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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде білім алушылардың 

дипломдық жұмысын орындау және қорғау Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі «Білім туралы» N319- Ш Заңына, «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына, «Тиісті үлгідегі 
білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 
бұйрығына және «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
ережесі» ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 595 бұйрығына 
және 2016 жылғы 26 наурыздағы қорытынды аттестаттау туралы ереже сай жүзеге 
асырылады. 

1.2. Дипломдық жұмыс, егер бұл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарты мен мамандықтың оқу жоспарында қарастырылған болса, оқудың 

қорытынды кезеңінде орындалатын жазбаша бітіру жұмысы болып табылады. 
1.3. Дипломдық жұмыс мақсаты: 
- зерттеу қызметінің ғылыми тәсілдері мен дағдыларын пайдалана отырып, 

студенттердің өз бетінше және шығармашылықпен жұмыс істей білуін дамыту. 
1.4. Дипломдық жұмыстың міндеттері: 
- теориялық білімдер мен практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту ; 
және оларды нақты ғылыми және педагогикалық мәселелерді шешуде қолдану; 
- өзіндік ғылыми жұмысты жүргізу, зерттеудің қазіргі заманғы әдістемесімен, 

міндеттерді қоюмен, жоспарлаумен және өткізумен ғылыми немесе педагогикалық 
эксперимент; 

- зерттеу дағдыларын дамыту, ғылыми зерттеулерді сыни талдау, әдебиетті, 
материалды логикалық баяндау, жұмыс нәтижелерін шығармашылықпен ойлау және 
жалпылау, қорытындылар мен практикалық ұсыныстарды негіздеу; 

-  мақсатына сәйкес ғылыми, білім беру және мәдени бейіндегі ұйымдар мен 
мекемелерде нарықтық экономиканың 13 жағдайында студенттердің өзіндік жұмысқа 
кәсіби дайындық деңгейін анықтау. 

1.5. Дипломдық жұмыс тиісті саланың нақты мамандығының өзекті проблемасын 
өз бетінше ғылыми зерттеу нәтижелерін қорытуды ұсынады. 

1.6. Дипломдық жұмыс ғылыми жетекшінің басшылығымен орындалады. 
 

2. ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫБЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. 
 

2.1. Дипломдық жұмыстардың тақырыптары өзекті, ғылым, техника, педагогика, 
Білім және мәдениет дамуының заманауи деңгейі мен перспективаларына сәйкес болуы 
тиіс және студенттің болашақ мамандығының бейініне жауап береді. Ол білім беру 
ұйымдарының алдында тұрған міндеттер мен проблемаларды ескеруі тиіс. 

2.2. Дипломдық жұмыстардың тақырыптары жыл сайын 30 пайызға дейін 
жаңартылып отыратын тақырыптар тізімін құрайтын бітіруші кафедралар әзірлейді. 
Тақырып факультет кеңесімен қаралады және бекітіледі. 

2.3. Студенттерге ұсынылған тізбеден тақырыпты таңдау құқығы беріледі. Студент 
жұмыс істеу үшін өз тақырыбын, оның мақсаттылығын қажетті зерттеу негіздеумен ұсына 
алады. 

 Білім алушыларға өндірістен қол үзбей тақырыпты өндірістік қажеттілікке сәйкес 
таңдауға рұқсат етіледі. 

2.4. Жұмыс тақырыбы әр студент үшін жеке болуы керек, бір тақырыпты екі 
студент таңдауға болмайды. Ол, әдетте, курстық жұмыстарды орындау барысында 
жүргізілетін зерттеулер тақырыбының жалғасы болып табылады; тым кең болмауы тиіс, 
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өйткені мұндай жұмыстар жеңіл мағыналы жәдербес болмайды, шағын тақырып терең 
және егжей-тегжейлі өңделеді. 

2.5. Дипломдық жұмыстың тақырыбы бітіру курсының басында студентке  жоғары 
оқу орны ректорының бұйрығымен бекітіледі. 

