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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті» ШЖҚ РМК  
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18.09.2019 ж. 
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Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 3-сі 

1 Тағайындалуы және қолданылу саласы 
Әзірлеген: Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы, сарапшылардың 

басшылығымен: 
Н.А. Медетов – ғылыми жұмыс және стратегиялық даму жөніндегі проректор, физика-

математика ғылымдарының докторы; 
Г.А. Мусабекова – академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор, 

педагогикалық ғылымдар кандидаты. 
Берілген магистрлік диссертациялар (жобалар) туралы ереже (ары қарай – Ереже) 

магистрлік диссертация (жоба) құрылымына, рәсімдеу ережелеріне және барлық 
бағдарламалар бойынша қорғау рәсімдерін ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптарды 
белгілейді. Ереже Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-де білім алып жатқан магистранттарға, 
магистранттардың ғылыми жетекшілеріне, кафедра меңгерушілеріне,  Мансапты жоспарлау 
және мемлекеттік қызметтер басқармасының қызметкерлеріне арналған.  

 
2 Нормативтік сілтемелер  

 
Берілген ережеде келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер жасалынған: 
2.1 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III ҚР Заңы;  
2.2 «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті 

растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 
жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығы;  

2.3 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты («Білім берудің 
барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» ҚР 
Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығына қосымша); 

2.4 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 
iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығы; 

2.5 ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен 
бекітілген Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 
аттестаттау өткізудің үлгілік қағидалары (№36 30.01.2017 берілген өзгерістермен). 

 
3 Терминдер және анықтамалар 

 
Магистратура – білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша «магистр» 

дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру; 

- ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша кемінде 2 жыл нормативті оқу мерзімімен 
теориялық оқытудың кемінде 42 кредитін, кәсіптік практиканың кемінде 6 кредитін және 
ғылыми-зерттеу жұмысының кемінде 7 кредитін міндетті түрде меңгерту; 

- бейіндік бағыт бойынша кемінде 1 жыл нормативтік оқу мерзімімен теориялық 
оқытудың кемінде 18 кредитін, практиканың кемінде 2 кредитін және эксперименттік-зерттеу 
жұмысының кемінде 4 кредитін міндетті түрде меңгерту. 

Магистрант – магистратурада білім алушы тұлға. 
Магистр – магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін 

дәреже. 
Магистратураның білім беру бағдарламасы – магистранттарды дайындаудың жалпы 

құрылымы келтірілетін оқу жоспарында көрсетіледі, негізінен пәндер тізімі және оқу, 
ғылыми-зерттеу жұмыстары түрінде сипатталады, олардың көлемі көрсетілген сәйкес 
кезңдерге біріктіріледі. 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
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Магистрлік диссертация – ғылыми-педагогикалық магистратура магистрантының 
таңдалған білім беру бағдарламасы саласындағы өзекті проблеманың теориялық және/немесе 
практикалық әзірлемесін қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын, ғылым мен 
техниканың қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне 
негізделген бітіру жұмысы. 

Магистрлік жоба – бейінді магистратура магистрантының таңдалған білім беру 
бағдарламасының өзекті проблемаларының қолданбалы міндетін шешуге мүмкіндік беретін 
теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден 
тұратын біліктілік бітіру жұмысы. 

 
4 Қысқартулар 

 
МАК – Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы. 
ҚР МЖМБС – Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты. 
ҚМА – Қорытынды мемлекеттік аттестация. 
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. 
Университет – «Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. 
 
5 Жауапкершілік 

 
- берілген Ереженің талаптары орындалмаған жағдайда ғылым және халықаралық 

байланыстар басқармасының басшысы, магистрлік диссертациялар бойынша ғылыми 
жетекшілер, кафедра меңгерушілері жауап береді. 

 
6 Жалпы ережелер 

 
Магистр академиялық дәрежесін алу үшін жазылатын диссертация нақты бағыт 

бойынша сараланған, бітірушінің тиісті білім саласы бойынша ғылыми мәселелерді шешуге 
және оны шығармашылық тұрғыдан құруға қабілеттілігін көрсететін ғылыми жұмыс болуы 
тиіс. 

Магистрант магистрлік диссертацияны белгілі бір білім саласында белсенді жұмыс 
істеуші ғылым докторы немесе кандидаты, осы сала бойынша PhD академиялық докторы 
дәрежесіндегі жетекшінің басшылығымен өз бетінше орындауы тиіс. 

Магистрлік диссертацияның (жобаның) ғылыми жетекшісі: 
- магистрлік диссертацияны (жобаны) жазу үшін тапсырмалар береді; 
- магистрлік диссертацияны (жобаны) орындау барысы бойынша жұмыстың күнтізбелік 

кестесін әзірлеуде магистрантқа көмектеседі; 
- магистрантқа тақырып бойынша негізгі әдебиеттер, анықтамалық және мұрағат 

материалдарын, үлгілік жобалар мен өзге де дерек көздерін ұсынады; 
- консультациялар кестесін белгілейді, консультация өткізу кезінде магистранттың 

магистрлік диссертацияны орындауы бойынша күнтізбелік кестесінің сақталуына ағымдық 
бақылау жүргізеді; 

- магистрлік диссертацияның (жобаның) барлық бөлімдерінің көлемін белгілейді және 
магистранттың жұмысын үйлестіруге көмектеседі. 

Магистрлік диссертация (жоба) ғылым мен тәжірибенің қазіргі теорияларына, 
әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделуі, ғылыми зерттеулердің қазіргі 
заманғы әдістерін пайдалану жолымен орындалуы, негізгі қорғалатын қағидалар бойынша 
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ғылыми-зерттеу (әдістемелік, тәжірибелік) бөлімдерінен тұруы, тиісті білім салаларындағы 
озық халықаралық тәжірибеге негізделуі, нақты тәжірибелік ұсынымдардан тұруы тиіс. 

Диссертация тақырыбы Ғылыми Кеңестің шешімімен магистрантқа бекітіліп беріледі 
және ЕҰУ ректорының бұйрығымен бекітіледі. Тақырып ғылым үшін өзекті болуы, аталған 
бағыт бойынша ғылымның қазіргі жағдайына сәйкес келуі және ЕҰУ-дің тиісті 
кафедраларының ғылыми – зерттеу жұмыстарының жоспарларымен байланысты болуы тиіс. 

