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1. Қолдану 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. 

 
Осы магистратура туралы ереже (әрі қарай – Ереже) магистратурада жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын «Өмірзақ 
Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК (әрі 
қарай ҚМПУ немесе Университет) қызметінің жалпы тәртібін айқындайды.  

Осы Ереже университеттің нормативтік-анықтамалық құжаттамасының құрамына 
кіреді, сондай-ақ орындау үшін міндетті болып табылады және магистрлерді дайындауға 
қатысатын барлық құрылымдық бөлімшелер шегінде әрекет етеді.  
 
2. Нормативтік сілтемелер 
 
 Осы Ереже келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленіп, 
рәсімдерді белгіледі: 

- «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III ҚР Заңы;  
- Жоғары оқу орнынан кейінгі 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); 

- «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; 

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

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен 
бекітілген Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 
аттестаттау өткізудің үлгілік қағидалары. 

- «Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым 
министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 190 бұйрығы.  
 
3. Анықтамалар 

 
Құжатта келесі негізі ұғымдар қолданылады: 
Магистратура – білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша «магистр» дәре-

жесін 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. 
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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. 

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. 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы – магистранттың белгілі бір пәндік салада 
жаңа білім, шешімдер алумен аяқталатын нақты объектінің немесе іс-әрекет затының 
теориялық, эксперименттік зерттеулерін орындаумен байланысты қызметі. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп – ғылыми-зерттеу жұмысы туралы 
жүйеленген деректерді қамтитын, ғылыми зерттеудің барысы мен нәтижелерін сипаттайтын 
құжат. 

Пререквизиттер – оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білім, білік және дағдыны 
қамтитын пәндер. 

  
4. Белгілеулер мен қысқартулар 
 

Осы Ережеде келесі қысқартулар қолданылады: 
- ЖООБ МЖМС – жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты. 
- ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі; 
- ҚМПУ – Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің «Өмірзақ 

Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны; 

- Ғ және ХББ – ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы; 
- ОӘБ – оқу-әдістемелік басқарма; 
- БЕБ – бухгалтерлік есеп бөлімі; 
- ПОҚ – профессорлық-оқытушылық құрам; 
- МҒЗЖ – магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы; 
- МЭЗЖ – магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы; 
- МӨЖ – магистранттың өздік жұмысы; 
- GPA – үлгерімнің орташа балы; 
- ЖОЖ – жеке оқу жоспары; 
- МЖЖЖ – магистранттың жеке жұмыс жоспары; 
- ЭПК – элективті пәндер каталогы; 
- МАК – Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы; 
- ҮОЖ – үлгілік оқу жоспары. 

         
5. Жауапкершілік және өкілеттіктер 
 

5.1. Осы Ережені әзірлеу, оны келісу, бекіту, тіркеу, қолданысқа енгізу үшін 
жауапкершілік және өкілеттіктер былайша бөлінеді: 

- осы ережені әзірлеуге, атап айтқанда оның мазмұнына, құрылымына, ресімделуіне 
және енгізілуіне алғысөзде көрсетілген әзірлеушілер жауап береді;  

- Ғ және ХББ басшысы Ереженің уақтылы әзірленуіне, тексерілуіне және қайта 
қаралуына бақылауды жүзеге асырады; 
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- Ереже жобасының түпкілікті нұсқасы туралы шешімді ғылыми жұмыс және 

стратегиялық даму жөніндегі проректор қабылдайды, мұны «Келісу парағындағы» тиісті 
жазба куәландырады;  

- осы Ереже университет ректорының бұйрығымен бекітіледі;  
- бекітілген Ережені қызметкерлердің назарына жеткізу үшін тиісті бөлімшенің 

басшысы жауапты болады. Танысу туралы жазба «Таныстыру парағында» ресімделуі тиіс. 
 

6. Жалпы ережелер 

 

6.1. Магистратураның білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігімен белгіленген тәртіппен немесе экспериментальды режимде 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы негізінде 
магистратураның тиісті мамандықтары бойынша білім беру қызметін жүзеге асыру 

құқығына берілетін лицензия негізінде жүзеге асырылады.  
6.2. Магистратураның мақсаты - елдің даму болашағын ескере отырып, тәуелсіз 

ойлауға қабілетті және қоғамның прогрессивті ғылыми, техникалық, әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін, жоғары рухани және адамгершілік 

қасиеттері бар, бәсекеге қабілетті жоғары білікті кадрларды даярлау.  
6.3. Магистратурада оқу тек күндізгі оқу нысаны бойынша мемлекеттік білім беру 

тапсырысы негізінде және шарт негізінде жүзеге асырылады. 
6.4. Магистратурада оқу мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. Оқу 

тілін магистрант өз бетінше таңдайды.  
6.5. Магистрлерді дайындау екі бағыт бойынша жүргізіледі: 

- ғылыми-педагогикалық, оқу мерзімі 2 жылдан кем емес; 
- бейіндік, оқу мерзімі 1; 1,5 жылдан кем емес. 

Мерзім алдыңғы дайындық деңгейіне және пререквизиттердің болуына байланысты 
белгіленеді. 

6.6. Бейіндік магистратура терең кәсіби даярлықтан өткен экономика, құқық, өнер және 
қызмет көрсету салалары үшін жоғары білікті кадрларды жоғары оқу орнынан кейінгі 

даярлаудың білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. 
Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламалары – бұл басқарушылық 

дағдыларды қалыптастыруға және кәсіби менеджерлерді (менеджменттің барлық аспектілері 
бойынша бас менеджерлер) оқытуды қамтамасыз етуге бағытталған жоғары кәсіби 

қолданбалы оқыту.  
6.7. Ғылыми-педагогикалық магистратура терең ғылыми-педагогикалық дайындыққа ие 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы 
үшін жоғары оқу орнынан кейінгі кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламаларын жүзеге 

асырады. 
Бұл ретте магистратураның білім беру бағдарламалары міндетті түрде тиісті салада 

оқытудың ғылыми-әдістемелік бағытын және тереңдетілген мамандандырылған даярлықты 
болжауы тиіс. 

Жоғары оқу орындарының (бұдан әрі - ЖОО) магистранттарын, жоғары оқу орындары 
мен ғылыми ұйымдардың резидентура тыңдаушыларын қабылдау ғылыми-педагогикалық 

және бейіндік бағыттар бойынша кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру 
тапсырысын орналастыру арқылы, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты және өзге де 

көздер есебінен оқуға ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады. 
6.8. Магистратурада оқытуды доктор немесе ғылым кандидаты, философия докторы 

(PhD) ғылыми дәрежесі, профессор немесе қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми 
атағы, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі, отандық және шетелдік 

басылымдардағы ғылыми жарияланымдары бар тұлғалар жүргізеді. 
6.9. Бейіндік магистратурада сабақ өткізу үшін тиісті бейіндегі өндірістің тәжірибелі 

мамандары шақырылады. 
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7. Магистратураға қабылдау 
 

7.1. Магистратураға жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын игерген адамдар 
қабылданады. 

Магистратураға шетелдіктерді қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 
Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы магистратура бағдарламалары бойынша 
стипендиялық бағдарламаларды есепке алмағанда, Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарымен айқындалады.  

7.2. Оқуға түсушінің магистратураның тиісті кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру үшін 
қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс.  

7.3. Қажетті Пререквизиттер болмаған жағдайда оқуға түсушіге оларды ақылы негізде 
игеруге рұқсат етіледі. 

7.4. Магистратураға қабылдау тәртібін нақты регламенттеу үшін жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
оқуға қабылдаудың үлгілік ережелеріне толықтырулар әзірленеді, оларды университет 
ректоры бекітеді. Мамандықтар бойынша алдыңғы білім беру деңгейі мамандықтарының 
сәйкестік кестесі, әр мамандық бойынша қажетті пререквизиттердің тізбесі мен көлемі ОӘБ 
және бітіруші кафедралармен бірге әзірленеді және университет ректорымен бекітіледі.  

7.5. Магистранттар контингенті мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша конкурс 
бойынша оқуға өткен тұлғалардан, сондай-ақ оқу төлемі азаматтардың өз қаражаты және 
басқа да көздер есебінен жүзеге асырылатын тұлғалардан құралады.  

7.6. Магистратураға түсуші тұлғалар университеттің қабылдау комиссиясына келесі 
құжаттарды тапсырады: 

 1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы 
№ 190 бұйрығымен бекітілген Кешенді тестілеу (әрі қарай – КТ) өткізудің үлгілік 
қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18657 
болып тіркелген) сәйкес белгіленген нысанда ұйым басшысының атына (резидентура үшін 
еркін түрде) өтінішті; 

2) жоғары білімі туралы құжатты (түпнұсқа, қабылдау комиссиясына құжаттарды 
тапсыру кезінде); 

3) интернатураны бітіргені туралы куәліктің көшірмесін (резидентураға түсу үшін);  
4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін; 
5) 3x4 сантиметр өлшемді алты фотосурет; 
6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 
қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 907 бұйрық) 086-У нысанындағы 
медициналық анықтаманы; 

7) осы Ереженің 7.11-тармағында көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны 
туралы сертификаттың көшірмесі (бар болған жағдайда). 

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін олардың 
түпнұсқалары ұсынылады. Салыстыру түсушінің қатысуымен жүргізіледі. Салыстыру 
жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады. 

Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесін толық ұсынбаған жағдайда қабылдау 
комиссиясы түсушілерден құжаттарды қабылдамайды. 

7.7. Магистратураға түсуші тұлғалар шет тілі бойынша тесттен, білім беру 
бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған 
тесттен тұратын білім беру бағдарламаларының топтары бойынша кешенді тест тапсырады. 

7.8. Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға түсуші тұлғалар ағылшын 
тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және оқуға 
дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс немесе ағылшын 
тіліндегі тесттен тұратын КТ тапсырады. 
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7.9. Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары 
бойынша магистратураға түсуші тұлғалар: 

1) шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, оқуға 
дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен 
тұратын КТ; 

2) білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша екі шығармашылық емтихан 
тапсырады. 

7.10. КТ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі айқындайтын КТ 
өткізу пункттерінде ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығы өткізеді. 

КТ нәтижесі бойынша сертификат беріледі. 
Түсу (шығармашылық) емтихандарын және КТ-ны тапсырған жылы оларды қайта 

тапсыруға рұқсат етілмейді. 
КТ өткізу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 

мамырдағы № 190 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 18657 болып тіркелген) бекітілген Кешенді тестілеу өткізудің үлгілік 
қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобының бейіні 
бойынша шығармашылық емтихандар жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларына қабылдау жүргізетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарымен (әрі қарай – ЖЖОКБҰ) дербес өткізіледі. Бұл ретте түсушілер 
шығармашылық емтиханды жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 
тобының бейіні бойынша оқуға түсетін ЖЖОКБҰ-да тапсырады. 