Диплом алдындағы практика аяқталғаннан кейін диплом жұмысының тақырыбы 
қажет болған жағдайда бітіруші кафедраның ұсынысы бойынша өзгертілуі, нақтылануы, 
түзетілуі мүмкін. 

 
3. ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ ЖАЗУ ТӘРТІБІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 
3.1. Студенттің дипломдық жұмысты орындау және рәсімдеу процесі ғылыми 

жетекшінің басшылығымен жүзеге асырылады, ол профессорлар, доценттер, тәжірибелі 
оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер қатарынан тағайындалады. Сондай-ақ жетекші 
болып мекемелер, кәсіпорындар, фирмалар ғылыми қызметкерлері мен басқа да жоғары 
білікті мамандар тағайындалуы мүмкін. 

3.2. Бітіруші кафедраның ұсынысы бойынша дипломдық жұмыстың ғылыми 
жетекшісі ректордың бұйрығымен бекітіледі. 

3.3. Жұмыс жетекшісі: 
- дипломдық жұмысқа тапсырма береді; 
- студентке жұмысты орындау кезеңінде күнтізбелік кестені әзірлеуге көмек 

көрсетеді; 
- студентке қажетті негізгі әдебиеттерді, анықтамалық жәнетақырып бойынша 

басқада материалдарды ұсынады; 
-мерзімді кеңестер өткізеді, ағымдағы жұмыстың жекелеген кезеңдерінің 

орындалуын, студенттердің техниканы қолдану қауіпсіздігін сақтауды және табиғат 
қорғау іс-шараларының орындалуын, одан әрі жұмысты жүргізуін бақылайды; 

- жұмыстың барлық бөлімдері мен бөлімдерінің көлемін белгілейді, аяқталғанын 
тексередіресімделген жұмысқа қол қояды. 

3.4. Қажет болған жағдайда дипломдық жұмыс басшысының ұсынысы бойынша 
кафедрада жұмыстың жекелеген бөлімдері бойынша консультанттарды шақыру құқығы 
беріледі, диплом жұмысын басқаруға бөлінген уақыт лимитінің есебінен. Консультанттар 
басқа кафедралардың профессорлары, доценттері, оқытушылары және  мекемелер ғылыми 
қызметкерлері бола алады. 

 Кеңесші студент орындаған және ресімделген жұмыстың тиісті бөлігін тексереді 
және оған қол қояды. 

3.5. Ғылыми басшылықты жүзеге асыру үшін бір басшыға бес дипломдық жұмыс 
ұсынылады; доценттер, профессорлар үшін - 8 жұмысқа дейін. 

3.6. Бітіруші кафедралар дипломдық жұмыстарды қоғау басталғанға дейін 
студенттерге мамандыққа қатысты жұмысқа қойылатын білім беру стандартының 
талаптарының көлемімен, белгіленетін әдістемелік нұсқауларды әзірлеп  қамтамасыз ету 
керек. 

3.7. Тақырып және оның  жетекшісі бекітілгеннен кейін студентке кафедра 
меңгерушісі бекіткен жұмысты орындауға арналған тапсырмалардың бір данасы беріледі; 
екінші данасы кафедрада сақталады және кейіннен жұмыспен бірге қорғауға беріледі. 
Тапсырманы құрастырудың мақсаты жұмыстың мақсатын және онда қойылған негізгі 
мәселелерді күшейту. 

3.8. Жұмысты орындауды бастамас бұрын алынған тапсырма негізінде студент 
жекелеген кезеңдерді орындау кезектілігін көрсете отырып, барлық кезеңге күнтізбелік 
жұмыс кестесін жасайды және басшы мақұлдағаннан кейін оны шығарушы кафедра 
меңгерушісіне бекітуге ұсынады. 
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3.9. Кафедра меңгерушісі (немесе ғылыми жетекші) бұл мерзімде кафедра басшысы 

мен меңгерушісі жұмыстың дайындық дәрежесін белгілейді және бұл туралы факультет 
деканына хабарлайды.  