ҚР БЖМС-ге сәйкес магистрлік диссертацияның (жобаның) негізгі нәтижесі ғылыми 
басылымдарда немесе ғылыми-тәжірбиелік конференцияларда кем дегенде бір жарияланымда 
көрсетілуі қажет.  

Магистрлік диссертацияның (жобаның) мазмұны мен рәсімделуіне, оның дайындалуы 
мен қорғалуына қойылатын талаптар білім беру саласының уәкілетті органының нормативтік-
құқықтық актілерімен анықталады. 

  
7 Магистрлік диссертацияның (жобаның) құрылымына қойылатын талаптар 

 
Магистрлік диссертацияның құрылымдық элементтері мыналар: 
- мұқаба (нөмірленбейді, қосымша А); 
- титулдық бет; 
- мазмұны; 
- нормативтік сілтемелер; 
- анықтамалар, белгілеулер және қысқартулар; 
- кіріспе; 
- негізгі бөлім; 
- қорытынды; 
- пайдаланылған дерек көздерінің тізімі 
- қосымшалар. 
7.1 Титулдық бет магистрлік диссертацияның (жобаның) бірінші беті болып саналады 

және құжатты өңдеу және іздеу үшін қажетті ақпарат көзі болып табылады. Титулдық бетке 
диссертация беттерінің жалпы нөмірленуі кіреді. Титулдық бет нөмірленбейді. Титулдық бет 
қосымша Б-ге сәйкес рәсімделеді. 

7.2 Магистрлік диссертацияның (жобаның) мазмұнына кіріспе, реттік нөмірлер мен 
барлық бөлімдер атауы, шағын бөлімдердің, тармақтардың (егер олардың атауы бар болса) 
атауы, қорытынды, пайдаланған дерек көздерінің тізімі және диссертацияның аталған 
элементтері басталатын беттерінің көрсетілуімен бірге қосымша кіреді. Магистрлік 
диссертацияның мазмұны қосымша В-ке сәйкес рәсімделеді. 

7.3 «Нормативтік сілтемелер» құрылымдық элементі диссертация мәтініндегі сілтемелер 
берілген стандарттар тізімінен тұрады. Сілтемелер жасалатын стандарттар тізімі мынадай 
сөздерден басталады: «Осы магистрлік диссертацияда келесі стандарттарға сілтемелер 
пайдаланылған ...». Тізімге стандарттардың таңбалануы және таңбалауларды тіркеу нөмірінің 
өсу тәртібімен олардың атауы кіреді. 

7.4 «Анықтамалар» құрылымдық элементі магистрлік диссертациядағы терминдерді 
нақтылау немесе белгілеу үшін қажетті анықтамадан тұрады. Анықтамалар тізімі: «Осы 
магистрлік диссертацияда сәйкес анықтамалар бойынша келесі терминдер қолданылады ....» 
деген сөздерден басталады. 

7.5 «Белгілеулер және қысқартулар» құрылымдық элементі магистрлік диссертацияда 
пайдаланылатын белгілеу және қысқартулар тізімінен тұрады. Белгілеу мен қысқарту 
жазбалары диссертация мәтінінде сөздердің қажетті мағынасын ұғындыру және түсіндіру 
тәртібімен жүргізіледі. Анықтаманы, белгілеуді және қысқартуларды «Анықтамалар, 
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белгілеулер және қысқартулар» деп, бір құрылымдық элементте көрсетуге рұқсат етіледі. 
7.6 Кіріспеде тақырыптың өзектілігі мен жаңалығы, аталған жұмыстың басқа да ғылыми 

– зерттеу бағдарламаларымен байланысы көрсетілуі тиіс, сондай-ақ зерттеу мақсаттары мен 
міндеттері, ғылыми – зерттеу жұмыстарын тұтастай орындаудағы олардың орны көрсетілуі 
қажет. 

7.7 Диссертацияның негізгі бөлімінде орындалған жұмыстың маңызын, әдістемесі мен 
негізгі нәтижелерін көрсететін мәліметтер көрсетіледі. 

7.8 Негізгі бөлім мыналардан тұруы тиіс: 
- зерттеу бағытын таңдау және оны негіздеу, міндеттерді шешу және оларды 

салыстырмалы бағалау әдістері, жұмысты жүргізудің таңдалған бағыты бойынша жалпы 
әдістемелерін сипаттау; 

- теориялық зерттеулердің сипаты мен мазмұнын қоса алғанда теориялық және (немесе) 
экспериментік, жобалық зерттеулер үдерісі, зерттеулер әдістері, есептеу әдістері, 
эксперименттік, жобалық жұмыстар жүргізу қажеттігін негіздеу, әзірленген объектілердің 
қолданылу принциптері, олардың сипаттамалары; 

- зерттеу нәтижелерін жинақтау мен бағалау және жұмыстың алдағы бағыттары 
бойынша ұсыныс, алынған нәтижелердің сенімділігін бағалау, отандық және шетелдік 
тәжірибелердің нәтижелерімен оларды салыстыру; 

- әрбір тарау, бөлім бойынша қысқаша қорытындылар. 
7.9 Қорытындылар мыналардан тұруы тиіс: 
- диссертациялық зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша қорытындылар; 
- қойылған мақсаттар шешімдерінің толықтығын бағалау; 
- нәтижелерді нақты пайдалану бойынша ұсыныстар мен бастапқы деректерді әзірлеу; 
- аталған саладағы ең жақсы жетістіктермен салыстыра отырып, орындалған жұмыстың 

техникалық-экономикалық деңгейін бағалау. 
7.10 Пайдаланылған дерек көздерінің тізімі магистрлік диссертация жазу кезінде 

пайдаланылған дерек көздері туралы мәліметтерден тұруы тиіс, тізім қосымша Г-ге сәйкес 
рәсімделеді. 

7.11 Қосымшаға қандай да бір себептермен негізгі бөлімге кірмей қалған 
диссертациялық жұмысты орындаумен байланысты материалдарды енгізу ұсынылады. 