Магистратураға шығармашылық емтиханды өткізу кезеңінде ЖЖОКБҰ-да 
шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша 
емтихан комиссиясы құрылады. Кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша бір 
емтихан комиссиясын құруға жол беріледі.  

Емтихан комиссияларының құрамы тиісті бейінге сәйкес ғылым докторы немесе 
кандидаты ғылыми дәрежесі бар немесе философия докторы (PhD) дәрежесі бар ЖЖОКБҰ 
профессор-оқытушылық құрамының қатарынан қалыптастырылады және ЖЖОКБҰ 
басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен бекітіледі.  

Шығармашылық емтихандарын өткізу бағдарламалары ЖЖОКБҰ-мен әзірленеді және 
ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясының төрағасымен бекітіледі.  

Шығармашылық емтихандарың кестесі (емтихан өткізу нысаны, күні, уақыты мен 
өткізу орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасымен бекітіледі және 
түсушілердің назарына құжат қабылдау уақытынан кешіктірілмей жеткізіледі.  

Шығармашылық емтихандар бейне және (немесе) аудиожазбамен жабдықталған 
аудиторияларда (орындарда) өткізіледі.  

Шығармашылық емтихан өткізу қорытындысының баға ведомосы еркін түрде 
комиссия хаттамасымен рәсімделеді және нәтижелерді хабарлау үшін қабылдау 
комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына 
төрағаның және барлық қатысқан комиссия мүшелерінің қолы қойылады.  

ЖЖОКБҰ меншік нысанына қарамастан, күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде білім беру 
саласындағы уәкілетті органға еркін нысанда шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру 
және өткізу жөніндегі қорытынды есепті, сондай-ақ шығармашылық емтихан 
қорытындылары туралы бұйрықтардың көшірмелерін ұсынады.  

Шығармашылық емтиханның нәтижелері бойынша түсушіге шығармашылық 
емтиханды тапсыру орнына қарамастан, ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде түсу үшін ведомостан 
үзінді беріледі. 

7.11. Шет тілін меңгерудің Жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес 
шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар тұлғалар мынадай тілдер 
бойынша магистратураға КТ-ның шет тілі бойынша тестінен босатылады: 

- ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 
ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ 
АЙТИПИ) – кемінде 163 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 
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Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-
based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті балл – кемінде 46), 
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а 
Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) шекті балл – кемінде 453, Test of English as a Foreign 
Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер 
деливерэд тэстинг)) – шекті балл – кемінде 65), International English Language Tests System 
(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), шекті балл – кемінде 5.5); 

- неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун 
фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) 
(Niveau C1/С1 деңгейі); 

- француз тілі: Test de Franзais International™ -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI 
(ТФИ) – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), Diplome 
d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), B2 деңгейі), 
Diplome Approfondi de Langue franзaise - Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF 
(ДАЛФ), C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF 
(ТСФ) – кемінде 400 балл). 

7.12. Магистратураға түсушілер өтініште білім беру бағдарламаларының бір тобын 
және 3 (үш) ЖЖОКБҰ-ға дейін көрсетеді. 

КТ, түсу (шығармашылық) емтихандарының нәтижелері өткізілген күні жарияланады. 
7.13. Апелляциялық комиссиялардың жұмысы. 
7.13.1. ЖОКБҰ-лар және ғылыми ұйымдар түсу (шығармашылық) емтихандарын 

өткізуге күнтізбелік жиырма күн қалғанға дейін ҚР БҒМ және ҚР ДСМ-ге магистратура, 
білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу (шығармашылық) емтихандарын 
өткізудің кестесін жібереді. 

7.13.2. Түсу (шығармашылық) емтиханының және КТ нәтижелерімен келіспеген 
тұлғалардың өтініштерін қарастыру үшін ҚР БҒМ жанында Апелляцияны қарау жөніндегі 
республикалық комиссия және әрбір КТ өткізу пункттерінде, ЖЖОКБҰ-да және ғылыми 
ұйымдарда апелляциялық комиссия құрылады. 

Магистратураға түсуші тұлғаның апелляцияға өтініш жазу үлгісі А қосымшасында 
келтірілген.  

Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы, КТ өткізу 
пункттерінде құрылатын апелляциялық комиссиялар төрағалары ҚР БҒМ бұйрығымен 
бекітіледі. 

ЖЖОКБҰ-дағы және ғылыми ұйымдардағы апелляциялық комиссияның төрағасы және 
құрамы қабылдау комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі.  

7.13.3. Апелляциялық комиссия магистратураға түсуші тұлғалардан емтихан 
материалдарының мазмұны мен техникалық себептері бойынша түскен өтініштерді 
қабылдайды және қарайды. 

Апелляциялық комиссия жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының 
топтары бойынша түсу (шығармашылық) емтихандарының немесе КТ нәтижелерін 
апелляцияға берген тұлғаға балл қосу туралы шешім қабылдайды. 

Апелляциялық комиссия магистратурада білім алу үшін КТ бойынша апелляцияны 
қарау нәтижелерін Республикалық апелляциялық комиссияға жібереді.  

Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының 
негізділігін қарайды және апелляциялық комиссияның ұсынысы келіп түскеннен кейін бір 
күн ішінде магистратурада оқу үшін КТ нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балл қосу 
туралы шешім қабылдайды.  

7.13.4. Магистратураға түсуші тұлға апелляцияға берілетін өтінішті апелляциялық 
комиссия төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық 
себептері бойынша өтініштер КТ, түсу (шығармашылық) емтиханының нәтижелері 
жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады, оны апелляциялық 
комиссия өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды. 

Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс істейді. Тұлға апелляциялық 
комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды.
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7.13.5. Апелляциялық комиссия өтінішті қарау кезінде апелляцияға берген тұлға жеке 
басын куәландыратын құжатты ұсынады. 

7.13.6. Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының 
көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының 
дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төраға және барлық 
комиссия мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді (Қосымша Б). 

7.13.7. Түсу емтихандарын және КТ өткізу кезінде тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету 
мақсатында КТ өткізу пункттеріне және ЖЖОКБҰ-ларға ҚР БҒМ өкілдері жіберіледі. 

7.14. Магистратураға тұлғаларды ақылы негізде қабылдау КТ қорытындылары 
бойынша оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратураға кешенді тестілеу 
үшін 150 балдық шкалаға сәйкес кемінде 50 балл, бұл ретте: шет тілі бойынша – кемінде 25 
балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап таңдау бойынша 
– кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл, оқуға 
дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге 
асырылады. 

Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға тұлғаларды ақылы негізде 
қабылдау КТ қорытындылары бойынша оқыту ағылшын тілдерінде жүргізілетін 
магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 100-балдық бағалау жүйесінің шкаласына 
сәйкес кемінде 25 балл, бұл ретте оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – 
кемінде 7 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап 
таңдау бойынша – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау бойынша – 
кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы 
бойынша магистратураға ақылы негізде қабылдау КТ және білім беру бағдарламалары 
тобының бейіні бойынша шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша кемінде 50 
балл, бұл ретте: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған 
тест бойынша – кемінде 7 балл және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша әр 
шығармашылық емтиханнан - кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. Әр 
шығармашылық емтиханнан ең жоғарғы балл – 35 балл. 

7.15. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алу үшін КТ және (немесе) 
түсу емтиханының және (немесе) шығармашылық емтихандар бойынша ең жоғары балл 
жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады: 

1) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық және бейінді 
магистратура үшін, оның ішінде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру 
бағдарламаларының тобы үшін – кемінде 75 балл; 

2) оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін – кемінде 50 балл; 
Осы Ереженің 7.11-тармағында көрсетілген шет тілі (ағылшын, француз, неміс) 

бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар тұлғаларға 50 балл есептеледі.  
 

8. Магистратураның білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнына 
қойылатын талаптар 
 

8.1. Магистратураның білім беру бағдарламасы мыналарды қамтиды:  
- базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін зерделеуді қамтитын теориялық оқу;  

- магистранттарды практикалық даярлау: практикалардың, ғылыми және кәсіби 

тағылымдамалардың әртүрлі түрлері; 

- ғылыми-педагогикалық магистратура үшін – магистрлік диссертацияны орындауды 

қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы; 

- бейінді магистратура үшін – магистрлік жобаны орындауды қамтитын 

эксперименттік-зерттеу жұмысы; 

4) аралық және қорытынды аттестаттау. 
8.2. Сонымен қатар, магистрлік білім беру бағдарламасының құрылымында магистрлік 

диссертацияны / магистрлік жобаны жүзеге асыруға ықпал ететін әртүрлі академиялық 
бағдарламалар (академиялық ұтқырлық) қарастырылған.  
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8.3. Теориялық оқыту міндетті компонент пен таңдау компонентінен тұрады. 
Міндетті компонент пәндерінің тізбесі және кредиттердің тиісті ең төменгі көлемі 

үлгілік оқу жоспары бойынша айқындалады. 
Таңдау бойынша компонент пәндерінің тізбесі мен кредиттердің тиісті ең төменгі 

көлемін университет еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес белгілейді. Таңдау бойынша 
пәндерді магистрант өз бетінше таңдайды. 

8.4. ПОҚ-тың оқу жүктемесін жоспарлау аудиториялық оқу сабақтарындағы кесте 
бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін жеке бекітілген кесте бойынша 
оқытушының магистрантпен байланысу уақыты болып табылатын академиялық сағаттарда 
жүзеге асырылады.  

8.5. Аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең. Студиялық 
және зертханалық сабақтар ерекше жағдайлар ретінде қарастырылады, ол кезде академиялық 
сағат студиялық сабақтар үшін 75 минутқа тең немесе зертханалық сабақтар үшін  100 
минутты құрайды 

8.6. Практиканың барлық түрлерінің, МҒЗЖ/МЭЗЖ және магистранттарды қорытынды 
аттестаттаудың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең. 

8.7. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит 15 академиялық сағатқа тең  
екендігі ескеріледі: 

- семестр түріндегі академиялық кезең барысындағы магистранттың аудиториялық 
жұмысы; 

- кәсіби практика кезіндегі магистранттың оқытушымен жұмысы; 
- МҒЗЖ/МЭЗЖ кезіндегі магистранттың оқытушымен жұмысы; 
- магистранттың магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны жазу және қорғау 

бойынша жұмыстары; 
- магистранттың кешенді емтиханға дайындалу және оны тапсыру бойынша жұмысы. 
8.8. Магистранттың оқу жүктемесі академиялық сағат ұзақтығымен және оқу 

жұмысының әртүрлі түрлері үшін академиялық сағаттармен бірге жүретін оқу сағаттарының 

көлемімен (50 минуттан) анықталады. 