3.10. Дипломдық жұмыстың негізгі мәтіні шығармашылық ойды, қолданылатын 
зерттеу әдістерінің негіздемесін, қабылданған есептеу әдістерін және әдетте компьютерлік 
технологияны қолдана отырып орындалатын есептердің өзін, жүргізілген 
эксперименттердің сипаттамасын, олардың талдауы мен олар бойынша тұжырымдарын, 
нұсқалардың техникалық-экономикалық салыстыруын ашып, қажет болған жағдайда 
иллюстрациялармен, кестелермен, нобайлармен,диаграммалар, схемалар және т. 
б.сүйемелденуі тиіс. 

3.11. Дипломдық жұмысты студент ЖОО-да, сондай-ақ кәсіпорында, ұйымда, 
ғылыми және басқа да мекемелерде орындауы мүмкін. 

 
4. ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ. РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР. 
 

4.1. Дипломдық жұмыс келесі элементтерді қамтуы тиіс: 
- титул парағы; 
- дипломдық жұмысты орындау бойынша тапсырма; 
- мазмұны; 
- кіріспе; 
- негізгі бөлім; 
- қорытынды (қорытындылар); 
- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 
- қосымшалар; 
- нормативтік сілтемелер, анықтамалар, белгілер және қысқартулар дипломдық 

жұмыс құрылымына қажет болған жағдайда енгізіледі, олар бойынша шешімді кафедра 
қабылдайды. 

Дипломдық жұмыстың көлемі мамандықтың ерекшелігіне сәйкес 60-90 беттен 
бастап шығарушы кафедра анықтайды, ерекше жағдайларда көрсетілген дипломдық 
жұмыстың көлемі 100 бетке жетуі мүмкін. 

4.2. Титул парағы диплом жұмысының бірінші беті болып табылады және 
құжатты өңдеу және іздеу үшін қажетті ақпарат көзі. 
Титулдық парақта келесі мәліметтер келтіріледі: 
- ЖОО атауы, төменде факультет/департамент, төменде кафедра; 
- жұмыс түрі – «дипломдық жұмыс»; 
- тақырыптың атауы;   
- мамандықтың шифры мен атауы; 
- сол жақ - "орындаған" сөзі, оң жақ қарама-қарсы студенттің аты-жөні көрсетіледі; 
- төмендегі жолда "ғылыми жетекші" жазылады және тегі мен аты-жөні 

көрсетіледі, 
ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жетекшінің басқа да регалиялары; 
- қала, жыл. 
-титул беті жұмыс беттерінің жалпы нөмірленуіне кіреді, бірақ онда "1" саны 

қойылмайды. 
4.3. Мазмұны бөлімдердің, бөлімшелердің (пункттерінің)реттік нөмірлерін және 

атауларын, құрылымдық элементтерін және олардың қамтиды. 
Мазмұн тақырыптары (айдары) мәтіндегі тақырыптарды дәл қайталауы тиіс, 
оларды басқа тұжырымдамада қысқарту немесе беру ұсынылмайды. 
Айдарлаудың бірдей сатысының тақырыптарын бір-біріне орналастыру қажет. 
Әрбір келесі сатының тақырыптары алдыңғы сатының тақырыптарына қатысты 

оңға екі-үш белгіге жылжытылады. 
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Барлық тақырыптар бас әріппен басталады, соңында нүкте қойылмайды, әрбір 

тақырыптың соңғы сөзі мазмұнның оң бағанындағы оған сәйкес беттің нөмірімен 
байланысты болады. 

"МАЗМҰНЫ" сөзі беттің жоғарғы жағында, ортасында тақырып түрінде жазылады 
жолдар бас әріптермен нөмірленбейді. 
4.4. Кіріспе дипломдық жұмыстың бірінші бөлімі болып табылады және шешілетін 

мәселенің қазіргі жай-күйін бағалауды қамтуы тиіс, онда жұмыстың қандай мәселені 
шешуге арналғаны: оның практикалық маңыздылығы мен өзектілігі мен жаңалығын 
негіздеу,  зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау. 