 
8 Рефераттың құрылымына қойылатын талаптар 

 
8.1 Жүргізілген зерттеу рефераты магистрлік диссертация орындалған тілде рәсімделеді 

және оған магистрант қол қоюы тиіс. Реферат көлемі 4-5 бетті құрайды. 
8.2 Магистрлік диссертация рефераты келесі мәліметтерді қамтуы тиіс: 
- зерттеудің өзектілігі; 
Зерттеудің өзектілігі – магистрант жауап беруі қажетті негізгі сұрақ. Зерттеу өзектілігін 

сипаттау кезінде көп сөз қолданылмағаны абзал. Оның сипаттамасын алыстан бастаудың 
қажеті жоқ. Ең бастысын бір немесе екі парақта көрсету жеткілікті. 

Оның сипаттамаларының негізгі екі бағытын атап көрсетуге болады. Алғашқысы 
тақырыптың толыққанды зерттелмеуімен байланысты. Бұл жағдайда зерттеу өзекті болып 
табылады, өйткені тақырыптың кейбір аспектілері толық игерілмеген және зерттеу осы 
олқылықты жоюға бағытталған. Өзектілік сипаттамасының екінші бағыты зерттеуде алынған 
мәліметтер негізінде белгілі бір практикалық есепті шешу мүмкіндігімен байланысты. 

- зерттеу мақсаты; 
Бұл нәтиженің ойлы алдын алу (болжау), біліктілік магистрлік диссертацияны дайындау 

процесінде зерттеу әдістері мен тәсілдерін таңдау жағдайында міндеттерді шешудің оңтайлы 
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жолдарын анықтау. 
- зерттеу объектісі; 
Бұл таным процесі бағытталған, яғни магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың 

проблематикасына сәйкес келеді. 
- зерттеу әдістері; 
Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, деректерді өңдеу мен 

интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделген, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен 
алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып орындау. 

- алынған нәтижелер, олардың жаңашылдығы, ғылыми және практикалық 
маңыздылығы; 

Теориялық немесе қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін немесе нақты 
ғылыми бағыттарды дамытуда ірі жетістік болып табылатын жаңа ғылыми негізделген 
теориялық және эксперименттік нәтижелерді қамтуы тиіс. 

- диссертацияның көлемі мен құрылымы; 
- безендіру, кестелер (егер бар болса), пайдаланылған әдебиеттер саны; 
- кілт сөздер тізімі (15-16 сөз); 
- жарияланымдар туралы мәліметтер. 
8.3 Аннотация 3 тілде (қазақ, орыс және шет тілі) рефераттың жеке парағында 

рәсімделеді, мәтін 10 жолдан артық болмауы тиіс. 
 
9 Магистрлік диссертацияны (жобаны) рәсімдеу ережелері 
9.1 Жалпы талаптар 
Магистрлік диссертация мәтінінің мазмұны осы Ереженің талаптарына сәйкес 

орындалады. Магистрлік диссертация мәтінінің беттері мен оған енгізілетін безендіру мен 
кестелер А4 пішімінде өңделуі тиіс. 

Магистрлік диссертация А4 форматтағы ақ парақтың бір бетіне басылып, келесі 
қалыпты сақтай отырып орындалуы тиіс: қаріп (шрифт) – Times New Roman немесе Times 
New Roman KZ, кегіл – 14; жазылу тұрпаты: қалыпты, өріс бойынша туралау: көлденеңінен, 
шегініс: 1,25 см, аралық: бірлік; өріс өлшемдері: сол жақ – 30 мм, оң жақ – 10 мм, жоғарғы 
жақ – 20 мм, төменгі жақ – 20 мм.  

Магистрлік диссертация беттерінің көлемі қосымшаны есепке алмағанда гуманитарлық 
мамандықтар үшін 70-80 беттен, жаратылыстану және техникалық мамандықтар үшін 60-65 
беттен кем болмауы тиіс. 

Арнайы терминдерді, формулаларды, теоремаларды ерекшелеп көрсету үшін арнайы 
қаріптерді пайдалана отырып, түрлі мақсаттағы компьютерлік мүмкіндіктерді қолдануға 
рұқсат етіледі. 

Азаматтың тегі, мекеменің, ұйымның, фирманың атауы, бұйымдар атаулары және 
диссертацияда кездесетін басқа да жалқы есімдер түпнұсқадағы тілде келтіріледі. 

Жалқы есімдерді транслитерлеуге және ұйым атының диссертация тіліндегі аудармасын 
түпнұсқа атын (бірінші ескертуде) бірге қосу арқылы келтіруге болады. 

9.2 Магистрлік диссертацияның (жобаның) жасалу тәртібі 
Магистрлік диссертацияның құрылымдық элементтерінің атаулары – «Мазмұны», 

«Нормативтік сілтемелер», «Анықтамалар», «Белгілеулер және қысқартулар», «Кіріспе», 
«Қорытынды», «Пайдаланылған дерек көздерінің тізімі» – диссертацияның құрылымдық 
элементтерінің тақырыптары ретінде қызмет етеді. 

Құрылымдық элементтердің тақырыптарын жаңа жолдан шегініс жасамай, бас 
әріптермен, нүкте қоймай басқан ләзім. 

Бөлімдердің, шағын бөлімдердің және тармақтардың тақырыптарын жаңа жолдан 
шегініс жасап, соңына нүкте қоймай, ерекшелемей, бас әріптермен басу қажет. Егер тақырып 
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екі сөйлемнен тұратын болса, оларды нүктемен бөледі. Тақырыптардағы сөздерді 
тасымалдауға рұқсат етілмейді. 

Магистрлік диссертацияны басып шығару кезінде шағын бөлімдердің тақырыптарын 
«қою» қаріппен ерекшелеу ләзім. 

Мәтін мен құрылымдық элементтер тақырыптарының арасында «бос жол» қалады.  
 
9.3 Магистрлік диссертация беттерін нөмірлеу 
Магистрлік диссертацияның беттерін, диссертацияның бүкіл мәтіннің толассыз 

нөмірленуін сақтай отырып, араб цифрларымен (кегль 12) нөмірлеу қажет. Беттердің нөмірі 
беттің төменгі бөлігінің ортасына нүктесіз қойылады. 

