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р/

н 

№ 

Критерийлер Критерийлер сәйкестігі (жауаптардың 

біреуін белгілеу қажет) 

Ресми рецензенттің ұстанымы 

1. Диссертация 

тақырыбының 

(бекіту күніне) 

ғылымның даму 

бағыттарына 

және/немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкес болуы 

1.1 Ғылымның даму бағыттарына 

және/немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: 

1) Диссертация мемлекет бюджетінен 

қаржыландырылатын жобаның 

немесе нысаналы бағдарламаның 

аясында орындалған (жобаның 

немесе бағдарламаның атауы мен 

нөмірі) 

2) Диссертация басқа мемлекеттік 

бағдарлама аясында орындалған 

(бағдарламаның атауы) 

3) Диссертация Қазақстан 

Республикасының Үкіметі 

жанындағы Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия бекіткен ғылым 

Диссертация Қазақстан Республикасының Үкіметі 

жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссиясымен 

бекітілген «Табиғи, оның ішінде су ресурстарын ұтымды 

пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен 

технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар» 

атты басым бағытқа сәйкес келеді 



дамуының басым бағытына сәйкес 

(бағытын көрсету) 

2. Ғылымға 

маңыздылығы 

Жұмыс ғылымға елеулі үлесін 

қосады/қоспайды, ал оның 

маңыздылығы ашылған/ашылмаған. 

Диссертациялық жұмыс ғылым үшін маңызды зерттеу, 

атап айтқанда тау жыныстарының кернеулі-деформация-

лық күйін үш өлшемді модельдеу негізінде дайындау 

тау-кен қазбаларын бекіту параметрлерін ұстап тұру жә-

не бекіту түрлерін таңдауда қазып алынған кеңістіктің 

әсерін зерттеу болып табылады. 

3. Өзі жазу принципі Өзі жазу деңгейі: 

 1) жоғары; 

2) орташа; 

3) төмен; 

4) өзі жазбаған 

Автор жұмыстың мақсатын анықтауға және зерттеу 

міндеттерін қоюға, сонымен қатар мақалалар мен баян-

дамалардың тезистерін жазуға қатысты. Автордың өзі 

жұмыс нәтижелерінің негізгі бөлігін алды, ол ғылыми 

жаңалықты да, жұмыстың практикалық құндылығын да 

анықтайды. 



4. Ішкі бірлік 

принципі 

4.1 Диссертация өзектілігінің 

негіздемесі: 

1) негізделген; 

2) жартылай негізделген; 

3) негізделмеген. 

Жұмыстың өзектілігі күмән тудырмайды, өйткені ол тау-

кен саласындағы өзекті мәселелердің бірі - бекітпенің 

дұрыс таңдалмаған параметрлері тау-кен қазбаларын ұс-

тауға және тіпті қайта бекітуге қосымша шығындарға 

әкелуі мүмкін. Осыған байланысты бекітпе параметрле-

рін есептеу әдістемесін жасау қажет. 

4.2 Диссертация мазмұны 

диссертация тақырыбын айқындайды 

1) айқындайды; 

2) жартылай айқындайды; 

3) айқындамайды 

Диссертацияның мазмұны диссертация тақырыбын 

көрсетеді және зерттелетін мәселенің мазмұнын толық 

ашады. Алынған ғылыми және практикалық нәтижелер 

ішкі бірлікке ие және олардың мақсатқа жетуге мен 

тұжырымдалған міндеттерді шешуге бағытталған. 

4.3 Мақсаты мен міндеттері 

диссертация тақырыбына сәйкес 

келеді: 

1) сәйкес келеді; 

2) жартылай сәйкес келеді; 

3) сәйкес келмейді 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері диссертациялық 

жұмыстың тақырыбына сәйкес келеді. Қойылған 

міндеттерге сәйкес диссертациялық жұмыстың тиісті 

бөлімдері анықталды. 

4.4 Диссертацияның барлық 

бөлімдері мен құрылысы логикалық 

байланысқан: 

1) толық байланысқан; 

2) жартылай байланысқан; 

3) байланыс жоқ 

Диссертацияның ішкі бірлігі бар, барлық бөлімдер мен 

ережелер толығымен өзара байланысты. Жүргізілген 

зерттеулер ішкі бірлікпен және логикалық дәйектілікпен 

сипатталатын ғылыми жұмыстың тұтас жүйесін 

білдіреді. 



4.5 Автор ұсынған жаңа шешімдер 

(қағидаттар, әдістер) дәлелденіп, 

бұрыннан белгілі шешімдермен 

салыстырылып бағаланған: 

1) сыни талдау бар; 

2) талдау жартылай жүргізілген; 

3) талдау өз пікірін емес, басқа 

авторлардың сілтемелеріне 

негізделген 

Автор ұсынған жаңа шешімдер белгілі шешімдермен 

салыстырғанда негізделген және бағаланады, сыни 

талдау бар. 

