Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020жылғы « 30 »желтоқсандағы
№ 941қаулысына
1-қосымша
Мемлекеттік ғылыми-техникалық
сараптаманы ұйымдастыру
және өткізу қағидаларына
3-қосымша
____________________________________________________________(МҒТС объектісінің ЖТН және атауы)
гранттық қаржыландыру шеңберіндегі өтінімге сараптамалық қорытынды
Р/
Бағалауөлшемшарты Сарапш
с
Көрсеткіш
ныңатауы
ыбағасы
№

1.

Жобаныңжаңалығым
енөзектілігі

Өлшемшартбой
ыншабалл

Жобаныңжаңалығы (200 сөзденаспау керек)
Гипотезалар,
идеяларжәнезерттеудіңкүтілетіннәтижелеріқаншалықтыжаңа?
Жобашеңберіндезерттелетінғылымижәне
(немесе)
(0-ден
әдіснамалықпроблемалықсалаларқаншалықтыжаңаболыптабылады?
кедейін)
Зерттеужоспарышеңберіндеөтінішберушіқолданатынтәсілдерменәдістерқаншалықтыжа
ңаболыптабылады?
Оларқаншалықтызаманауижәнеөзекті?
Жобаавторларысілтемежасағанәдебиеттерқаншалықтыөзекті?
Ғылымныңдамуыүшінжобаныңмаңыздылығыменөзектілігі(300 сөзденаспау керек)
(0-ден
Жоба шешетін ғылыми мәселелер қаншалықты маңызды? Жоба әлемдік трендтерге
ғадейін)
қаншалықты сәйкес келеді? Гипотезалар, идеялар және зерттеудің күтілетін нәтижелері
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қаншалықты перспективалы? Жоба ғылымды дамытуға үлкен серпіліс бола ала ма?
Зерттеу нәтижелерін жариялау үшін таңдалған журналдардың деңгейі қаншалықты
жоғары?
Жоба шеңберінде жоспарланған жарияланымдардың сапасы мен саны конкурстық
құжаттама талаптарына сәйкес келе ме? Өтініш беруші жариялауға жоспарлаған
мақалаларсаны қаншалықты негізделген?
Зерттеужоспарыныңсапасы (150 сөзденаспаукерек)
Зерттеумәселесіқаншалықтынегізделген? Зерттеужоспарыныңмақсаттары, мәселелері, (0-ден
гипотезаларыменболжамдарыөтінішберушітарапынанқаншалықтыайқынтұжырымдалға кедейін)
н? Гипотезалар (болжамдар) ғылымижәнешынайыма?

Зерттеужоспарының
2. сапасыжәнеіскеасыр
ылуы

Зерттеуәдіснамасыныңсапасы (250 сөзденаспау керек)
Зерттеудеқолданылатынәдістерқаншалықтынегізделген?
Қолданылатынәдістерментәсілдерқойылғанмақсаттарға,
міндеттерге,
гипотезаларғажәнекүтілетіннәтижелергеқаншалықтысәйкескеледі?
Өтінішберушініңбастапқыдеректердіжинауәдістерімендереккөздеріқаншалықтысенімді
? Өтінішберушізерттеумәселелерімендеректердіжинауәдістеріарасындағыдәйектілікті
көрсетебілді
ме?
Алынғандеректердікейінгістатистикалықөңдеуүшінтәжірибелерқаншалықтыдұрысжосп
(0-ден
арланған?
кедейін)
Өтінішберушіплагиаттың,
деректердібұрмалау
менқолдан
жасаудың,
жалғанавторлықтыңжәненәтижелердіиемденудіңалдын
алу
мәселелерінқаншалықтытиімдішешкен?
Өтінішберушіжануарларменадамдарғақатыстыэксперименттікзерттеулергеқатыстыэтик
алықмәселелердіқаншалықтыпысықтаған?
Өтінішберушітиістінормалардықаншалықтысапалысақтаған?
Сарапшыныңзерттеулергеұсынылатынәдістерментәсілдердіңсапасыжәнеолардыңмақсат
қа,
міндеттергежәнекүтілетіннәтижелергесәйкестігі,
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жалпызерттеужоспарыныңсапасытуралыбасқадатүсініктемелері.
Нәтижелергеқолжеткізу (250 сөзденаспау керек)
Жобааясындакүтілетіннәтижелергеқолжеткізуықтималдығықаншалықтыжоғары?
Зерттеунәтижелерініңөтінімдекөрсетілгенжурналдардажариялануықаншалықтыықтима
л?
(0-ден
Зерттеудісәттіаяқтап
шығуүшінқандайқауіптербар?
кедейін)
Олардыңдәрежесіқандайжәнеөтінішберушітәуекелдергеденқоюмәселелерінқаншалықты
пысықтады?
Жобаныіскеасырудыңбаламажолдарыментәсілдерібарма?
Өтінішберушіұсынғанзерттеужоспарыныңбаламанұсқаларменсалыстырғандақандайарт
ықшылықтары бар?