Титулдық бет беттердің жалпы санына кіреді. Титулдық бет нөмірленбейді. 
Жекелеген беттерде орналасқан безендірулер мен кестелер диссертация беттерінің 

жалпы нөмірленуіне кіреді. 
А3 формат парағындағы безендірулер, кестелер бір бет ретінде есепке алынады. 

 
 9.4 Магистрлік диссертацияның (жобаның) бөлімдерін, шағын бөлімдерін, 

тармақтарын, тармақшаларын нөмірлеу 
Магистрлік диссертация бөлімдері бүкіл құжат шегінде нүктесіз араб цифрларымен 

таңбаланған және жаңа жолдан шегініспен жазылған реттік нөмірге ие болуы керек. Шағын 
бөлімдер әрбір бөлім шегінде нөмірлерге ие болуы тиіс. Шағын бөлімнің нөмірі нүктемен 
бөлінген бөлімнің және шағын бөлімнің нөмірлерінен тұрады. Бөлімдер де шағын бөлімдер 
сияқты бір немесе бірнеше тармақтардан тұруы мүмкін. 

Егер құжат шағын бөлімнен тұрмаса, ондағы тармақтардың нөмірленуі әрбір бөлім 
шегінде болуы тиіс және тармақ нөмірі бөлім мен нүктемен бөлінген тармақтың нөмірлерінен 
тұруы тиіс. Тармақ нөмірінің соңында нүкте қойылмайды. Егер құжаттың шағын бөлімдері 
болса, онда тармақтардың нөмірленуі шағын бөлімнің шегінде болуы тиіс және тармақтың 
нөмірі нүктелермен бөлінген бөлімнің, шағын бөлімнің және тармақтың нөмірлерінен тұруы 
тиіс. 

Егер мәтін тармақтарға ғана бөлінетін болса, онда олар бүкіл магистрлік диссертация 
жұмысының шегінде реттік нөмірлермен нөмірленеді. 

Тармақтар қажет болған кезде әрбір тармақ шегінде реттік нөмірге ие болуы тиіс немесе 
тармақшаларға бөлінуі мүмкін, мысалы: 4.2.1.1, 4.2.1.2 және т.б. 

Магистрлік диссертацияның әрбір құрылымдық элементін жаңа парақтан (беттен) 
бастау керек. 

Магистрлік диссертация құрамына кіретін беттер мен қосымшалар нөмірлері толассыз 
нөмірленуі тиіс. 

 
10 Безендіру 
Магистрлік диссертацияда безендіруді (сызулар, карталар, кескіндер, сызбалар, 

диаграммалар, фотолар) бірінші айтылатын мәтіннен кейін тікелей немесе келесі бетте 
орналастыру ләзім. Безендірулер компьютер көмегімен орындалуы, сонымен бірге, түрлі-
түсті түрде орындалуы мүмкін. Диссертацияда барлық безендірулерге сілтеме берілуі тиіс. 

Безендіру «Сур. 1» сөзімен таңбаланады. Егер сурет біреу болса, онда ол «Сурет» болып 
таңбаланады. «Сур.» сөзі мен оның атауы беттің ортасында жаңа жолдан шегініс жасаусыз 
орналасады (кегль 12). Безендірулердің нөмірленуі магистрлік диссертация шегінде толассыз 
(араб цифрларымен таңбаланады). Мәтінде әрбір безендіруге сілтемелер беру міндетті. 
Безендірулерге сілтемелер жасау кезінде «Сур. 2-ге сәйкес» деп жазған абзал. 
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11 Кестелер 
Сандық (цифрлық) материал ереже бойынша кесте түрінде рәсімделеді. Кестелерді 

рәсімдеу мысалы 1-суретте келтірілген. 
Кестені тасымалдау кезінде тақырыптан кейінгі жолға баған нөмірі көрсетіле отырып 

қосылуы тиіс. Кестені жалғастырғанда оның атауы тасымалданбайды, бірақ баған нөмірі 
көрсетіледі. 

Диссертацияда барлық кестелерге сілтемелер жасалынуы тиіс. Сілтеме жасау кезінде 
оның нөмірі көрсетіле отырып «кесте» сөзін жазған ләзім. Жолдар саны көп кестені келесі 
параққа (бетке) ауыстыруға рұқсат етіледі. Кестенің бір бөлігін келесі параққа (бетке) 
ауыстыру кезінде «Кесте» сөзі мен оның нөмірін кестенің бірінші бөлігінің үстінен, оң 
жағынан бір рет көрсетеді, қалған бөліктерінің үстінде «Жалғасы» сөзі жазылады және 
кестенің нөмірін көрсетеді, мысалы: «1-кестенің жалғасы». Кестені басқа параққа (бетке) 
ауыстыру кезінде тақырып оның бірінші бөлігінің үстінде ғана орналасады. 

Кесте 1 
Тақырып 

  
  
  
  
  
  

Сур. 1 – Кестені рәсімдеу үлгісі 

Қосымшадағы кестелерді қоспағанда, кестелерді толассыз нөмірлеу арқылы араб 
цифрларымен нөмірлеген ләзім. 

Кесте бағандары мен жолдарының тақырыптарын жекеше түрде бас әріптермен жазу 
керек, егер олардың тақырыбы бір сөйлемді құраса, тақырыпшаларды – кіші әріптермен, егер 
олар дербес мәнге ие болса, бас әріптермен жазу керек. Кестелердің тақырыптары мен 
тақырыпшаларының соңынан нүкте қойылмайды. 

12 Формулалар мен теңдеулер 
Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен бөлек жолда бөліп көрсету қажет. Әрбір формула 

немесе теңдеудің жоғары және төмен жағынан бір «бос» жол қалдырылуы тиіс. Егер формула 
немесе теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол теңдік белгісінен кейін (=) немесе қосу (+), алу(-), 
көбейту (х), бөлу (:) немесе өзге де математикалық белгілерден кейін тасымалдануы тиіс әрі 
белгі келесі жолдың басында қайталанады.  

8.7.2 Формулаларды бүкіл диссертация шегінде араб цифрларымен жолдың оң жақ 
шетінен дөңгелек жақшаларға алу арқылы реттік нөмірлермен нөмірлеген абзал. 
Формулаларды диссертация бөлімдері шегінде нөмірлеуге болады. Бұл жағдайда формула 
нөмірі нүктемен бөлінген бөлім нөмірі мен формуланың реттік нөмірінен тұрады. 

