, эффективной 

организации научных исследований.  

Важность дисциплины в системе подготовки менеджеров определяется  

спросом на высококвалифицированных, способных к исследовательской 

деятельности специалистов. Ее  изучение позволяет получить системные знания 

и навыки научного обоснования исследуемой темы, анализа современного 

состояния исследуемого объекта и постановки проблемы в данной области, 

определения авторских путей решения проблем и развития исследуемого 

объекта.   

Объектом изучения дисциплины является научно-исследовательская 

деятельность, а ее предметом – теория, методология и практика планирования и 

организации научно-исследовательских работ.  

Учением об организации научно-исследовательской деятельности 

является методология исследования. Поэтому при изучении курса используется 

совокупность теоретических и эмпирических методов исследований, в том 

числе: диалектика, выявление и разрешение противоречий, построение гипотез, 

анализ и синтез, сравнение,  доказательство, моделирование, опрос, метод 

экспертных оценок, тестирование и т.д. 

Управление исследованиями как научная дисциплина, получила широкое 

распространение и занимает важное место среди других наук в процессе 

подготовки специалистов с высшим образованием в области управления. Она 

является обязательной в образовательной программе докторантуры по выпуску 

докторов по профилю по специальности  6D050700 - «Менеджмент».    
 Вся история развития научной деятельности, науки как социального 

института отражается в ее основных этапах: 1) XVII- XVIII вв. –  формирование 

науки как социального института. Первоначально научными исследованиями 

занимались отдельные энтузиасты; 2) с конца XVIII в. до середины XIX в.  

происходит дисциплинарное построение научного знания; 3) в 50-е годы XX в.  

наука превращается в непосредственную производительную силу.   Наука 

выделяется в отдельную сферу деятельности; 4) информационный период (с 

1960г. по настоящее время) –  научные коллективы функционируют на междис-

циплинарной основе. Размываются строгие границы между дисциплинами и 

обеспечивается появление новых открытий на стыках различных областей 

знания.   

 Данная программа является типовой, при изучении дисциплины в ВУЗах 

рекомендуется вносить изменения. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы методологии научной деятельности 

Методология как учение об организации деятельности. Понятие 

«деятельность»,  виды деятельности. Необходимость применения методологии 

для научно-исследовательской деятельности как деятельности, направленной 
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на объективно новый результат. Основные характеристики деятельности и ее 

структура. 

Основы методологии науки.  Наука как часть гносеологии. Понятие науки 

как деятельности. Наука как социальный институт. Наука как результат. 

Свойства науки как результата. Общие закономерности развития науки. 

Структура научного знания.  Критерии научности знания. Классификация 

научного знания. Особенности и взаимосвязь эмпирических и теоретических 

знаний. Формы организации научного знания:  факт, положение, понятие, 

категория, принцип, закон, теория, идея, доктрина, парадигма, проблема, 

задача, гипотеза. 

 Эстетические и этические основы методологии науки. Нормы научной 

этики.  

 

Характеристики научной деятельности 
Научная деятельность и её типы. Коллективная и индивидуальная 

научная деятельность. Особенности индивидуальной научной деятельности. 

Особенности коллективной научной деятельности.  

Принципы научного исследования современной науки: детерминизм, 

дополнительность, соответствие. Различия между классической и современной 

наукой. 

Классификация типов исследований. Фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, разработки. 

 

Средства и методы научного исследования 

Средства научного исследования: материальные, информационные, 

математические, логические, языковые. 

Методы научного исследования. Сущность теоретического и 

эмпирического методов научного исследования. Методы-операции и методы-

действия. 

Теоретические методы-операции: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование и конкретизация, обобщение, формализация, индукция и 

дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент. 

Теоретические методы-действия:   диалектика как всеобщий метод,   

проверенные практикой научные теории,  доказательство,  метод анализа 

систем знаний,  дедуктивный (аксиоматический) метод,  индуктивно-

дедуктивный метод, выявление и разрешение противоречий,  постановка 

проблем, построение гипотез.  

Эмпирические методы-операции: изучение литературы, документов и 

результатов деятельности; наблюдение; измерение; опрос; метод экспертных 

оценок; тестирование. 

Эмпирические методы-действия: методы отслеживания объекта 

(обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта), преобразующие 

методы (опытная работа и эксперимент). 
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Проектирование научного исследования 

Основные фазы организации процесса научного исследования: 

проектирование, технология проведения, рефлексия. 

Фаза проектирования исследования. Формирование замысла. Выявление 

и определение противоречия. Формулирование проблемы: постановка 

проблемы, оценка проблемы, обоснование проблемы, структурирование 

проблемы.  

Объект и предмет исследования. Отличие объекта исследование от 

предмета исследования. Тема исследования. Выбор исследовательских 

подходов. Содержательный и формальный подходы. Логический и 

исторический подходы. Качественный и количественный подходы. 

Феноменологический и сущностный подходы. Единичный и общий 

(обобщенный) подходы. 

Определение цели исследования. Подбор критериев оценки 

достоверности результатов теоретического и эмпирического исследования. 

Построение гипотезы исследования.  Условия состоятельности гипотезы. 

Конструирование исследования. Определение задач исследования. 