8.9. Магистранттардың аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары тиісті МӨЖ 

сағаттарымен толығады, осылайша бір кредитке магистранттың семестр түріндегі 

академиялық кезеңінің бір аптасындағы жиынтық оқу жүктемесі 3 сағатқа тең болады.  

8.10. Практиканың әр академиялық сағаты магистранттың қосымша жұмысының тиісті 

оқу сағаттарымен (50 минуттан) толықтырылады: педагогикалық практика үшін – 1 сағат, 

өндірістік практика үшін – 4 сағат және зерттеу практикасы үшін – 7 сағат. 

8.11. Магистранттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысының, 

магистранттың магистрлiк диссертацияны орындауын қоса алғанда, әрбiр академиялық 

сағаты 7 сағаттық МӨЖ-бен толықтырылады. 

8.12. Магистрантты қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты магистрлік 

диссертацияны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру 

бойынша магистранттың оқытушымен байланыс жұмысының бір сағаты (50 минут) болып 

табылады. Магистрантты қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты 6 сағаттық 

МӨЖ-бен қамтамасыз етіледі. 

8.13. Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы жеке 

график бойынша оқытушымен байланыста орындалатын магистранттың аудиториядан тыс 

жұмыс түрі болып табылады және жалпы оқу кестесіне енбейді. ОМӨЖ барысында оқу 

бағдарламасындағы анағұрлым қиын сұрақтар, үй тапсырмалары, курстық жобалар 

(жұмыстар) бойынша консультациялар өткізіледі, МӨЖ тапсырмаларының орындалуына 

бақылау жүргізіледі. 

8.14. Дәріс пен практикалық (семинар) сабақтар кезіндегі магистранттың оқытушымен 

жұмысының байланыс сағаттары жиынтығында әр байланыс сағаты 2 сағат МӨЖ -бен 

қамтамасыз етіледі. 
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8.15. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңінен, 
практикалардан, тағылымдамалардан демалыстардан, магистранттың ғылыми -
зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысынан және соңғы курста қорытынды аттестаттаудан 
тұрады.  

8.16. Академиялық кезең ұзақтығы 15 апта болатын семестрден немесе ұзақтығы 10 
апта болатын триместрден немесе ұзақтығы 7-8 апта болатын тоқсаннан тұрады. 

8.17. Әрбір академиялық кезеңнен кейінгі аралық аттестаттау ұзақтығы кемінде 2 
аптаны құрайды. 

8.18. Аралық аттестаттау кезеңінде барлық оқытылған пәндер бойынша қорытынды 
бақылау жүргізіліп, ағымдағы үлгерім бағалары (ағымдағы және межелік бақылаулар 
нәтижелері бойынша орташа арифметикалық бағалар) ескеріле отырып, пәндер бойынша 
қорытынды бағалар шығарылады. 

8.19. Бітіруші курсты қоспағанда, оқу жылы ішінде кемінде екі рет жалпы ұзақтығы 
кемінде 7 аптаны құрайтын каникул беріледі.  

8.20. Практикалардың ұзақтығы магистранттың практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта 
бойғы (5 күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) нормативті жұмысын есепке ала 
отырып, аптамен анықталады. Апта санын шығару үшін практиканың кредитпен есептелген 
көлемі тиісті практика түрінің оқу сағатымен есептелген еңбек қажетсінуіне көбейтіледі 
және студенттің апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлінеді.  

Практиканың 1 кредитінің еңбекті қажетсінуі педагогикалық практика үшін 30 сағатты 
(50 минуттан), өндірістік практика үшін 75 сағатты (50 минуттан)және зерттеу практикасы 
үшін 120 сағатты (50 минуттан) құрайды.  

1 кредитке келетін практиканың ұзақтығы аптамен есептегенде педагогикалық 
практика үшін 1 аптаны, өндірістік практика, тағылымдамалар үшін 2,5 аптаны және зерттеу 
практикасы үшін 4 аптаны құрайды.  

8.21. Қорытынды аттестаттаудың бір кредитіне 105 (15х7) сағат, яғни 2 апта сәйкес 
келеді, оның ішінде 15 байланыс сағаты магистранттың оқытушымен жұмысына, 90 сағаты 
МӨЖ-ге бөлінеді. 

      Кешенді емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредит, яғни 2 апта бөлінеді. 
Осы кредит көлеміне шолу дәрістерін оқу да кіреді. 

Магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны ресімдеуге 4 апта және магистрлік 
диссертацияны / магистрлік жобаны қорғауға 2 апта беріледі (3 кредит).  

8.22. Магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны орындау процесі МҒЗЖ/МЭЗЖ 
барысында жүзеге асырылады.  

8.23. МҒЗЖ, МЭЗЖ аптамен жоспарлау 54 сағатқа тең магистранттардың апта бойғы 
жұмысының нормативтік уақытына (6 күндік жұмыс аптасы кезінде МӨЖ -ді қоса 
есептегенде күніне 9 сағат) сүйене отырып айқындалады. МҒЗЖ, МЭЗЖ бір кредитіне 
магистрант жұмысының 120 (15х8) сағаты, яғни 2,2 апта сәйкес келеді. 

8.24. Білім алушылардың қосымша білім алуға, академиялық қарыздарын немесе оқу 
жоспарларындағы айырмашылықтарын жоюға, басқа білім беру ұйымдарындағы оқу 
пәндерін оқуға және кредиттерді меңгеруге, өзі оқитын жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымында міндетті түрде қайта сынақ тапсыруға деген 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестрді енгізуге 
рұқсат етіледі (бітіруші курсты қоспағанда).  

8.25. Магистрлерді дайындау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі 
критерийі магистранттың: 

– ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде – кемінде 59 кредитті, оның ішінде 
теориялық оқытудың кемінде 42 кредитін, практиканың кемінде 6 кредитін, ғылыми-зерттеу 
жұмысының кемінде 7 кредитін; 

- 1 жыл оқу мерзімімен бейінді дайындық кезінде – кемінде 28 кредитті, оның ішінде 
теориялық оқытудың кемінде 18 кредитін, практиканың кемінде 2 кредитін, эксперименттік-
зерттеу жұмысының кемінде 4 кредитін. 
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- 1,5 жыл оқу мерзімімен бейінді дайындық кезінде – кемінде 48 кредитті, оның ішінде 

теориялық оқытудың кемінде 36 кредитін, практиканың кемінде 4 кредитін, эксперименттік-

зерттеу жұмысының кемінде 4 кредитінен игеруі болып табылады.  

8.26. Бейіндік магистратураны бітірген магистрант 7 кредитті құрайтын педагогикалық 

бейіндегі пәндер циклін игеріп, 3 кредиттен кем болмайтын педагогикалық практикадан 

өткен жағдайда ғана ғылыми және педагогикалық қызметпен айналыса алады. Бұл цикл 

қосымша академиялық кезең ішінде меңгеріледі, ол аяқталғаннан кейін негізгі дипломға 

қосымша тиісті куәлік беріледі. 

 

9. Магистранттардың практикасы  

 

9.1. Магистранттардың практикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің негізгі 

білім беру бағдарламасының құрамдас бөлігі болып табылады.  

9.2. Кәсіби құзыреттілікке сәйкес практиканың негізгі түрлері мыналар: 

- ғылыми және педагогикалық магистратурада – педагогикалық, зерттеу; 

- бейіндік магистратурада – өндірістік.  

9.3. Практиканың барлық түрлері жеке оқу жоспарына сәйкес академиялық 

күнтізбемен және магистранттың жеке жұмыс жоспарымен белгіленетін мерзімде жүзеге 

асырылады. 

9.4. Магистрантты практикаға жіберу университет ректорының бұйрығымен 

ресімделеді. 

9.5. Педагогикалық тәжірибе практикалық дағдыларды және оқыту әдістемесін 

қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. 

9.6. Педагогикалық практиканың міндеттері: 

-магистрлік бағдарламалардың психологиялық-педагогикалық және арнайы пәндері 

бойынша теориялық білім жүйесін кеңейту және бекіту; 

- білім беру қызметінің нормативтік құжаттарының мазмұны мен құрылымын зерттеу;  

- жетекші оқытушылардың оқу-әдістемелік тәжірибесін зерделеу; 

- магистранттың жалпы педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, 

соның ішінде оқу материалын негізді таңдау және оқу сабақтарын ұйымдастыру іскерліктері;  

- оқытудың заманауи формалары мен әдістерін таңдау және қолдану біліктерін дамыту; 

- оқытудың заманауи ақпараттық құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру;  

- педагогикалық қызметке шығармашылық көзқарасты қалыптастыру. 

9.7. Педагогикалық практика, әдетте, оқудың екінші жылында университеттің бітіруші 

кафедралары негізінде жүзеге асырылады. Педагогикалық практика теориялық оқыту 

кезеңінде оқу үрдісінен қол үзбей жүргізілуі мүмкін. Бұл жағдайда магистрант бакалавриатта 

сабақ өткізуге қатысуы мүмкін. 

9.8. Зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның соңғы теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің, эксперименттік 

деректерді өңдеудің және түсіндірудің заманауи әдістерімен танысу мақсатында өткізіледі.  

9.9. Зерттеу практикасының міндеттері: 

- магистрлік диссертацияда магистранттың әзірлейтін сұрақтары бойынша іргелі және 

мерзімдік әдебиеттерді, нормативтік және әдістемелік материалдарды оқу;  

- магистрант таңдаған зерттеу тақырыбының өзектілігі мен практикалық 

маңыздылығын растау; 

- магистрлік диссертацияда қолдану үшін тәжірибелік материалдарды жинақтау, 

жүйелеу және жалпылау; 

- конференцияға баяндаманың тезистерін немесе мақалаларды жариялау үшін 

дайындау.
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9.10. Өндірістік тәжірибе оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту, 

тәжірибелік дағдылар мен құзыреттіліктерді игеру, сондай-ақ озық тәжірибені игеру 

мақсатында жүргізіледі. 

9.11. Өндірістік практиканың міндеттері: 

- болашақ маманның кәсіби және еңбек дағдыларын тәрбиелеу;  

- кәсіпорын немесе мекеме жұмысының ерекшелігін зерделеу; 

- қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелерімен таныстыру. 