Мысалы: 
ь 
y{x)dx = F(b) - F(a) (1.1) 
а 
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Формулалар формула редакторында теріліп, келесі өлшемдерге сай болуы қажет: 
 

Қарапайым: 14 
Ірі индекстер: 9 
Кіші индекстер: 7 
Ірі символдар: 30 
Кіші символдар: 14 

13 Пайдаланылған дереккөздер тізімі 
13.1 Магистрант диссертация жазу барысында пайдаланған дерек көздеріне сілтемелер 

беруге міндетті. 
13.2 Дерек көзі туралы мәліметті мәтін бойынша дерек көздеріне сілтемелерді 

пайдалану тәртібінде орналастыру қажет және араб цифрларымен нөмірлеп, жаңа жолдан 
шегініс жасаусыз орналастырған ләзім. 

13.3 Пайдаланылған дерек көздеріне сілтеме жасауды квадрат жақшаларда келтірген 
ләзім [5,7-б]. Бір дерек көзіне бірнеше рет сілтеме жасалған кезде квадрат жақшаларда дерек 
көзінің реттік нөмірінен бөлек тиісті бет жазылады. БАҚ ақпараттарын пайдалану кезінде 
квадрат жақшаларда дерек көзінің нөмері ғана көрсетіледі. 

13.4 Стандарттар мен техникалық шарттарға сілтемелер жасау кезінде олардың мәні 
ғана көрсетіледі, бұл ретте пайдаланылған дерек көздері тізімінде стандарттың толық 
сипаттамасы болған жағдайда олардың бекітілген жылын көрсетпеуге рұқсат етіледі. 

 
14 Қосымша 
Қосымша берілген магистрлік диссертацияның жалғасы ретінде оның келесі беттерінде 

рәсімделеді. 
Диссертация мәтінінде барлық қосымшаға сілтемелер берілуі тиіс. Қосымша 

диссертация мәтінінде оған берілген сілтемелер тәртібімен орналасады. 
Әрбір қосымшаны, беттің оң жақ жоғарғы бұрышында «Қосымша» сөзін көрсету 

арқылы жаңа беттен бастаған дұрыс. 
Қосымшаның тақырыбы болуы тиіс және ол бас әріптермен бөлек жолда мәтінге 

қатысты симметриялы түрде жазылады. 
Қосымша, Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ әріптерін қоспағанда, А әрпінен бастап, орыс 

алфавитінің бас әріптерімен жазылады. 
Қосымша құжаттың қалған бөлігі ретінде толықтай нөмірленуі тиіс. 
 
15 Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға өткізу 
15.1 МАК-тың осы білім беру бағдарламасы бойынша магистрлік диссертацияларды 

(жобаларды) қорғау бойынша жұмысы басталғанға дейін кемінде 2 апта бұрын магистрант өз 
кафедрасына «Антиплагиат» жүйесінде тексеру туралы өтінішпен бірге магистрлік 
диссертацияны (жобаны) ұсынуы тиіс. Магистрлік диссертацияны (жобаны) орындаудың 
өзіндік сипаты туралы өтініш үлгісі К қосымшасында келтірілген. 

15.2 Плагиат (иемдену) деп магистрлік диссертациялардың өздігінен орындалмауы, яғни 
қағаз немесе электрондық тасымалдағышта жарияланған, дереккөзге сілтеме жасалмаған 
немесе алынған сілтемелердің көлемі мен сипаты жұмыстың немесе оның қандайда да бір 
бөлімінің дербес орындалғанына күмән келтіретін өзге мәтінді пайдалану деп түсініледі. 

15.3 Плагиат болып негізгі мәтінді сөзбе-сөз жазып баяндау, сонымен қатар, парафраза – 
алынған басқа біреудің мәтінінің мазмұнын өзгертпей, сөздер мен сөйлемдерді ауыстыра 
отырып, өз мәтіні ретінде баяндап жазу танылады. 

15.4 Плагиат магистрлік диссертацияны (жобаны) өздігінен орындамауы ретінде 
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магистранттың оқу тәртібін бұзуы деп қарастырылады.  
15.5 Магистрлік диссертацияны (жобаны) «Антиплагиат» жүйесімен тексеру нәтижелері 

қорытынды баға қойғанда ескеріледі.  
15.6 МАК-тың техникалық хатшысы АТО талаптары бойынша магистрлік 

диссертацияның (жобаның) электрондық және қағаз нұсқаларын қабылдайды және тізімдік 
құрам бойынша деканға немесе департамент басшысына береді. 

15.7 Декан немесе департамент басшысы магистрлік диссертацияның (жобаның) 
мазмұнының қағаз және электрондық нұсқаларында сәйкестігін іріктеп тексеруді жүзеге 
асырады, магистрлік диссертацияның (жобаның) электрондық нұсқасын «Антиплагиат» 
бағдарламасының деректер базасына енгізеді, ал қағаз нұсқасында «электронды нұсқа 
тапсырылды» деген белгі қояды және өз қолымен куәландырады. 

15.8 Дайындық бағыттары бойынша барлық диссертациялық жұмыстарды енгізгеннен 
кейін тексеру нәтижелері бойынша есеп қалыптастырылады, ол факультет деканының немесе 
департамент басшысының қолымен және деканаттың немесе департаменттің мөрімен 
расталады және шығарушы кафедраға жіберіледі. 

15.9 Магистрлік диссертацияда (жобада) 20%-дан кем иемдену болған жағдайда білім 
алушы магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберіледі. 

15.10 Жұмыс мәтінінде иемденудің 20%-дан астам екендігі анықталған кезде магистрлік 
диссертация (жоба) факультет деканы немесе департамент басшысы бекітетін, кафедра 
меңгерушісі мен ПОҚ-дан тұратын Комиссияның қарауына жіберіледі.  

15.11 Комиссия магистранттың қатысуымен түпкілікті шешім қабылдайды. 
Комиссияның хаттамалық шешімімен шешім бекітіледі: қорғауға жібермеу (40%-дан астам 
иемдену болған жағдайда), немесе жекелеген бөлімдер мен тарауларды пысықтау (20-39% 
иемдену болған жағдайда) және қайта тексеру мерзімін белгілеу, бұл ретте осы білім алушы 
орындаған магистрлік диссертациядағы (жобадағы) иемдену үлесі 40%-дан аспауы тиіс. 