5. Ғылыми 

жаңашылдық 

принципі 

5.1 Ғылыми нәтижелер мен 

қағидаттар жаңа болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% жаңа 

болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

Диссертацияның ғылыми нәтижелері мен ережелері 

жаңа болып табылады және қазып алынған кеңістіктің 

өлшемі мен қазып алынған кеңістікке қатысты дайындау 

қазбаларының орналасуына байланысты тазарту жұмыс-

тарының әсер ету аймағындағы дайындау қазбаларының 

бекітпелеріне ығысулар мен жүктемелердің қалыптасу 

заңдылықтарын анықталған, бағанның шартты ортасы-

нан екі есе шамаға ерекшеленетін әртүрлі қашықтықта 

бұрын пайдаланылған лаваға нормаль бойынша орналас-

тырылған дайындау қазбаларының бекітпесіне жүктеме-

ні негізделген, қазбалар мен қазып алынған кеңістіктің 

орналасуын ескеретін бекітпеге түсетін жүктемені есеп-

тейтін әдістемені әзірленген. 

5.2 Диссертацияның қорытындылары 

жаңа болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% жаңа 

болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

Диссертацияда ғылыми нәтижелерге негізделген жаңа 

қорытындылар бар. Алынған нәтижелердің жаңалығы 

Scopus базасына кіретін халықаралық рейтингтік басы-

лымдарда мақалалардың жариялануымен расталды. 



табылады) 

5.3 Техникалық, технологиялық, 

экономикалық немесе басқару 

шешімдері жаңа және негізделген бе? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% жаңа 

болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

Технологиялық шешімдер жаңа және негізделген болып 

табылады, бұл халықаралық шетелдік конференцияларда 

мақалалар тезистерінің жариялануымен, нәтижелерді 

практикалық қызметке енгізу актісімен расталады. 

6. Негізгі 

қорытындылардың 

негізділігі 

Барлық қорытындылар ғылыми 

тұрғыдан қарағанда ауқымды 

дәлелдемелерде 

негізделген/негізделмеген (qualitative 

research және өнертану және 

гуманитарлық бағыттары бойынша) 

Алынған нәтижелер, сондай-ақ диссертация қорытын-
дылар негізделген және сенімді, бұл зерттеу әдістерімен, 
эмпирикалық және есептелген мәліметтермен 
қамтамасыз етіледі. 

7. Қорғауға 

шығарылған 

негізгі қағидаттар 

Әр қағидат бойынша келесі 

сұрақтарға жауап беру қажет: 

7.1 Қағидат дәлелденді ме? 

1) дәлелденді; 

2) шамамен дәлелденді; 

3) шамамен дәлелденбеді; 

4) дәлелденбеді 

Қорғауға шығарылған 2 қағидаттар: 
 
 
1 қорғалатын қағидат бойынша жауаптар: 
7.1 дәлелденді 
7.2 жоқ 
7.3 иә 
7.4 кең 
7.5 иә 
 
 

7.2 Тривиалды ма? 

1) иә; 

2) жоқ 



7.3 Жаңа ма? 

1) иә; 

2) жоқ 

2 қорғалатын қағидат бойынша жауаптар: 

7.1 дәлелденді 
7.2 жоқ 
7.3 иә 
7.4 кең 
7.5 иә 
 
 

7.4 Қолдану деңгейі: 

1) тар; 

2) орташа; 

3) кең 

7.5 Мақалада дәлелденген бе? 

1) иә; 

2) жоқ 

8. Дәйектілік 

принципі 

Дереккөздер мен 

ұсынылған 

ақпараттың 

дәйектілігі 

8.1 Әдістеменің таңдауы - негізделген 

немесе әдіснама нақты жазылған 

1) иә; 

2) жоқ 

Әдістеменің таңдауы негізделген.  

8.2 Диссертация жұмысының 

нәтижелері компьютерлік 

технологияларды қолдану арқылы 

ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы 

әдістері мен деректерді өңдеу және 

интерпретациялау әдістемелерін 

пайдалана отырып алынған: 

1) иә; 

2) жоқ 

Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік 

технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің 

қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және 

интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып 

алынған: Fidesys бағдарламалық жасақтамасы арқылы 

тау массивіндегі геомеханикалық процестерді шекті 

элементтер әдісімен сандық модельдеу жүзеге 

асырылған. 



8.3 Теориялық қорытындылар, 

модельдер, анықталған өзара 

байланыстар және заңдылықтар 

эксперименттік зерттеулермен 

дәлелденген және расталған 

(педагогикалық ғылымдар бойынша 

даярлау бағыттары үшін нәтижелер 

педагогикалық эксперимент негізінде 

дәлелденеді): 

1) иә; 

2) жоқ 

Теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара 

байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеу-

лермен дәлелденген және расталған. 