Исследование условий (ресурсных возможностей) деятельности. Создание 

программы (методики) исследования.  

 

Технология и рефлексия научного исследования 

Стадии технологической фазы исследования: проведение исследования, 

оформление результатов. Теоретический этап проведения исследования:  

анализ и систематизация литературных данных, отработка понятийного 

аппарата, построение логической структуры теоретической части исследования. 

Требования, предъявляемые к построению систем классификаций. Построение 

логической структуры теории (концепции). Структурные элементы теории. 

Эмпирический этап проведения исследования – проведение опытно-

экспериментальной работы.  

Оформление результатов исследования: апробация результатов, 

оформление и публикация результатов исследования.   

Рефлексивная фаза научного исследования. Оценка результатов 

исследований. Рефлексия завершенной работы. Понятие и результат научной 

рефлексии. Ретроспективный анализ как метод научной рефлексии. 

 

Выбор темы научного исследования и его структура 

Понятие диссертации как квалификационной работы. Выбор темы 

научного исследования. Соответствие темы исследования научным интересам 

докторанта, научному направлению (паспорту специальности). Требования к 

теме диссертации  в соответствии с нормативными документами РК.     

Принципы выполнения диссертации: принципы самостоятельности,  

внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической 

ценности. Структурные элементы диссертации.  Требования к структурным 

элементам диссертации.  



32 

 

 Актуальность темы исследования. Степень изученности проблемы. 

Объект и предмет исследования. Цель и основные задачи исследования.  

Теоретические и методологические основы исследования. Информационная 

база исследования. Научная новизна исследования. Основные положения, 

выносимые на защиту. Теоретическая и практическая значимость исследования.   

  

Оформление результатов научного исследования 

Этапы оформления результатов исследования. Значение апробации 

результатов. Понятие апробации. Официальная и неофициальная апробация.  

Формы апробации результатов исследования: доклады и выступления на 

конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д. 

Оформление и публикация результатов. Публикация как обязательное 

условие завершения научного  исследования. Формы научно-литературной 

продукции публикации результатов: научная статья, монография, методическое 

пособие и т.д.  Понятие и содержание научной статьи, монографии, тезисов 

докладов. Основные требования для научного стиля публикации. Измерение 

объемов научной продукции. Понятие авторского печатного листа. 

Формы организации устного научного общения: научный семинар, 

научная конференция, научный съезд, научный конгресс, симпозиум, авторские 

школы передового опыта (мастерские, практикумы, тренинги и т.д.), 

тематические чтения. 

 Требования к публикациям основных результатов докторской 

диссертации в соответствии с нормативными документами РК 

 

Этика научного исследования 

Понятие этики научного исследования. Научная добросовестность 

исследователя и проблема плагиата. 

Основные принципы работы с научной литературой. Соответствие 

используемой литературы избранному ракурсу работы. 

Принципы научного цитирования. Культура цитирования.   

Использование литературы на иностранных языках. Специфика работы с 

электронными носителями информации. 

Проверка авторского текста в системе «Антиплагиат». 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

1. Научное знание и его классификация 

2. Организация процесса проведения исследования 

3. Средства и методы научного исследования 

4.  Особенности теоретических и эмпирических методов исследования 

5. Выбор темы научного исследования и его структура 

6. Принципы этики научного исследования 

7. Апробация научной работы и публикация основных результатов 

исследования 
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8. Диссертационная работа как разновидность научной работы 

9. Квалификационные признаки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук. 

10. Основные требования, предъявляемые к диссертации («Положение о 

присуждении ученых степеней РК», «Положение о диссертационном совете»). 

11. Виды научного цитирования в диссертационной работе 

12. ГОСТ оформления диссертационной работы и библиографических 

ссылок 

13. Подготовка диссертации к защите   

14. Основные документы, необходимые для вхождения соискателя в 

диссертационный совет   

15. Оформление итоговой документации   

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Роль науки в современном обществе 

2. Методология как учение об организации деятельности 

3. Наука как социальный институт 

4. Принципы научного познания.  

5. Различия в научном познании между классической и современной 

наукой 

6. Разработка гипотезы и концепции исследования 

7. Моделирование как метод научного исследования  

8. Методы научного прогнозирования 

9. Содержание принципов выполнения диссертации 

10. Формы научно-литературной продукции 

11. Научный стиль публикации 

12. Сущность и значение апробации результатов 

13. Организация коллективного научного исследования 

14. Руководство научным коллективом 

15. Этика и эстетика научного исследования 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Наука как вид деятельности. Методология науки 

2. Общие закономерности развития науки 

3. Принципы научного исследования современной науки 

4.  Фундаментальные и прикладные исследования 

5. Методы экономических исследований 

6. Выбор направления и планирования исследования 

7. Объект, предмет, цель исследования  

8. Задачи исследования, требования к их постановке.   
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9. Гипотеза исследования  

10. Представление и оценка результатов научной и методической 

деятельности. 

11. Практическая ценность научных исследований  

12. Апробация работы и публикация основных результатов 

исследования 

13. Принципы библиографического описания 

14. Работа с системой «Антиплагиат» 

15. Оформление документов для защиты диссертации 
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