15.12 Иемдену үлесі 20-39% болған жағдайда магистрлік диссертация (жоба) білім 
алушыға бұрын белгіленген тақырыпты сақтай отырып, пысықтауға жіберіледі және одан 
кейін МАК жұмысы басталғанға дейін бір апта бұрын қайта тексеріледі. Қайта тексеру кезінде 
иемдену үлесі 20%-дан асатын болса, жұмыс қорғауға жіберілмейді.  

15.13 Иемденудің 40 және одан да көп пайызы болған жағдайда магистрлік 
диссертацияны (жобаны) қорғауға жол берілмейді.  

15.14 Магистрант қорғауға жіберілген жағдайда магистрлік диссертацияларды 
(жобаларды) қорғауға жіберу рейтингісінің тізімдемесіне департамент басшысы немесе 
деканның оқу жұмысы жөніндегі орынбасары плагиатқа тексеру рәсімінен өту туралы белгі 
қояды.  

15.15 Магистрант өзінің магистрлік диссертациясын (жобасын) «Антиплагиат» 
жүйесімен тексеруге белгіленген мерзімде ұсынуға жауапты болады. 

15.16 «Антиплагиат» жүйесінен алдау жолымен (әріптерді ауыстыру, көрінбейтін 
символдарды және т.б. пайдалану) жоғары баға алуға әрекет жасаған магистрант, ол 
дәлелденген жағдайда, қорғауға жіберілмейді. 

15.17 Факультет деканы немесе департамент басшысы плагиат фактісін анықтау туралы 
комиссияның ұсынысы бойынша магистрантқа қатысты тәртіптік жаза түрін белгілейді және 
жоғары оқу орнының басшылығы алдында тәртіптік жаза қолдану туралы өтініш жасайды. 

15.18 Ғылыми жетекші диссертациялық жұмыстың орындалу кестесінің сақталуына, 
диссертацияға пікір жасаудың сапасына жауапты. 

15.19 «Антиплагиат» жүйесіне деректердің дұрыс енгізілуіне факультет деканы немесе 
департамент басшысы жауапты.  

15.20 ҚМА-ға рұқсат алу үшін магистрант өз кафедрасында магистрлік диссертация 
бойынша алдын-ала қоғаудан өтуі шарт. Кафедра «қорғауға жіберілді» немесе «қорғауға 
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жіберілмеді» деген қорытынды шығаруы тиіс. 
15.21 Магистрлік диссертация бойынша кафедра өкімімен ғылыми дәрежесі ғылым 

докторы, ғылым кандидаты немесе мамандық бойынша PhD докторы академиялық дәрежесі 
бар ресми сыртқы рецензент тағайындалады. 

15.22 Магистрлік диссертация бойынша тағайындалған ресми рецензент Университет 
Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде ректор бұйырығымен бекітіледі, бұл құжатта 
рецензенттің жұмыс орны, атқаратын қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы мен 
қорғалатын диссертация бағыты бойынша негізгі жарияланымдары (кем дегенде 3 жұмыс) 
көрсетіледі. 

15.23 Ресми сыртқы рецензент магистрлік диссертацияны қарап шығып, оның негізінде 
«өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» бағалары мен сәйкес 
мамандық бойынша магистр академиялық дәрежесін беру немесе бермеу мүмкіндіктерін 
көрсете отырып, дәлелді қорытындылармен пікірлеме береді (қосымша Д). 

15.24 Ресми сыртқы рецензенттің пікірлемесінің берілген мерзімі көрсетіліп, рецензент 
қол қоюы тиіс. Рецензенттің қолы ұйымның кадрлар бөлімі бастығының қолымен расталуы 
(рецензенттің жұмыс орны) және елтаңбалы мөр басылуы тиіс. 

 
16 Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау рәсімі 
16.1 Диссертацияны қорғау Университетте құрылатын сәйкес мамандықтар бойынша 

МАК отырысында жүзеге асырылады. 
16.2 Магистрлік диссертация қорғау бойынша МАК отырысы оның төрағасының 

басшылығымен өткізіледі. 
16.3 МАК келесі тізім бойынша құжаттармен бірге магистрлік диссертацияны (жобаны) 

қорғауға қабылдайды: 
- ғылыми еңбектер тізімі (қосымша Е) 
- жеке оқу жоспарын орындау туралы анықтама (қосымша Ж); 
- ғылыми жетекшінің пікірі (қосымша И); 
- ресми сыртқы рецензенттің магистрлік диссертацияға берген пікірлеме. 
16.4 МАК-ке магистрлік диссертацияның ғылыми және тәжірибелік құндылығын 

сипаттайтын өзге де материалдар, ресми емес пікірлер, магистрлік диссертация бағыты 
бойынша тәжірибелік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардан жазбаша қорытындылар, 
ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу актілері немесе анықтамалары, макеттер және т.б. 
материалдар табыс етілуі мүмкін. 

16.5 Магистрлік диссертацияны қорғау оның мүшелерінің кем дегенде 2/3-нің 
қатысуымен МАК-ң ашық отырысында өткізіледі. 

16.6 Магистрлік диссертацияны қорғау кезінде ғылыми жетекші мен рецензенттің МАК-
ң отырыстарына қатысуы және сөз сөйлеуі міндетті болып табылады. 

16.7 Магистранттың 15 минуттан аспайтын баяндама жасауы, зерттеу мақсаты мен 
міндеттерін қысқа және анық сипаттауы, аса маңызды қағидаларды баяндауы, қорытындылар 
мен ұсыныстарды негізделген түрде дәлелдеуі қажет. 

16.8 Магистрлік диссертацияны бағалау кезінде келесі жағдайлар ескеріледі: 
- тақырыптың өзектілігі; 
- алынған нәтижелердің жаңалығы; 
- жұмыста жаңа технологияларды қолдану; 
- әдеби шолудың толықтылығы және пайдаланылған дерек көздерінің қазіргі заманға сай 

болуы; 
- ұсынылған рәсімдеу талаптарына сәйкестігі; 
- диссертация қорғаудағы баяндаманың сапасы (дәлдік, сауаттылық, кәсіптік 

терминдерді пайдалана білу, көрсетілетін материалдың сапасы және т.б.); 
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- қорғау уақытында берілген сұрақтарға және рецензенттің ескертпелеріне жауаптардың 
дұрыстығы мен толықтығы; 

16.9 Әрбір магистрантқа МАК отырысының хаттамалары жүргізіледі және оны 
белгіленген үлгі бойынша хатшы толтырады. 