9.12. Зерттеу, өндірістік практикалар шарттық негізде ұйымдарда (кәсіпорындарда, 

фирмаларда) немесе шығарушы кафедраларда және университеттің басқа да бөлімшелерінде 

жүргізіледі. Практика орнын таңдау кезінде университеттің стратегиялық серіктестері – 

кәсіпорындарға, сондай-ақ ЖОО бітіргеннен кейін магистрантты жұмысқа орналастыруы 

мүмкін ұйымдарға артықшылық берілуі тиіс.  

9.13. Магистрант практикасының жалпы жетекшілігі мен ұйымдастырылуын 

шығарушы кафедра жүзеге асырады. Зерттеу тәжірибесін өткізу кезінде практика жетекшісі 

ғылыми жетекші болып табылады. Педагогикалық практиканы өткізу кезінде жетекші 

шығарушы кафедраның оқытушысы болып табылады, өндірістік практиканың жетекшісі 

шығарушы кафедраның оқытушысы болып табылады. 

9.14. Зерттеу және өндірістік практиканың мазмұны диссертациялық зерттеудің 

тақырыбымен анықталады. 

9.15. Практика бағдарламаларын мамандық бейінін, практика объектісі болып 

табылатын ұйымды ескере отырып, тиісті бітіруші кафедралар әзірлейді. Бағдарламалар 

кафедраның, факультеттің әдістемелік кеңесінің отырысында қаралады және академиялық 

жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректормен бекітіледі.  

9.16. Практика аяқталғаннан кейін магистрант практикадан өту кезеңінде орындалған 

жұмыс туралы жазбаша есепті кафедраға ұсынуы тиіс, онда тұжырымдар мен ұсыныстар 

көрсетілуі тиіс. 

9.17. Есеп нәтижелері бағалаудың бекітілген балл-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша 

дифференциялы сынақпен бағаланады және практика бойынша емтихан ведомосына, 

магистранттардың сынақ кітапшаларына қойылады. Практика бойынша баға GPA есептеу 

кезінде ескеріледі. 

9.18. Практика бойынша академиялық қарызы бар магистрант қорытынды аттестаттауға 

жіберілмейді.  

 

10. Магистранттардың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы 

 

10.1. МҒЗЖ/МЭЗЖ-на қойылатын талаптар. 

10.1.1. Ғылыми және педагогикалық бағыт магистратурасындағы ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистрлік диссертацияны қоса алғанда: 

- магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі; 

- өзекті болып, ғылыми жаңалықты және практикалық маңызды қамтамасыз ету;  

- ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделуі; 

- ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдана отырып орындау;  

– негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 

бөлімдерінің болуы; 

- тиісті білім саласында алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге енгізу.  

10.1.2. Бейіндік магистратурадағы эксперименттік-зерттеу жұмысы, магистрлік жобаны 

қоса алғанда:  

- магистрлік диссертация (магистрлік жоба) қорғалатын мамандықтың негізгі 

проблемасына сәйкес келуі; 
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- ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделуі; 

- ақпараттық технологияның қазіргі әдістерін қолдана отырып орындау; 

- негізгі қорғалатын ережелер бойынша экспериментті-зерттеу (әдістемелік, 

практикалық) бөлімдерінің болуы. 

10.2. МҒЗЖ / МЭЗЖ шығарушы кафедрада, сондай-ақ отандық және шетелдік ғылыми-

зерттеу және білім беру мекемелері, ғылыми-зерттеу зертханалары мен орталықтары, 

инновациялық кәсіпорындар базасында өткізіледі. 

10.3. МҒЗЖ/МЭЗЖ ғылыми жетекшінің басшылығымен жүзеге асырылады, жетекші 

ғылым докторы немесе кандидаты, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесіне ие болуы 

шарт, одан бөлек соңғы 5 жыл ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған отандық ғылыми 

журналдарда, Clarivate Analytics компаниясының ақпараттық базасына сәйкес (ISI Web of 

Knowledge, Clarivate Analytics) нөлдік емес әсер ету коэффициенті бар немесе Elsevier 

компаниясының Scopus мәліметтер базасына кіретін халықаралық ғылыми басылымдарда 

жарық көрген ғылыми жарияланымдары, сонымен қатар магистрант оқып жатқан мамандық 

саласы бойынша жазылған оқулығы немесе оқу құралы бар болуы қажет. Қажет болған 

жағдайда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар тиісті салалардың білікті мамандары қатарынан 

ғылымның аралас салалары бойынша ғылыми консультанттар тағайындалуы мүмкін.  

10.4. Ғылыми жетекші ғылыми кеңестің шешімімен магистрант қабылданғаннан кейін 

алғашқы екі ай ішінде тағайындалады және университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.  

10.5. Ғылыми жетекші МҒЗЖ/МЭЗЖ ұйымдастырылуын, оның сапалы ғылыми және 

әдістемелік қойылымын қамтамасыз етуге міндетті. 

10.6. МҒЗЖ/МЭЗЖ негізгі мазмұны магистранттың жеке жұмыс жоспарында 

көрсетіледі. 

10.7. МҒЗЖ/МЭЗЖ көлемі магистранттың дайындық бағыттары, оқу жоспарлары және 

жеке жұмыс жоспарлары бойынша ЖООБ МЖМС-мен анықталады. 

10.8. МҒЗЖ/МЭЗЖ мақсаттары мен міндеттері  

10.8.1. МҒЗЖ/МЭЗЖ мақсаттары болып табылады: 

– аталған пәндік саладағы теория мен тәжірибе үшін зор маңызы бар жаңа нәтижелер алу;  

– ғылыми шығармашылық әдістемесін игеру, шығармашылық ұжым құрамында 

ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын алу;  

– аталған пәндік саладағы обьектілерді (үдерістер, әсерлер, құбылыстар, құрылғылар, 

жобалар) зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістерін игеру.  

 10.8.2. МҒЗЖ/МЭЗЖ міндеттері болып табылады: 

– магистранттарды ғылыми зерттеулер жүргізу теориясы мен тәжірибесін оқытуды 

ұйымдастыру;  

– магистранттардың шығармашылық ойлауы мен дербестігін дамыту, алған теориялық 

және тәжірибелік білімдерін тереңдету және бекіту;  

– дарынды және талантты магистранттарды анықтау, олардың шығармашылық және 

зияткерлік әлеуетін ғылым мен техниканың өзекті мәселелерін шешу үшін пайдалану; 

– магистранттың ғылыми шығармашылық қызығушылығын қалыптастыру, оларға 

ғылыми-зерттеу міндеттерін өздігінен шешу әдістемесі мен тәсілдерін үйрету.  

10.9. МҒЗЖ/МЭЗЖ келесі нысандарда жүзеге асырылады. 

- бекітілген жеке жұмыс жоспарына сәйкес ғылыми жетекшінің тапсырмаларын 

орындау; 

- ғылыми-зерттеу бағдарламалары аясында кафедрада орындалатын ғылыми-зерттеу 

жобаларына қатысу; 

- кафедра білім беру мекемелерімен, зерттеу ұжымдарымен келісім шарт аясында 

орындайтын ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу; 
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- кафедра, факультет, университет ұйымдастыратын ғылыми және ғылыми-

практикалық конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді, пікірталастарды, 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысу; 

- өзекті мәселелер бойынша семинарлар, мастер-кластар, дөңгелек үстелдер өткізу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстары конкурстарына қатысу; 

- магистрлік диссертация/магистрлік жоба шеңберінде өзекті мәселе бойынша өзіндік 

зерттеуді жүзеге асыру; 

- қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, 

библиографиялық жұмысты жүргізу; 

- ғылыми конференцияларда, семинарларда, симпозиумдарда баяндамалар мен сөз 

сөйлеулерді дайындау; 

- магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны дайындау және қорғау.  

10.10. МҒЗЖ/МЭЗЖ жоспарлау. 

10.10.1. МҒЗЖ/МЭЗЖ нақты нысандары магистранттың жеке жұмыс жоспарында, ал 

олардың орындалу мерзімі мамандықтың академиялық күнтізбесінде көрсетіледі. 

Магистранттың жеке жұмыс жоспары магистратура мамандығының оқу жоспары негізінде 

магистратураның білім беру бағдарламасының барлық қызмет түрлерін көрсете отырып, 

оқудың барлық кезеңіне жасалады. 

Магистранттың жеке жұмыс жоспарының үлгісі В қосымшасында келтірілген.  

10.10.2. Жеке жұмыс жоспарын магистрант оқудың барлық кезеңіне қабылданғаннан 

кейін 2 ай ішінде ғылыми жетекшінің басшылығымен академиялық кезең бойынша жұмысты 

ескере отырып әзірлейді, аталған құжат кафедра меңгерушісімен, ОӘБ-мен келісіледі және 

факультет деканымен төрт данада бекітіледі: біреуі – деканатта, екіншісі – шығарушы 

кафедрада сақталады және магистранттың кәсіптік оқу бағдарламасын орындауын және 

игеруін бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болады, үшіншісі  – магистранттың оқу 

жетістіктерін бақылауды ұйымдастыру үшін тіркеу бөліміне, төртіншісі  – магистрантқа 

тапсырылады. 

10.10.3. МЖЖЖ 1-бөлімінде магистранттың жеке білім беру бағдарламасын 

анықтайтын ЖОЖ орналастырылады және оқу жылының басынан бастап 2 апта ішінде 

оқудың барлық кезеңіне құрастырылады. 

10.10.4. ЖОЖ-на базалық және кәсіби пәндер циклінің пәндері кіреді. 

10.10.5. 2-бөлімде педагогикалық және зерттеу практикасының базасы ретінде 

мамандық бойынша практикадан өтуге шарт жасалған бітіруші кафедра немесе ұйым 

көрсетіледі. Өндірістік практика базасы ретінде мамандық бойынша практикадан өтуге шарт 

жасалған ұйымдар көрсетіледі. 

10.10.6. 3-бөлімде МҒЗЖ/МЭЗЖ өткізу нысандары көрсетіледі. 

10.10.7. 4-бөлімде ғылыми зерттеу негіздемесі бар магистрлік диссертацияның / 

магистрлік жобаның тақырыбы көрсетіледі. Магистрлік диссертацияның / магистрлік 

жобаның тақырыбы Ғылыми кеңестің шешімімен қабылданғаннан кейін алғашқы екі ай 

ішінде магистрантқа тағайындалады және университет ректорының бұйрығымен бекітіледі. 

Магистрлік диссертация / магистрлік жоба бойынша жұмыс жоспарында теориялық және 

эксперименттік бөлім бойынша жоспарланған жұмыс түрлерін атап көрсету қажет.  