Күтілетіннәтижелер
3. және
олардың
маңыздылығы

Жобаныңнәтижелілігіментиімділігі (250 сөзденаспау керек)
Жобаныңкүтілетіннәтижелерісұралғанқаржыландырукөлеміменқаншалықтысәйкескеле
ді?
Күтілетіннәтижелергеқолжеткізуүшін (0-ден
кедейін)
жобаныңқаражатықаншалықтытиімдіжұмсалады?
Зерттеулердіңтиімділігіменнәтижелілігінарттыруүшінқандайшараларқабылданатынбол
ады?
Күтілетін нәтижелердің маңыздылығы мен қолданымдылығы (300 сөзден аспау керек)
Зерттеудің күтілетін нәтижелерін қандай салада қолдануға болады? Олардың көмегімен
шешілетін мәселенің сипаты мен ауқымы қандай? Күтілетін нәтижелер қолданыстағы
аналогтармен (аналогтары болмаған кезде ұқсас проблеманың қол жетімді
шешімдерімен салыстырғанда) бәсекеге қабілетті ме?
Жобаны іске асырудың әлеуметтік, экономикалық, экологиялық немесе басқа қандай (0-ден
әсері болуы мүмкін?
ғадейін)
Күтілетін зерттеу нәтижелерін пайдалану жолдары қандай? Олар іс жүзінде қолдануға
және коммерцияландыруға қаншалықты дайын болады? Оларды қолдану үшін қандай
шектеулер болады?
Жоба нәтижелері бойынша жарияланған мақалалар үнемі пайдаланылып, дәйексөз
келтірілуі қаншалықты мүмкін?
40 жастан аспаған жас зерттеушілерді (студенттер, магистранттар, докторанттар,
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Зерттеутобыныңқұз
ыреттілігімен
4.
ғылымидайындаман
ың
болуы

постдокторанттар) дайындауда жоба қандай рөл атқарады?
Күтілетін
нәтижелердің
маңыздылығы
қаншалықты
айқын
және толық
тұжырымдалған? Өтініш берушінің күтілетін нәтижелердің маңыздылығы туралы пікірі
қаншалықты сенімді және негізделген?
Жоба жетекшісінің ғылыми деңгейі мен дайындаманың болуы
(250 сөзден
аспау керек)
Жетекші жоба бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми журналдарда, оның ішінде
негізгі автор (хат-хабарға арналған автор немесе бірінші автор) ретінде мақалаларды
(0-ден
тұрақты түрде жариялай ма? Ғылыми жетекші өз зерттеулерінің нәтижелерін
кедейін)
жариялайтын журналдардың деңгейі қаншалықты жоғары? Ғылыми жетекшінің
рецензияланған ғылыми журналдарда мақалалар жарияланған ғылыми жобаларды сәтті
басқару тәжірибесі бар ма? Ғылыми жетекшінің жоба тақырыбы бойынша мақалалар
түрінде ғылыми дайындамасы бар ма?
Зерттеу тобының сапасы (250 сөзден аспау керек)
Зерттеу тобының құрамы қаншалықты сапалы? Зерттеу тобының әр мүшесінің
зерттеудегі рөлі қаншалықты нақты? Зерттеулерді белгіленген мақсаттарға,
міндеттерге, күтілетін нәтижелерге және ұсынылған зерттеу жоспарына сәйкес аяқтау
үшін олардың үлесі қаншалықты қажет? Зерттеу тобы мүшелерінің біліктілігі мен
тәжірибесі олардың жобадағы рөлі мен орнына қаншалықты сәйкес келеді? Жобаға (0-ден
қатысушылардың сатып алынатын жабдықпен жұмыс істеу үшін біліктілігі жеткілікті кедейін)
ме?
Жобаға шетелдік ғалымдар қатысқан жағдайда, олардың жобаның мақсатына,
міндеттеріне және күтілетін нәтижелеріне қол жеткізудегі рөлі тұрғысынан қатысуы
орынды ма? Шетелдік сарапшылардың біліктілік саласы мен деңгейі зерттеу
жоспарының қажеттіліктеріне сәйкес келе ме?
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Ресурстардыңболуыжәнеинфрақұрылымғақолжетімділік (300 сөзденаспау керек)
Өтінішберушініңиелігіндегіинфрақұрылымзерттеужоспарыныңқажеттіліктерінеқаншал
ықтысәйкескеледі?
Зерттеужабдығыжәнеөтінішберушініңиелігіндегібасқақұралдарұсынылғанзерттеутәсілд
еріменәдістерінқолдануғақаншалықтымүмкіндікбереді?
Жобадаүшіншітарапұйымдарыныңинфрақұрылымынпайдалану қаншалықтыорынды?
Жобаныңмақсаты,
(0-ден
міндеттеріжәнеауқымытұрғысынанжобааясындажабдықтысатыпалуқаншалықтыорынд
кедейін)
ы?
Жобашеңберіндеөтінімберушісатыпалатынматериалдарзерттеужоспарынасәйкескелеме
?
Жобағақатысушылардыңсатыпалынатынжабдықтажұмысістеуүшінжеткіліктібіліктілігі
барма?
Жобаға
қатысушыларсатыпалынғанжабдықты,
сонымен
қатаржобааяқталғаннанкейінде тиімдіпайдаланаалама?
Жобаныіскеасыруғабірлесіпорындаушылардытартуқаншалықтыорынды?
Зерттеутобыныңмүшелерітиістіжұмыстардыөздеріорындайалама?