16.10 МАК отырысы хаттамаларының бүкіл бланкілері МАК жұмысы басталғанға дейін 
магистранттардың қорытынды аттестациясының әрбір үлгісі бойынша бөлек кітаптармен 
нөмірленуі, бау өткізілуі және мөр басылуы тиіс. 

16.11 Магистрлік диссертацияны бағалау туралы, сондай-ақ академиялық дәреже беру 
және мемлекеттік үлгідегі диплом беру (ерекше үлгідегі, қарапайым) туралы шешімді МАК 
жабық отырыста жасырын дауыс берумен отырысқа қатысушы комиссия мүшелерінің 
қарапайым түрде басым көпшілік дауыстарымен қабылдайды. 

16.12 Хаттамаларға төраға мен отырысқа қатысушы МАК мүшелері қол қояды. 
16.13 Диссертациялық жұмысты қорғау нәтижелері оларды өткізу күні хабарланады. 
16.14 Диссертация қорғау нәтижелері бойынша магистр академиялық дәрежесін беру 

туралы шешім қабылданады. 
16.15 Жариялы түрде магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа сәйкес мамандығы 

бойынша магистр академиялық дәрежесі және мемлекеттік үлгідегі жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскриптормен) беріледі. 

 
17 Магистрлік диссертация (жоба) туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу тәртібі  
Қажет болған жағдайда (ҚР БМЖС-ғы, оқу жоспарларындағы және т.б. өзгерістер 

бойынша) ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. 
Өзгерістер дайындалған ереже үшін көзделген тәртіпте келісіледі, бекітіледі және 

қолданысқа енгізіледі. 
Өзгерістер келісіліп, бекітілгеннен кейін әзірлеуші немесе оның қызметін атқаратын 

тұлға тарапынан ереженің түпнұсқасына өзгеріс енгізіледі. 
Өзгерістер тіркеу нөмірі міндетті түрде көрсетіле отырып, бөлек парақта рәсімделеді.
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Магистранттың Т.А.Ә. 
 

Магистранттың мамандығы 

Диссертация тақырыбы 
(магистратура бағыты) 
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Магистрлік диссертацияның (жобаның) титулдық бетін рәсімдеу үлгісі 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

Ө.Сұлтанғазин атындағы  

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті  

 
Қорғауға жіберілді: 

Факультет деканы 
 ____________  Т.А.Ә. 

(қолы) 
« __ » _____________________ 2019 жыл 

Магистрлік диссертация (жоба) 

Тақырыбы: «________________________» 

мамандық: 6М010300 «Педагогика және психология» 
(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

Магистрант  ___________________  
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Қосымша Г 
Пайдаланылған дереккөздер тізімін рәсімдеу мысалы 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ 
 
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: НОРМА-К, 2007. – 40 

б. 
2 Қазақстан Республикасы. Заңдар. Жеке кәсіпкерлік туралы // Қазақстан 

Республикасы Парламентінің ведомостері. – 2006. – №3. – С. 199-235. 
3 Қазақстан Республикасы. Үкімет. Экспорттық бақылауға жататын өнімдер 

транзиті Ережесін бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы // 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
актілер жинағы. – 2006. – №26. – 110 б. 

4 Сембеков А.К. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығын орнықты 
дамыту: теория, методология және басымдықтар: экономика ғылымдарының докторы 
ғылыми дәрежесін алуға диссертация авторефераты. – Қарағанды, 2006. – 46 б. 

5 Айнабек Қ.С. Нарықтық экономика теориясы. – Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 
376 б. 

6 Щегорков В.А. Ақша, несие, банктер: ЖОО-лар Үшін оқулық. – М.: ЮНИТА – 
ДАНА, 2005. – 383 б. 

7 Есипов В.Е. Инвестицияларды экономикалық бағалау. – СПб: Вектор, 2006. – 
288 б. 

8 Лавров А.М. Бюджетаралық қатынастардың жаңа жүйеге көшуі // Қаржы. – 
2008. – №9. – Б.3-9. 
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Қосымша Д 
Ресми рецензенттің пікірлемесін рәсімдеу үлгісі 

 
–––––––––––– мамандығы бойынша магистр академиялық дәрежесін алуға 

ұсынылған ––––––––––––––– (магистранттың аты-жөні) ––––––––––––––– 
тақырыбында жазған магистрлік диссертациясына ресми рецензенттің 

 
ПІКІРЛЕМЕСІ 

 
1 Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпығылыми және 

жалпымемлекеттік бағдарламалармен (тәжірибе және ғылым мен техниканың 
даму сұраныстарымен) байланысы. 

 
2 Магистрлік диссертацияға қойылатын талаптар шеңберіндегі ғылыми 

нәтижелер. 
 
3 Диссертацияда тұжырымдалған магистрант байламы мен 

қорытындысының, ғылыми нәтиженің (ғылыми ереженің) негізділігі мен 
нақтылық дәрежесі. 

 
4 Диссертацияда тұжырымдалған магистрант тұжырымы мен 

қорытындыларының, әрбір ғылыми нәтиже (ережесінің) жаңалықтарының 
дәрежесі. 

 
5 Диссертацияның негізгі ережелері, нәтижелері, қорытындылары мен 

тұжырымдары, жарияланымдарының жеткілікті түрде толықтығын растау. 
 
6 Диссертацияның мазмұны және оны рәсімдеу бойынша кемшіліктер. 
 
7 Диссертацияның қойылатын талаптарға сәйкестігі. 
 
8 Қорытынды. 
 