10.10.8. 5-бөлімде жарияланымдардың болжалды тақырыптарын, жариялау мерзімдері 

мен түрлерін тізіп алу керек: ғылыми журналдағы мақала немесе ғылыми -практикалық 

конференцияда сөз сөйлеу.  

10.10.9. 6-бөлімде келісім-шарттар жасалған серіктес жоғары оқу орындарынан немесе 

ғылыми жетекшінің келісімі бойынша басқа ЖОО, ҒЗИ-дан таңдалған ғылыми 

тағылымдамадан өту базасын көрсету қажет. Ғылыми тағылымдама мерзімі 1 және 1,5 

жылдық нормативті оқу мерзімімен бейіндік бағыт үшін 2 -семестрге және 2 жылдық 

нормативті оқу мерзімімен ғылыми-педагогикалық бағыт үшін 3-4 семестрге, аттестаттау 

аптасымен сәйкес келмейтіндей етіп жоспарлау қажет.  
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10.11. Академиялық кезеңдерде МҒЗЖ / МЭЗЖ ұйымдастыру. 

10.11.1. 1 академиялық кезеңде диссертацияның / жобаның тақырыбы және негізгі 

жұмыстар мен оларды орындау мерзімдері көрсетілген жұмыс кестесі бекітіледі; зерттеудің 

мақсаттары мен міндеттерін белгілеу; зерттеу объектісі мен пәнін анықтау; таңдалған 

тақырыптың өзектілігін және зерттеліп отырған мәселенің қазіргі жағдайының сипаттамасын 

негіздеу; қолданылуы болжанып отырған әдістемелік аппараттың сипаттамалары, зерттеудің 

теориялық негізі ретінде пайдаланылатын негізгі әдебиеттерді таңдау және зерттеу жүзеге 

асырылады. 

10.11.2. Оқу жылының 2-ші жарты жылдығының МҒЗЖ нәтижесі өзекті басылымдарға 

негізделген және зерттеу саласындағы жетекші сарапшылар алған негізгі нәтижелер мен 

ережелерді, олардың зерттеу барысындағы қолданылуын бағалауды қамтитын зерттеу 

тақырыбы бойынша егжей-тегжейлі әдебиетке шолу болып табылады. Әдебиетті шолудың 

негізін зерттелетін мәселенің теориялық аспектілерін, бірінші кезекте соңғы 3-5 жылда ғылыми 

монографиялар мен мақалаларды ашатын көздер құрауы тиіс. Ғылыми басылымда немесе 

халықаралық немесе республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарында бір 

мақала жариялау. Диссертацияның / жобаның теориялық және эксперименттік жұмысының 

кемінде 50%-ын орындау. 

10.11.3. 2 оқу жылының 1 жартыжылдығындағы МҒЗЖ нәтижесі – диссертация / жоба 

үшін нақты материал жинау, соның ішінде деректерді жинау әдістемесін, нәтижелерді өңдеу 

әдістерін, олардың сенімділігі мен диссертациямен / жобамен жасалатын жұмысты аяқтау 

үшін жеткіліктілігін бағалау, ғылыми басылымда немесе халықаралық немесе 

республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарында кемінде бір 

жарияланымның болуы. Диссертацияның / жобаның теориялық және эксперименттік 

жұмысының кемінде 90%-ын орындау. 

10.11.4. 2 оқу жылының 2 жартыжылдығындағы МҒЗЖ нәтижесі ғылыми басылымда 

немесе халықаралық немесе республикалық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарында бір мақала жариялау, диссертацияның / жобаның түпкілікті мәтінін 

дайындау және ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу болып табылады.  

10.11.5. Бейіндік магистратурада 1-ші семестрде ЭИРМ нәтижесі 10.11.1, 10.11.2-

тармақшаларда, 2-ші семестрде – 10.11.3, 10.11.4-тармақшаларда баяндалған іс-шаралар 

болып табылады.  

10.11.6. Қорғауға ұсынылған диссертацияның / жобаның негізгі нәтижелері ұсынылуы 

керек:  

- диссертация тақырыбы бойынша кемінде 2 жарияланымда: ғылыми басылымда және 

халықаралық немесе республикалық ғылыми-практикалық конференцияда сөз сөйлеуде –

ғылыми және педагогикалық бағыт үшін; 

- жоба тақырыбы бойынша 1 жарияланымда: ғылыми басылымда немесе халықаралық / 

республикалық ғылыми-практикалық конференцияда сөз сөйлеуде – бейіндік бағыт үшін.  

10.12. МҒЗЖ/МЭЗЖ орындалуын бақылау.  

10.12.1. Бақылаудың негізгі міндеті магистранттың жұмысын бағалау, магистранттың 

жеке жоспарының орындалуын қарастыру, зерттеудің нақты орындалу жағдайын және оның 

диссертацияға / жобаға қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау, сондай-ақ үздік 

нәтижелерге қол жеткізу мақсатында МҒЗЖ/МЭЗЖ ұйымдастырылуын түзету үшін 

ұсыныстар әзірлеу болып табылады. 

10.12.2. МҒЗЖ/МЭЗЖ бақылау оның орындалу барысына жоспарлы және ағымдағы 

бақылау жасауды көздейді.  

10.12.3. Ағымдағы бақылау жұмыстың кез келген сатысында жүзеге асырылады және 

оны магистранттың жетекшісі жүргізеді. Магистрант бақылау жүргізу үшін ғылыми 

жетекшіге қажетті материалдар мен құжаттарды тапсыруы керек.  
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10.12.4. Ағымдағы бақылауды магистранттың жетекшісі келесі формаларда жүзеге 
асырады:  

–орындалған жұмыстардың жекелеген нәтижелері бойынша магистранттың есептері;  
– орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша әңгімелесу. 
10.12.5. Жоспарлы бақылауды оқу жылы ішінде шығарушы кафедра жүзеге асырады. 

Оқу жылының соңында МҒЗЖ/МЭЗЖ нәтижелері жазбаша есеп түрінде ресімделуі және 
ғылыми жетекшіге келісуге ұсынылуы тиіс. Есепке есептік кезеңде жарияланған 
мақалалардың, баяндамалар тезистерінің ксерокөшірмелері, енгізу актілері, патенттер және 
т. б. қоса беріледі. ҒЗЖ/ЭЗЖ туралы есепке ғылыми жетекші қол қояды, есеп кафедра 
отырысында талқылауға ұсынылады және факультет деканымен бекітіледі. 

МҒЗЖ/МЭЗЖ туралы есептің үлгісі Г қосымшасында келтірілген. 
10.12.6. МҒЗЖ/МЭЗЖ туралы жылдық есеп 2 данада жасалады: біреуі-шығарушы 

кафедрада сақталады, екіншісі – Ғ және ХББ-на есепке алу үшін беріледі (есептерге кафедра 
отырысының хаттамасынан үзінді көшірме қоса беріледі).  

10.12.7. Бекітілген МҒЗЖ/МЭЗЖ орындау нәтижелеріне сәйкес бағалаудың бекітілген 
балл-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша дифференциялы сынақ түрінде баға қойылады және 
қойылған баға МҒЗЖ/МЭЗЖ бойынша емтихан ведомосына, магистранттың сынақ 
кітапшасына көшіріледі. МҒЗЖ/МЭЗЖ бойынша баға GPA есептеу кезінде ескеріледі. 

10.12.8. МҒЗЖ/МЭЗЖ туралы есепті уақытында тапсырмаған және дифференциялы 
сынақты алмаған магистрант қорытынды аттестаттауға жіберілмейді. 

10.13. МҒЗЖ/МЭЗЖ шеңберінде магистрант ғылыми тағылымдамадан өтуге міндетті.  
10.14. Ғылыми тағылымдама мақсаты – инновациялық технологиялармен және 

өндірістің жаңа түрлерімен танысу, диссертация / жоба үшін теориялық және практикалық 
материалдарды жинау, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін жариялау, ғылыми конференцияларға 
баяндамалармен қатысу.  

10.15. Ғылыми тағылымдама ғылыми ұйымдарда және/немесе тиісті саладағы немесе 
қызмет салаларының ұйымдарында университет пен тағылымдама базасысы болып 
табылатын ұйым арасында жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады. Алыс шетелдердің 
ғылыми ұйымдарында ғылыми тағылымдамадан өтуге ғылыми зерттеулермен белсенді 
айналысатын және гранттық жобалар мен шаруашылық келісім жұмыстарына қатысатын 
магистранттарға рұқсат етіледі. 

10.16. Магистранттың ғылыми тағылымдамасының ұзақтығы жол жүруді қоса алғанда, 
10 күннен аспайды. 

10.17. Магистрантты ғылыми тағылымдамаға жіберу университет ректорының 
бұйрығымен ресімделеді. 

10.18. Ғылыми тағылымдамадан өту басталғанға дейін кемінде 2 апта бұрын 
магистрант ғылыми тағылымдамадан өту үшін тағылымдамадан өту базасы болып 
табылатын ұйымнан шақыру алуы қажет. 

10.19. Ғылыми тағылымдаманы рәсімдеу үшін магистрант Ғ және ХББ-на тізімге сәйкес 
келесі құжаттарды ұсынуы керек:  

- ғылыми тағылымдама кезіндегі магистранттың жұмыс жоспары, тағылымдаманың 
өтетін орны мен мерзімі, тағылымдаманың мақсаттары мен міндеттері, жоспарланған 
жұмыстың түрлері, оның ішінде магистранттың негізгі қызметіне сәйкес теориялық 
дайындық (ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік іс-шараларға, дәрістерге, семинарларға, 
конференцияларға қатысу, ғылыми-техникалық құжаттармен жұмыс) және практикалық 
бөлім (ғылыми немесе педагогикалық тәжірибелерге қатысу, ғылыми-зерттеу зертханасының 
жұмысы және т.б.). Магистранттың ғылыми тағылымдамасы жоспарының үлгісі Д 
қосымшасында келтірілген; 

- тағылымдама базасы болып табылатын ұйымның магистрантты ғылыми 
тағылымдамадан өтуге қабылдауға келісімін растайтын құжат; 

- университет ректорының атына ғылыми тағылымдамадан өту туралы өтініш.  
Магистранттың ғылыми тағылымдамадан өту туралы өтініш үлгісі Е қосымшасында 

келтірілген.  
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10.20. Бұйрыққа қол қойылғаннан кейін ғылыми тағылымдамаға жіберілетін 

магистрант тіркеу бөлімінен іссапар куәлігін алады. 

10.21. Ғылыми тағылымдамадан өткеннен кейін 3 күнтізбелік күн ішінде магистрант 

ғылыми тағылымдаманың нәтижелері туралы есеп беруге міндетті, ол келесі бөлімдерді 

қамтиды:  

10.21.1 Магистрант ғылыми тағылымдамадан өткен жоғары оқу орнының, ғылыми-

зерттеу институтының ғылыми зерттеулері туралы ақпарат. 