Жобаныңпәнаралыл
5. ығы

Қорытындыбалл
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(100 сөзден аспау керек)
2 балл – егер жоба кең ғылыми бағыттар арасындағы ынтымақтастықты қамтамасыз ету тұрғысынан
пәнаралық болса, пәнаралық тәсіл өтінімде толық негізделіп, жобаның мақсатына жету үшін қажет;
1 балл – егер жоба пәнаралық болса, бірақ өтінімде ұсынылған тәсіл жеткілікті негізделмесе немесе
жобаның мақсатына толық жауап бермесе немесе тар ғылыми бағыттар арасындағы өзара
әрекеттестіктұрғысынан пәнаралық тәсіл көзделсе;
0 балл–егер жоба пәнаралық болмаса немесе өтінімде ұсынылған тәсіл негізделмесе және жобаның
мақсатына жауап бермесе.
Сарапшыпікірін қысқаша негіздеу керек.
Жоғарыдакөрсетілгенбарлық бағалауөлшемшарттарыбойыншаортақбалдың қосындысы
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(250 сөзденаспау керек)
Өтінімніңнегізгісандықпараметрлерінескереотырып
(мысалы,
зерттеушілерсанын,
сатыпалынғанматериалдарменжабдықтаркөлемін, іссапарларжәне т.б.), өтінімберушісұраусалғанқаржыландыру
Сұратылатынқаржылан
(ресурстыөлшеудіңақшалайжәне/немесезаттайбірліктері)
дырудыңнегізділігі
сомасыжобаныңмаңыздылығынажәнеоныңмақсаттарыменкүтілетіннәтижелергеқолжеткізугеқажеттінақтықаржык
өлемінеқаншалықтысәйкескелетінінбағалау.Түзетулерқажетболғанжағдайдажобаныңмақсаттарынақолжеткізуүші
ннұқсанкелтірмейнақтықандай баптаржәнеқандаймөлшерде (сандық) түзетулерқажетекенінкөрсетуқажет.
Басымбағытқа
сәйкестігі

(100 сөзденаспау керек)
Өтінімніңбасымбағытқажәнеолберілгенмамандандырылғанғылымибағытқақаншалықтысәйкескелетінінбағалау,
сарапшыпікірінқысқашанегіздеу керек.

Мықтытұстары

(150 сөзденаспау керек)
Зерттеудіңнегізгіартықшылықтары
меноныңжобаныңқойылғанмақсаттарынажетугекөмектесетінсипаттамаларынқысқашаатапөту.

Әлсізтұстары

(150 сөзденаспау керек)
Зерттеудіңнегізгікемшіліктеріменолардыңкүтілетіннәтижелергежетуінеәсеретудәрежесінқысқашаатапөту.
Жобаны іске асыру үшін өте маңызды және оның мақсаттарына қол жеткізуге күмән келтіретін кемшіліктерді
бөлек атап өту.

___________________