8.4 Маңызды мәлімдемелер нақты 

және сенімді ғылыми әдебиеттерге 

сілтемелермен расталған / ішінара 

расталған / расталмаған 

Маңызды мәлімдемелер қолданыстағы және сенімді 

ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталады. Бұл 

пайдаланылған әдебиеттер тізімінен көрінеді. 

8.5 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

әдеби шолуға жеткілікті/жеткіліксіз 

Автор жеткілікті әдеби дереккөздерге шолу жасады. 

Scopus және Web of Science халықаралық рецензияла-

натын деректер базасынан алынған дереккөздерге 

сілтемелер келтірілген. 

9 Практикалық 

құндылық 

принципі 

9.1 Диссертацияның теориялық 

маңызы бар: 

1) иә; 

2) жоқ 

Жұмыста теориялық маңызы бар нәтижелер мен оларға 

негізделген тұжырымдар келтірілген. Теориялық мәні: 

  -тау-кен-геологиялық, тау-кен техникалық факторларды 

ескере отырып, дайындау тау-кен қазбаларының контур 

маңындағы деформациялық және дезинтеграциялық про-

цестерді зерттелген; 

 - көлемдік кернеулі-деформациялы кеңістікті ескеретін 

дайындау қазба-лары мен қазып алынған кеңістік кіретін 

тау-кен жұмыстары аумағының үш өлшемді 



геомеханикалық моделі әзірленген; 

  - көмір шахталары үшін әзірленген әдістеме бойынша 

дайындық қазбаларын бекіту түрлері мен параметрлерін 

негіздеу зерттеу нәтижелерінде көрсетілген. 

9.2 Диссертацияның практикалық 

маңызы бар және алынған 

нәтижелерді практикада қолдану 

мүмкіндігі жоғары: 

1) иә; 

2) жоқ 

Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған 
нәтижелерді аймақтың көмір өндіруші кәсіпорындары-
ның практикада қолдану ықтималдығы жоғары, бұл 
«Mining Research Group» ЖШС практикалық қызметіне 
енгізу актісімен расталады. 

9.3 Практикалық ұсыныстар жаңа 

болып табылады? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% жаңа 

болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

Тәжірибеге арналған ұсыныстар жаңа, атап айтқанда, 

тау-кен қазбаларын ұстап тұру түрлерін таңдау және 

бұрын қазып алынған лавалардан тірек қысымын ескере 

отырып, бекітудің оңтайлы параметрлерін есептеу 

бойынша ұсыныстар әзірлеген. 

10. Жазу және 

ресімдеу сапасы 

Академиялық жазу сапасы: 

1) жоғары; 

2) орташа; 

3) орташадан төмен; 

4) төмен. 

Академиялық жазудың сапасы жоғары, диссертацияны 

ресімдеу талаптарға сай келеді. 

 

 

 



Қорытынды: 

6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін 

ұсынылған «Тау-кен қазбаларын қазып алу жұмыстарының әсер ететін аймақтарда бекіту параметрлерін 

геомеханикалық модель көмегімен негіздеу» тақырыптағы Кыдрашов Адилжан Бекежановичтің докторлық 

диссертациясы жоғары деңгейде орындалды және өзекті қолданбалы міндетті шешеді. Диссертациялық жұмысы 

жаңа негізделген нәтижелер жиынтығын қамтиды, ішкі біртұтастыққа ие және қолданыстағы нормативтік талаптарға 

жауап береді. 

Зерттеу нәтижелерінің жеткілікті теориялық және практикалық маңызы бар, олар жарияланған 7 ғылыми жұ-

мыста, оның ішінде Scopus базасына кіретін 3 мақала, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдар тізбесіне кіретін 

журналдарда 1 мақала, халықаралық конференциялар материалдарында 2 баяндама тезисі және авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы 1 куәлік. 

Автормен жеке әңгімелескенде көрсетілген диссертацияның рәсімделуіне қатысты ескертпелер бар. Бұл 

ескертпелер кеңестік сипатта және қарастырылып отырған диссертацияның маңыздылығы мен практикалық 

құндылығын төмендетпейді. Алдағы уақытта кеңес ретінде қазба жұмыстарының параметрлерін қазып алынған 

кеңістіктің әсерін ескере отырып, қазбаның бекітпе параметрлері мен түрлерін негіздеуде ғылыми зерттеулерді 

жалғастыру ұсынылады. 

Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған 

диссертацияларға қойылатын талаптарына сәйкес келеді деп есептеймін және А.Б. Кыдрашовқа 6D070700 – «Тау-кен 

ісі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін беру туралы ҚР БҒМ Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті алдында өтініш білдіруді ұсынамын. 

 

 