 
 
Рецензент, 
ғылыми дәрежесі, 
жұмыс орны                         ––––––––––––––––                                Аты-жөні 
 (қолы) 
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Қосымша Е 
Ғылыми еңбектер тізімін рәсімдеу үлгісі 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 
психология және дефектология кафедрасының магистранты 

аты-жөні 
ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің 

ТІЗІМІ 
 

СПИСОК 
научных и научно-методических трудов 

магистранта кафедры психологии и дефектологии 
Костанайского государственного педагогического университета имени У.Султангазина, 

ФИО 
Р/с 
№ 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Атауы 
 
 
 
 
 
Название 
статьи 

Баспа 
немесе 

қолжазба 
құқығында 

 
 

Печатный 
или на 
правах 

рукописи 

Баспа, журнал 
(атауы, жылы, бет 

№,), авторлық 
куәліктің, 

патенттің № 
 

Издательство, 
журнал (название, 
год, № страницы), 

№ авторского 
свидетельства, 

патента 

Баспа беттері 
саны (беттер 
санын 16-ға 
бөлеміз) 
 
 
Количество 
печатных 
листов 
(количество 
листов делим 
на 16) 

Қосалқы 
авторлардың 

аты-жөні 
 
 
 

Ф.И.О. 
соавторов 

1 2 3 4 5 6 
І  Баспа  п.л.  
      
      
      
      
      
  Печать    
      
      

 
 

Ізденуші 
Соискатель: 

Тізім дұрыс: 
Список верен: 
Психология және дефектология кафедрасының меңгерушісі 
Зав. кафедрой психологии и дефектологии    АӘТ 

Fылыми хатшы  
Ученый секретарь Б.О. Мамиева
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университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 20-сы 

Қосымша Ж 

Жеке оқу жоспарының орындалуы туралы анықтаманы рәсімдеу үлгісі 

Жеке оқу жоспарының орындалуы туралы 
Анықтама 

Магистранттың аты-жөні:  _________________________________________________________  
Факультет: ______________________________________________________________________  
Мамандық: ______________________________________________________________________  
 

 
 
 

Ғылыми жетекші        ––––––––––––––––                                АӘТ 
(қолы) 

Кафедра меңгерушісі ––––––––––––––––                                АӘТ 
(қолы) 

Факультет деканы      ––––––––––––––––                                АӘТ 
(қолы) 

 
 
 
 

№ ЖОЖ бойынша орындалған жұмыстар 
тізімі 

Орындау мерзімі Ескерту 

1    
2    
3 Әр семестр бойынша GPA   
4    
5    
6 Әр семестр бойынша GPA   
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 21-сі 

Қосымша И 

Пікірді рәсімдеу мысалы 

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «педагогика және 
психология магистрі» академиялық дәрежесін алуға ұсынылған ТАӘ «ГАТТ / тақырып» 
жұмысына ғылыми жетекшінің 

Пікірі 

Магистранттың аты-жөні:  _________________________________________________________  
Факультет:  ______________________________________________________________________  
Мамандық:  _____________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Ғылыми жетекші,  
ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы А. Тегі
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 22-сі 

Қосымша К 
 
Магистрлік диссертацияны (жобаны) орындаудың өзіндік сипаты туралы өтініш үлгісі  

 
 

 
 

Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ  
Ректоры 
ректордың Т.А.Ә. 
ғылыми және педагогикалық / 
бейіндік бағытта 
Коды – Атауы білім беру 
бағдарламасы бойынша білім алушы  
____ оқу жылы магистранты  
магистранттың Т.А.Ә. 

 
 
 

Мәлімдеме 
 

Мен, магистранттың Т.А.Ә., жариялы түрде қорғау үшін мемлекеттік аттестациялық 
комиссияға ұсынылған _____________________________________________ тақырыбындағы  

                       (Тақырыбы) 
магистрлік диссертациямда (жобамда) плагиат жоқ екендігін мәлімдеймін 

Баспа және электрондық дереккөздерден, сонымен қатар бұрын қорғалған біліктілік 
бітіру жұмыстарынан алынған барлық тікелей иемденулерге тиісті сілтемелер бар. 

Мен плагиаттың анықталуы магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жібермеуге 
және тәртіптік жазаны қолдануға негіз болып табылатындығы анықтап көрсетілген  
Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-де қолданыстағы «Магистрлік диссертацияны (жобаны) 
орындауға, ресімдеуге және қорғауға қойылатын талаптар» әдістемелік нұсқаулығымен 
таныстым.  

 
 
 

Мерзімі / қолы     _________________________________ 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 23-сі 

Келісу парағы 
 

Лауазымы Т.А.Ә. Келісім мерзімі Өз қолы 
1 2 3 4 

Ғылыми жұмыс және 
стратегиялық даму 

жөніндегі проректор 

Медетов Нурлан 
Амирович 

___ ________ 2019 ж. _____________  
(қолы) 

Академиялық жұмыс 
және әлеуметтік 

мәселелер жөніндегі 
проректор 

Мусабекова Гульвира 
Айдархановна 

___ ________ 2019 ж. _____________  
(қолы) 

Заң кеңсесінің 
басшысы 

Кадыржанова 
Бибигуль 

Бурумбаевна 

___ ________ 2019 ж. _____________  
(қолы) 

Тіркеу офисінің 
жетекшісі 

Жаканова Зауреш 
Жумашевна  

___ ________ 2019 ж. _____________  
(қолы) 

 

https://www.kspi.kz/ru/about/leaders/vice-rector-for-research-and-strategic-development
https://www.kspi.kz/ru/about/leaders/vice-rector-for-research-and-strategic-development
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 24-сі 

Таныстыру парағы 

№ 
р/с 

Жұмыскердің Т.А.Ә. Лауазымы Таныстыру 
мерзімі 

Жұмыскердің 
қолы 

1 2 3 4 5 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже ҚМПУ Е 47/4-1 25 беттің 25-сі 

 

 

 

Өзгертулер мен толықтыруларды тіркеу парағы 

  № 
  р/с 

СМЖ құжаты 
бөлімінің, 

тармағының, 
тармақшасының №  

Өзгерісті  
енгізу күні  

Негіздеме 
(бұйрық №, 

күні) 

Өзгеріс 
енгізілген  

күн 

Өзгеріс енгізген 
тұлғаның қолы  

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 


	Берілген магистрлік диссертациялар (жобалар) туралы ереже (ары қарай – Ереже) магистрлік диссертация (жоба) құрылымына, рәсімдеу ережелеріне және барлық бағдарламалар бойынша қорғау рәсімдерін ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. Ереже...