10.21.2 Ғылыми тағылымдама кезеңінде орындалған жұмыстардың тізбесі, 

сипаттамасы, мазмұны: 

- оқу жұмысы: қандай курстар өтті (пәнді, курс атауын, кредит санын, нәтижелерін 

көрсету); 

- теориялық жұмыс: дереккөздердің шығу деректерін, оларды зерттеудің диссертация 

үшін маңыздылық дәрежесін көрсету; 

- ғылыми жұмыс: зерттеу әдістері, ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері, 

зерттеу нәтижелерін жалпылау және бағалау, алынған нәтижелерді ұқсас зерттеулер 

мәліметтерімен салыстыру; 

- ғылыми семинарларға, конференцияларға, жарияланымдарға қатысу;  

- қосымша жұмыс түрлері. 

10.21.3. Қорытындылар мен ұсыныстар. 

Магистранттың ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы есеп үлгісі Ж қосымшасында 

келтірілген. 

10.22. Атқарылған жұмыс және алынған нәтижелер туралы есеп ғылыми тағылымдама 

жетекшісімен келісіліп, қол қойылуы тиіс. Ғылыми тағылымдама жетекшісінің қолы кадрлар 

бөлімімен немесе магистрант ғылыми тағылымдамадан өткен ЖОО-ның, ҒЗИ-ның ғылыми 

хатшысымен расталуы тиіс. Алынған нәтижелер ғылыми тағылымдама туралы есепке қоса 

берілетін тиісті құжаттармен расталуы тиіс. Есеп кафедра отырысында талқыланып, 

факультет деканы бекітеді. Магистранттың ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы есептің 

титулдық парағының үлгісі К қосымшасында келтірілген. 

10.23. Ғылыми тағылымдама туралы есеп 2 данада жасалады: біреуі – шығарушы 

кафедраға ұсынылады, екіншісі – Ғ және ХББ-на есепке алу үшін беріледі. 

10.24. Ғылыми тағылымдама нәтижелері бойынша белгіленген балдық-рейтингтік 

әріптік жүйе бойынша баға қойылады, ол кейіннен тиісті академиялық кезеңде МҒЗЖ/МЭЗЖ 

бағасын қою кезінде ескеріледі (орташа арифметикалық баға ретінде).  

10.25. Бағалау кезінде атқарылған жұмыс және алынған нәтижелер туралы ұсынылған 

есептің мазмұны, ғылыми тағылымдамадан өту кезінде жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс 

көлемінің орындалуы ескеріледі. 

10.26. Ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы есеп бермеген Магистрант қорытынды 

аттестаттауға жіберілмейді. 

10.27. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын магистранттың ғылыми 

тағылымдамасының шығындары магистрлерді даярлаудың мемлекеттік бағдарламасының 

қаражаты есебінен өтеледі. 

10.28. Ғылыми тағылымдамаға шығындарды жабу үшін мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша оқитын магистранттың жеке шотына ақшалай қаражат аудару іссапарға 

жіберу туралы бұйрыққа қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады. 

10.29. Келісім шарт негізінде оқитын магистрант өз қаражаты есебінен ғылыми 

тағылымдамадан өтеді. 

10.30. Ғылыми тағылымдамадан өткеннен кейін 3 күнтізбелік күн ішінде магистрант 

БЕБ-не растаушы құжаттармен бірге аванстық есеп беруге міндетті. 
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11. Магистранттардың қорытынды аттестациясы 
 

11.1. Қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу 
жұмыс жоспарларында көзделген мерзімде кешенді емтихан тапсыру және диссертацияны / 
жобаны қорғау нысанында өткізіледі. 
 11.2. Қорытынды аттестаттауға жұмыс оқу жоспары мен жұмыс оқу 
бағдарламаларының талаптарына сәйкес білім беру үдерісін аяқтаған магистранттар 
жіберіледі. Магистранттың қорытынды аттестаттауға жіберу, университет ректорының 
бұйрығымен қорытынды аттестаттау басталғанға дейін, кемінде екі апта бұрын ресімделеді.  

11.3. Білім беру бағдарламасының, жұмыс және жеке оқу жоспарларының және жұмыс 
оқу бағдарламаларының талаптарын орындамаған, бітіруші курстың білім алушысы, жазғы 
семестрсіз қайта оқу курсына қалдырылады. 

11.4. Кешенді емтихан және диссертацияны / жобаны қорғау МАК отырысында 
жүргізіледі. 
 11.5. МАК төрағасының шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін ғылыми 
дәрежесі немесе ғылыми атағы немесе философия докторы (PhD) дәрежесі болуы және 
университетте жұмыс істемеуі тиіс. МАК төрағасының кандидатурасын ҚР БҒМ бекітеді.  

11.6. МАК құрамына шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін ғылыми 
дәрежесі немесе ғылыми атағы немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар кіреді; бейіндік 
магистратура үшін сондай-ақ шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін білікті 
мамандар-практикалық қызметкерлер енгізілуі мүмкін. 

11.7. Кешенді емтихан диссертация / жоба қорғалғанға дейін кемінде 1 ай бұрын 
өткізіледі. Мамандық бойынша кешенді емтиханға магистратураның білім беру 
бағдарламасының базалық пәндер және бейінді циклінің пәндері кіреді. 

11.8. Кешенді тапсырған магистрант диссертацияны / жобаны қорғауға рұқсат 
жіберіледі. 

11.9. Диссертацияны / жобаны қорғауға жіберу МАК төрағасының кешенді емтихан 
тапсыру туралы ұсынысы және кафедра отырысының диссертацияны / жобаны қорғауға 
ұсыну туралы, шешімінен шығарылған кафедра меңгерушісі қол қойған үзіндісі негізінде 
ректордың бұйрығымен рәсімделеді. 

11.10. Магистратураның білім беру бағдарламасын оқытудың толық теориялық курсын 
меңгерген, бірақ белгіленген мерзімде магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны 
қорғамаған магистрант зерттеу компоненттерінің несиелерін қайта меңгере алады және 
келесі оқу жылында ақылы негізде диссертацияны / жобаны қорғай алады (диссертацияны / 
жобаны рәсімдеуге және қорғауға 3 (үш) кредит беріледі). 

11.11. Магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны қорғау МАК-тың ашық 
отырысында оның кемінде 2/3 мүшелерінің қатысуымен өткізіледі. 

11.12. Бір диссертацияны / жобаны қорғау ұзақтығы 50 минуттан кем болмауы тиіс. 
Диссертация / жобаны қорғау үшін магистрант МАК алдында кемінде 15 минут баяндаманы 
жасайды. 

11.13. Магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны қорғау:  
- ғылыми жетекшінің оң пікірі;  
- ғылыми басылымдарда диссертация тақырыбы бойынша кемінде 2 жарияланым 

немесе халықаралық немесе республикалық ғылыми-практикалық конференцияда сөз сөйлеу 
– ғылыми және педагогикалық бағытта; 

- ғылыми басылымдарда жобаның тақырыбы бойынша кемінде 1 жарияланым немесе 
халықаралық немесе республикалық ғылыми-практикалық конференцияда сөз сөйлеу – 
бейіндік бағытта; 

- бітіруші кафедраның қорғауға ұсыныстар туралы шешімі (кафедра отырысының 
хаттамасынан көшірме); 

- рецензенттің бір рецензиясы, біліктілігі (ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, философия 
докторы (PhD) немесе магистр дәрежесі) қорғалатын жұмыс бейініне сәйкес келетін, онда 
диссертацияның / жобаның жан-жақты сипаттамасы және тиісті мамандық бойынша 
"магистр" дәрежесін беру мүмкіндігі туралы дәлелді қорытынды беріледі. 
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11.14. Егер ғылыми жетекші немесе шығарушы кафедра "қорғауға жіберілмейді" 

немесе "қорғауға ұсынылмайды" деген теріс қорытынды берген жағдайда магистрант 

диссертацияны / жобаны қорғамайды. Магистрант рецензенттің оң және теріс қорытындысы 

болған жағдайда диссертацияны / жобаны қорғауға жіберіледі.  

11.15. Диссертацияны / жобаны қорғау нәтижелері әрбір магистрантқа жеке хаттамамен 

рәсімделеді. 

11.16. Қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті кәсіптік оқу 

бағдарламасын меңгергенін растаған және диссертация / жобаны көпшілік алдында қорғаған 

магистрантқа МАК шешімімен тиісті мамандық бойынша "магистр" дәрежесі беріледі және 

қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін бес жұмыс күнін ішінде қосымшасымен 

мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. МАК-тың "магистр" дәрежесін беру туралы шешімі 

хаттамамен рәсімделеді. 

11.17. Қорытынды аттестаттаудың нәтижелері негізінде магистратураның тиісті білім 

беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және тиісті мамандық бойынша "магистр" 

дәрежесін бере отырып, қорытынды аттестаттаудан табысты өткен магистранттарды шығару 

туралы университет ректорының бұйрығы шығарылады. 

         11.18. Қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін МАК төрағасы магистранттарды 

қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы есеп жасайды, ол бір ай мерзімде университет 

ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі. 

11.19. Магистранттарды қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы есеп кестелер мен 

түсіндірме жазбаны қамтиды, онда: 

- осы мамандық бойынша магистрлердің дайындық деңгейі; 

- кешенді емтиханда анықталған магистранттардың білімдерінің сипаттамасы;  

- магистрлік диссертацияларды / магистрлік жобаларды орындау сапасы;  

- магистрлік диссертациялар / магистрлік жобалар тақырыптарының ғылым, техника, 

мәдениет және өндіріс сұраныстарына сәйкестігі; 

- осы мамандық бойынша магистрлерді дайындау сапасын талдау;  

- магистрлерді даярлаудағы кемшіліктер; 

- кафедра қорытындысының, ғылыми жетекшінің пікірінің, рецензияның магистрлік 

диссертацияның / магистрлік жобаның қорғау деңгейіне сәйкестігі; 

- магистрлерді даярлауды одан әрі жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар.  

11.20. Университет ректоры қол қойған, берілген дипломдардың нөмірлері мен 

мамандықтары көрсетілген, тиісті білім беру бағдарламаларын бітірген магистратура  

түлектерінің тізімі ҚР БҒМ-не шығару туралы бұйрық шыққаннан кейін бір ай мерзімде 

ұсынылады. 

