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Ғылыми жұмыстың негіздемесі жоспарланып отырған зерттеудің өзектілігін, 

мақсаты мен міндеттерін, зерттеу пәні мен нысанын, ғылыми жаңалығын, практикалық 

маңыздылығын, зерттеу әдістері мен күтілетін нәтижелердің тұжырымдалуын білдіруі 

тиіс. 

Жоспарланған ғылыми зерттеу тақырыбын таңдаудың негізі білім беру 

бағдарламасы болып табылады, оның аясында зерттеу объектісі мен пәні анықталады. 

Келесі кезең – жоспарланған ғылыми зерттеудің өзектілігін негіздеу. Бұл бөлімде 

осы тақырыптар бойынша соңғы жылдары зерттелген басқа да авторлардың зерттеу 

жұмыстары келтіріледі, оларға қысқаша сыни талдау жасалады, соның негізінде осы 

мәселеге одан әрі зерттеу жүргізу үшін сұрақтар анықталады. 

Әрі қарай ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттері тұжырымдалады. Бұл кезең 

ғылыми зерттеу бағытының негізі анықталған алдыңғы бөлімнің (өзектіліктің) логикалық 

жалғасы болуы тиіс. Зерттеудің міндеттері бөлімі негізгі мәселелерді зерттейтін 

практикалық және ғылыми сипаттағы төрт-бес сұрақтарды қарастырған жөн, оларды 

шешу, сайып келгенде, ғылыми диссертацияның мақсатына жетуге мүмкіндік береді. 

Тағы бір маңызды параметр – бұл ғылыми жаңалық. Бұл кезеңде автор қандай 

ерекше нәтижелерге қол жеткізуді жоспарлап отырғанын және қандай әдістерді қолдану 

керек екендігін көрсетеді. 

Келесі кезеңде ғылыми жұмыстарды жүргізуден күтілетін нәтижелер нақтыланады. 

Сипаттама оның айрықша ерекшеліктерін, яғни ғылыми жаңалықтың көрстекіштерін 

қамтуы керек. Ғылыми жаңалықтың барлық аталған көрсеткіштері ғылыми жұмыстың 

тақырыбымен, оның мақсаттары мен міндеттерімен тікелей байланысты болуы  маңызды 

шарт болып табылады. 

Практикалық тұрғыдан алғанда, бұл зерттеу қандай қолданбалы мәселелерді шеше 

алатындығын, кәсіпорындар мен мекемелердің нақты қызметінде қалай пайдалы 

болатындығын негіздеу қажет. 

Негіздемеде диссертациялық зерттеуді дайындау және жазу процесінде 

қолданылатын болжамды зерттеу әдістерінің тізімін беру қажет. 

Тақырыпты негіздеудің соңғы кезеңінде  осы тақырып бойынша жинақталған 

ғылыми материалдарға, яғни магистрлік диссертация, ғылыми мақалалар немесе 

тақырыптық ғылыми конференциялардағы баяндамаларға, сілтеме жасалу қажет. 

Негіздемеге, егер бар болса, жарияланған ғылыми жұмыстардың тізбесі қоса берілуі 

қажет. 

 