 

12. Магистратураның білім беру бағдарламаларын орындаған тұлғалардың 

дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 

 

12.1. Бейіндік магистратура түлектерінің негізгі құзыреттеріне қойылатын талаптар: 

тиісті: 

1) түсініктің болуы: 

- ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы;  

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымының өзекті 

методологиялық және философиялық мәселелері туралы; 

- жаһандану үдерістерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық 

салдарлары туралы; 

- кәсіпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, 

көшбасшылық теориясы туралы; 

2) білу: 

- ғылыми таным методологиясы; 
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- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби 

деңгейде кемінде бір шет тілі; 

3) білу: 

- кәсіби қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдану; 

- қазіргі концепцияларды, теорияларды және үрдістер мен құбылыстарды зерттеу 

тәсілдерін сыни талдау; 

- әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру, оларды жаңа бейтаныс 

жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін қолдану;  

- менеджментті ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін тәжірибеде қолдану;  

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және 

шығармашылықпен қарау; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық 

және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 

-магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т.б. түрінде 

Эксперименталды-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.; 

4) дағдысы болуы: 

- стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу; 

- менеджмент және маркетинг саласындағы мәселелерді зерттеу және алынған 

нәтижелерді кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін пайдалану; 

- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация; 

- шешендік өнер, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық 

ресімдеу; 

- күнделікті кәсіби қызметке және докторантурада білімін жалғастыруға қажетті білімді 

кеңейту және тереңдету; 

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану;  

5) Құзыретті: 

- мамандық бойынша зерттеу методологиясы саласында; 

- кәсіпорын қызметін ұйымдастыру және басқару; 

- түрлі ұйымдармен, соның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен  өндірістік 

байланыстарды жүзеге асыруда; 

- білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету, кәсіби дағдылар мен іскерлікті кеңейту 

тәсілдерінде. 

12.2. Ғылыми және педагогикалық магистратура түлектерінің негізгі құзыреттеріне 

қойылатын талаптар: 

тиіс: 

1) түсініктің болуы: 

- ғылым мен білім берудің қоғамдық өмірдегі рөлі туралы; 

- ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы;  

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымының өзекті 

методологиялық және философиялық мәселелері туралы; 

- жоғары мектеп оқытушыларының кәсіби құзыреттілігі туралы; 

- жаһандану үдерістерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық 

салдарлары туралы; 

2) білу: 

- ғылыми таным методологиясы; 

- ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; 

- оқу үрдісінде студенттердің танымдық іс-әрекетінің психологиясы; 

- оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары;  

3) білу: 

- алынған білімді ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды дамыту және қолдану 

үшін пайдалану; 
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- қазіргі концепцияларды, теорияларды және процестер мен құбылыстарды талдау 

тәсілдерін сыни талдау; 

- жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін әр түрлі пәндер 

шеңберінде алынған білімді интеграциялау; 

- толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір шығару және шешім қабылдау 

арқылы білімді біріктіру жолымен; 

- жоғары мектептің педагогика және психология білімін өзінің педагогикалық 

қызметінде қолдану; 

- оқытудың интерактивті әдістерін қолдану; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық 

және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және 

шығармашылықпен қарау; 

- ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді 

оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;  

-диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми -

зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау; 

4) дағдысы болуы: 

- ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми міндеттерді шешу; 

- Кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті 

жүзеге асыру; 

- Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі; 

- білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану;  

- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация; 

- шешендік өнер, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық 

ресімдеу; 

- күнделікті кәсіби қызметке және докторантурада білімін жалғастыруға қажетті білімді 

кеңейту және тереңдету; 

5) Құзыретті: 

- ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында; 

- жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында; 

- заманауи білім беру технологиялары мәселелерінде; 

- кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда; 

- білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету, кәсіби дағдылар мен іскерлікті кеңейту 

тәсілдерінде. 

 

13. Келісу және жіберу 

 

13.1. Осы Ереженің жобасын сараптамаға және талқылауға таратуды әзірлеушілер 

жүзеге асырады. 

13.2. Осы Ережені келісу ғылыми жұмыс және стратегиялық даму жөніндегі 

проректормен, академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректормен, заң 

кеңесшісімен, құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысымен жүзеге асырылады және 

Ереженің түпнұсқасымен бірге сақталатын «Бекіту парағында» орындалады.  

13.3. Осы Ереженің түпнұсқасын құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне тапсыру үшін 

жауапкершілік әзірлеушілерге жүктеледі. 

13.4. Осы Ереженің жұмыс даналарын құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі ғылыми жұмыс 

және стратегиялық даму жөніндегі проректорға, академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі проректорға, ғылым және халықаралық байланыстар басқармасына, оқу бөлімдерінің 

басшыларына, деканаттарға, кафедраларға жіберуді жүзеге асырады. 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 23-сі 

Қосымша А 

 

Магистратураға түсуші тұлғаның апелляцияға өтініш жазу үлгісі 

 

  

Апелляциялық комиссияның 

төрағасына 

____________________________ 

(Т.А.Ә.) 

____________________________ 

(КТӨП атауы) 

Түсушіден __________________ 

____________________________ 

ТЖК _______________________ 

Нұсқа ______ Аудитория______ 

Өтініш 
Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратураға кешенді тестілеуден 

келесі тест тапсырмаларын мазмұны бойынша қарауыңызды сұраймын: 

Бөлім 

Тест 

тапсырмасының 

№ 

Себебі: (төмендегілердің біреуін 

көрсетіңіз: дұрыс жауабы жоқ, 

бірнеше дұрыс жауабы бар, тест 

тапсырмасы дұрыс құрылмаған) 

Апелляциялық 

комиссияның 

шешімі 

Тыңдалым 
   

   

Лексико-грамматикалық 

тест 

   

   

Оқылым 
   

   

Оқуға дайындығын 

анықтауға арналған тест 

   

   

1-ші пән (бір дұрыс 

жауапты таңдау) 

   

   

   

2-ші пән (бір немесе 

бірнеше дұрыс жауапты 

таңдау) 

   

   

   

Барлығы:    

       Ескерту: "Апелляциялық комиссияның шешімі" бағаны келесі мәндерді қабылдайды: 

"Қанағаттандырылды" немесе "Қанағаттандырылмады"  

 

      Мерзімі ____________ Түсушінің қолы________________ 

 

      Апелляциялық комиссия төрағасының Т.А.Ә. және қолы __________________________ 

 

      Апелляциялық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. және қолы __________________________ 

 

      Апелляциялық комиссияның шешімімен келісемін _______________________________ 

                                                                                                       (түсушінің Т.А.Ә.,қолы) 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 24-сі 

Қосымша Б 

 

Кешенді тестілеу бойынша апелляциялық комиссия отырысының хаттамасы үлгісі 

 

       КТӨП _________ ____________________________ Лек ______ Мерзімі ______  

                          (код)                        (атауы) 

№ Т.А.Ә. ТЖК 
Жауап парағының 

№ 
Аудиторияның 

№ 
Нұсқа Тапсыру тілі 

1       

2       

3       

      кестеннің жалғасы 

Шет тілі бойынша тест 

Тыңдалым Лексико-грамматикалық тест Оқылым 

Т Қ 
Балдар 

Т Қ 
Балдар 

Т Қ 
Балдар 

Дейін Кейіне Дейін Кейіне Дейін Кейіне 

            

            

            

      кестеннің жалғасы 

Оқуға дайындығын анықтау 

бойынша тест 
1-пән 2-пән Барлығы 

Шешімі 
Т Қ 

Балдар 
Т Қ 

Балдар 
Т Қ 

Балдар 
Т Қ 

Балдар 

Дейін Кейіне Дейін Кейіне Дейін Кейіне Дейін Кейіне 

                 

                 

                 

       Ескерту: 
       Т - апелляцияға берілген тапсырмалар саны. 

       Қ- қанағаттандырылған тапсырмалар саны. 
Апелляциялық комиссияның төрағасы Қабылдау комиссиясының төрағасы  

 

 
 
  
 

 _________ ____________________  
  (қолы)                          (Т.А.Ә.) 

 _________ ____________________  
   (қолы)                            (Т.А.Ә.) 

Апелляциялық комиссия мүшелері Министрлік өкілдері тобының жетекшісі 

 _________ ____________________  
  (қолы)                          (Т.А.Ә.) 

 _________            ____________________  
 (қолы)                              (Т.А.Ә.) 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 25-сі 

 

Қосымша В 
 

Магистранттың жеке жұмыс жоспарының үлгісі 

 Ф. 4-03 

 

  

Ө.СҰЛТАНҒАЗИН АТЫНДАҒЫ  

ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
     

ФАКУЛЬТЕТ 

 

«Бекітемін» 

 

Декан 

_____________А. Тегі 

«___» ________ 20 ___ ж. 

 

 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
 

Магистранттың Т.А.Ә. ________________________________________________ 

  

Мамандық   ________-____________________________________________ 

 

Бағыты  _______________________________________________________ 

 

Оқу түрі ________ Оқу тілі ________ топ коды ___________ 

 

Оқу мерзімі _____________________________________________________ 

 

Білім беру бағдарламасы __________________________________________ 

 

Ғылыми жетекшісі _______________________________________________ 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 26-сы 

Қосымша В жалғасы 

 

 

1. ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 

 

Ц
и

к
л

і 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

Пәндер атауы және 

оқу жұмысының түрлері 

К
аф

ед
р
ас

ы
 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

А
п

та
 с

ан
ы

 

Б
ақ

ы
л
ау

 

н
ы

са
н

ы
 

О
қ
у
 п

ән
ін

 о
қ
у
 

ү
ш

ін
 А

К
Т

 а
ғы

н
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

Оқу жоспарында белгіленген мерзімде, оқытылатын пәндер 

БД / 

ПД 

ОК / 

КВ 

     Өз 

тобымен 
  Ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) магистрлік 

диссертацияны орындауды қоса алғанда/ Эксперименттік-

зерттеу жұмысы (МЭЗЖ) магистрлік жобаны орындауды 
қоса алғанда 

     

  Итого за  1 семестр      
2 семестр 

Оқу жоспарында белгіленген мерзімде, оқытылатын пәндер 

БД / 

ПД 

ОК / 

КВ 

     Өз 

тобымен 
  Практика (педагогикалық, зерттеу, өндірістік)      
  Ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) магистрлік 

диссертацияны орындауды қоса алғанда/ Эксперименттік-

зерттеу жұмысы (МЭЗЖ) магистрлік жобаны орындауды 

қоса алғанда 

 

 

 

    

  Кешенді емтихан (КЭ)      
  Магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны 

ресімдеу және қорғау 

     

  Барлығы 2 семестр бойынша      
3 семестр 

Оқу жоспарында белгіленген мерзімде, оқытылатын пәндер 

БД  КВ      Өз 

тобымен 
  Практика (педагогикалық, зерттеу, өндірістік)      
  Ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) магистрлік 

диссертацияны орындауды қоса алғанда/ Эксперименттік-

зерттеу жұмысы (МЭЗЖ) магистрлік жобаны орындауды 

қоса алғанда 

     

  Кешенді емтихан (КЭ)      
  Магистрлік диссертацияны / магистрлік жобаны 

ресімдеу және қорғау 

     

  Барлығы 3 семестр бойынша      
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 27-сі 

Қосымша В жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 семестр 

Оқу жоспарында белгіленген мерзімде, оқытылатын пәндер 

БД  КВ      Өз 

тобымен 

  Ғылыми-зерттеу жұмысың (МҒЗЖ) орындау, 

магистрлік диссертациямен бірге  

     

  Кешенді емтихан (КЭ)      

  Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау      

  Барлығы 4 семестр бойынша      

 

Эдвайзер ___________________ А. Тегі        Деканның оқу ісі жөніндегі                                            

Күні  _____ ___________ 20_ ж.                                орынбасары______ А. Тегі 

Магистрант_______________  А. Тегі                   Күні _____ ___________ 20_ ж. 

Күні  _____ ___________ 20_ ж. 

 

2. КӘСІБИ ПРАКТИКА 

3. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

4. МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫ / МАГИСТРЛІК ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ 

ЖОСПАРЫ 

4.1 Магистрлік диссертация / магистрлік жоба тақырыбы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ҚМПУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілді хаттама ________________20__ж. №____ 

4.2 Өзектілігі _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.4 Мақсаты_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.5 Міндеттер ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.6 Теориялық және практикалық маңыздылығы ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4.7 Диссертацияның орындалу жоспары: 

№ 

п/п 
Жұмыс түрі  Орындау мерзімі  Есептілік нысаны 

1 Теориялық бөлім:   

2 Тәжірибелік бөлім:   

 

 

 

№ 

п/п 
Практиканың атауы  

 

Практиканың 

базасы 

Өту мерзімі Есептілік  

нысаны  

     

№ 

п/п 
Жұмыс түрі  Орындау мерзімі  Есептілік 

нысаны 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 28-сі 

Қосымша В жалғасы 

 

5. ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР 

 

 

 

 

6. ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМА 

 

 

Магистрант__________________________________________________________ А. Тегі 

                                                                               (қолы) 

 

Келісілді: 

Ғылыми жетекші ______________________________________________  А. Тегі 

   (қолы) 

«____» ___________20 ____ ж.  

 

Кафедра меңгерушісі _________________________________   _________ А. Тегі 

(бітіруші кафедраның атауы)                (қолы) 

«____» ___________20 ____ ж. 

 

Ғылым және халықаралық 

байланыстар басқармасының бастығы _____________________________ А. Тегі 

                                                                                             (қолы)                                              

«____» ___________20 ____ ж. 

№  

п/п 

Ғылыми 

жарияланымның 

үлгілік тақырыбы 

Дайындық мерзімі Жұмыс жарияланатын болжамды 

ғылыми басылым 

    

    

№ п/п Ғылыми тағылымдама базасы Өту мерзімі Есептілік нысаны 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 29-сы 

Қосымша Г 

 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есептің титулдық парағының үлгісі 

 Ф. 4-04 

  

Ө.Сұлтанғазин атындағы  

Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті  

 Бекітемін 

Декан 

_____________А.Тегі 

«___»________ 20 ___ ж. 

  

 

20___ ж. ______ бастап ______20____ ж. дейінгі кезеңдегі ғылыми-зерттеу/эксперименталдық-

зерттеу жұмысы туралы 

ЕСЕП 

 

 

Магистрант ____________________________________________________________________ 

(магистранттың Т.А.Ә.) 

 

Мамандығы__________________________________________________________________ 

(Коды - Мамандық атауы) 

 

Диссертация / жоба тақырыбы _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ғылыми жетекшісі ______________________ А. Тегі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы 

(қолы)  

 

Кафедра мәжілісінде талқыланды __________________________________________________, 

хаттама  __________20___ ж. № ____ 

 

Кафедра меңгерушісі _________________________________________________ А. Тегі 

(қолы) 

 

 

 

 

Қостанай 

2019
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 30-сы 

Қосымша Д 

 

Магистранттың ғылыми тағылымдамасының жұмыс жоспарының үлгісі 

 Ф. 4-06 

 

Ө.Сұлтанғазин атындағы  

Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті  

 Бекітемін 

Декан 

_____________А.Тегі 

«___»________ 20 ___ ж. 

 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

ғылыми тағылымдамадан өту кезінде 

 _____________ 20 ___ ж. бастап  _______________ 20 ___ ж. бойынша 

 

1 Магистранттың Т.А.Ә ____________________________________________________________ 

2 Мамандығы   _______________________________________________________________ 

3 Дайындық бағыты ________________________________________________________ 

4 Магистратурада оқыған жылы ____________________________________________________ 

5 Магистрлік диссертация / магистрлік жоба тақырыбы _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ҚМПУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілді  

хаттама ___ __________ 20___ ж. № ___ 

 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

№ Жұмыс түрі Орындау мерзімі Бақылау түрі  

    

    

    

    

 

Магистрант __________________________________________________________ Т.А.Ә 

                                                                              (қолы) 

 Согласовано: 

 

Ғылыми жетекшісі, 

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы __________________________________________ Т.А.Ә      

          (қолы) 

Кафедра меңгерушісі.  

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ___________________________________________ Т.А.Ә               

            (қолы) 
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«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 

18.09.2019 ж. 

Басылым: екінші 

Магистратура ережесі ҚМПУ Е 47/4 36 беттің 31-сі 

Қосымша Е 

Магистранттың ғылыми тағылымдамаға өтініш үлгісі 

Ф. 4-05  

Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ 

ректорына 

_________________________________ 

                    (Ректордың Т.А.Ә) 

магистрант ______________________ 

                           (оқу жылы) 

мамандық ___________________ , 

               (коды - Мамандық атауы)  

бойынша білім алушының       

________________________________ 

                  (дайындық бағыты) 

келісім-шарт негізінде /  

мемлекеттік білім беру тапсырысы 

_________________________________ 

                   (магистранттың Т.А.Ә) 

Өтініш  

 

Сізге жіберуге _______________________________________________________________ 

                                                           (ЖОО-ның толық атауы, қаласы, елі) 

магистрлік диссертацияны орындау үшін кеңес алу және материалдар жинау мақсатында 

ғылыми тағылымдамадан өту үшін / іссапар шығыстарын төлеусіз магистрлік жобаны іске 

асыру / іссапар шығындарын төлеумен (темір жол / автомобиль / авиакөлікпен екі жаққа жол 

жүру және тәуліктік тұру) және оқу ақысын төлеу* ________ с ______ 20__ж. по ______ 20__ж.                                                                                             

                                                                    (санмен және жазумен) 

                                  

Күні                                                                                                    __________________               

                                                                                      (қолы) 

Келісу бұрыштары: 

 

Ғылым және халықаралық байланыстар  

басқармасының бастығы             _________________________________________ А.Тегі 

                                                                    (қолы) 

Факультет деканы                        _________________________________________ А.Тегі 

                                                                    (қолы) 

Кафедра меңгерушісі                   _________________________________________ А. Тегі 

                                                                    (қолы) 

Ғылыми жетекшісі                       _________________________________________ А.Тегі 

                                                                    (қолы) 

Бухгалтерлік есеп бөлімінін       ________________________________________ А. Тегі 

бастығы                                                       (қолы) 

Мемлекеттік сатып алу  

бас маманы                                 ________________________________________ А.Тегі 

                                                                      (қолы) 

___________________ 

* егер ғылыми тағылымдама оқу үшін, төлемді көздеген жағдайда толтырылады 

**/ *** мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын магистранттардың өтініштеріне 

қол қояды 
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Қосымша Ж 

 

 Магистранттың ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы есеп үлгісі  

 

Ф. 4-07 

 

 

Ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы 

 Есеп 

 

Есептің мазмұны: 

 

1. Магистрант ғылыми тағылымдамадан өткен ЖОО-ның, ғылыми-зерттеу институтының 

ғылыми зерттеулері туралы қысқаша ақпарат. 

2. Ғылыми тағылымдама кезеңінде орындалған жұмыстардың тізбесі, сипаттамасы, 

мазмұны: 

- оқу жұмысы: қандай курстар өтті (пәнді, курс атауын, кредит санын, нәтижелерін 

көрсету); 

- теориялық жұмыс: дереккөздердің шығу деректерін көрсету, оларды диссертация үшін 

зертеудің маңызды дәрежесі; 

- ғылыми жұмыс: зерттеу әдістері, ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері, 

зерттеу нәтижелерін қорытындылау және бағалау, алынған нәтижелерді ұқсас зерттеулер 

мәліметтерімен салыстыру; 

- ғылыми семинарларға, конференцияларға қатысу, жарияланымдар;  

- қосымша жұмыс түрлері. 

3. Қорытындылар мен ұсыныстар. 

 

Магистрант _____________________________________________________________ Т.А.Ә              

қолы 

 

Келісілді: 

Ғылыми тағылымдама жетекшісі, 

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы _______________________________________________ Т.А.Ә               

қолы 
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Қосымша К 

 

Магистранттың ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы есебінің 

титулдық парағының үлгісі 

 

   

                                                                                                                                             Ф. 4-08 

  

Ө.Сұлтанғазин атындағы  

Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті  

 Бекітемін 

Декан 

_____________А.Тегі 

«___»________ 20 ___ ж. 

 

 

    

  

Ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы 

 Есеп 

 

 

 «___» ______________20__ж.  «___» ______________ аралығындағы кезеңде 20__ж. 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ЖОО, ҒЗИ, елдің толық атауы) 

магистранта 

_______________________________________________________________________________ 

(магистранттың Т.А.Ә) 

 

Мамандығы__________________________________________________________________ 

(Коды - Мамандық атауы) 

 

П 47/4 - 2019 

 

 

Кафедра мәжілісінде талқыланды __________________________________________________, 

хаттама  __________20___ ж. № ____ 

 

Кафедра меңгерушісі _________________________________________________ А. Тегі 

(қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай,  

2019  
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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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Таныстыру парағы 

№ 

р/с 

Жұмыскердің Т.А.Ә. Лауазымы Таныстыру 

мерзімі 

Жұмыскер

дің қолы 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

36 

 

«Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК  

Мерзімі: 
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Басылым: екінші 
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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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