Өзектілікті көрсету сөзбе-сөз болуы тиіс, оны алыстан бастап сипаттау қажет емес. 
Ең бастысы-проблемалы жағдайдың мәнін көрсету, зерттеу пәні туралы білім мен білмеу 
арасындағы шекара қайда жүріп жатқанын көрсету. Ғылыми проблеманы тұжырымдай 
отырып, қабылданатын зерттеудің мақсатына қисынды келу, сондай-ақ осы мақсатқа 
сәйкес шешілетін нақты міндеттерді көрсету қажет. 

Міндеттерді тұжырымдау мүмкіндігінше мұқият орындалуы қажет, өйткені 
олардың шешілуін сипаттау содан кейін жұмыстың мазмұнын құрауы тиіс. Бұдан басқа, 
қабылданатын зерттеу міндеттерінің тұжырымдарынан жұмыстың бөлімдері мен 
бөлімшелерінің тақырыптары туады. 

Зерттеудің нысаны мен затың қалыптастыру енгізудің міндетті элементі болып 
табылады. 

"КІРІСПЕ" деген сөз жаңа беттің жоғарғы жағында жолдың ортасында тақырып 
түрінде жазылады және нөмірленбейді. 

Кіріспе көлемі аз болуы керек. Ол мамандықтың ерекшелігімен  реттеледі және 
ғылыми жетекшімен (немесе кафедрамен) анықталады. 

4.5.Негізгі бөлімде әдебиеттерге шолу, зерттеу әдістемесі болуы тиіс, зерттеу 
нәтижелері және оларды талқылау. (Мамандықтардың ерекшелігін ескере отырып 
қосымша бөлімдер болуы мүмкін). 

Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу студенттердің арнайы әдебиеттермен негізгі 
танысуын, оның дереккөздерден мәліметтерді жүйелендіру, оларды сыни тұрғыдан қарау. 
Елеулі ерекшелеу, басқа зерттеушілердің бұрын жасаған бағалауын, тақырыптың қазіргі 
жай-күйіндегі ең бастысы анықтауды көрсетуі тиіс. Онда зерттелетін мәселенің мәні 
баяндалады, оны шешудің әр түрлі тәсілдері қарастырылады, оларға баға беріледі, 
студенттің өзіндік ұстанымдары негізделеді және баяндалады. Әдебиетке шолу 
нәтижесінде осы тақырып әлі ашылмаған немесе ішінара ғана ашылмаған, немесе сол 
аспектіде емес, сондықтан әрі қарай әзірленуді қажет етеді деген қорытындыға келтірілуі 
тиіс. 

Зерттеу жұмыста қолданылатын зерттеу әдістері мен нақты әдістемелеріне нұсқау 
беруі тиіс: зерттеу объектісі мен мәнін, оның кезеңдерін сипаттау; компьютерлік 
бағдарламалар; аспаптар, жабдықтар, қондырғылар; тәжірибелік зерттеулер жүргізілген 
кәсіпорындар; қолданылатын сауалнамалық сипаттамалар және т. б. 

Нәтижелерді қойылған міндеттерді орындауға байланысты баяндау керек, енгізу 
кезінде қалыптасқан алынған зерттеу нәтижелерін талқылай отырып, студент анықталған 
заңдылықтарды, техникалық, табиғи құбылыстарға әсер ететін факторларды анықтауы 
тиіс. Экономикалық, әлеуметтік немесе мәдени үдерістер, зерделенетін құбылыстардың 
себептері, олардың даму 13 тенденциялары және басқалар. Жұмыста алынған нақты 
материал негізінде кіріспеде тұжырымдалған міндеттер шешіледі. 

Негізгі бөлімнің барлық құрамдас бөліктері бірінші сөйлемнен соңғысына дейін 
бір-бірімен қисынды байланысты болуы тиіс. Негізгі бөлімнің мазмұны жұмыс 
тақырыбына дәл сәйкес келуі және оны толығымен ашылуы тиіс, бұл ретте тіл мен 
баяндау стиліне ерекше назар аудару керек. 

4.6.Жұмыс қорытынды бөліммен аяқталады. Бұл дәйекті логикалық жұмыста 
алынған қорытындыларды тиянақты баяндау, олардың кіріспеде қойылған  
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тұжырымдалған жалпы мақсатпен әрі нақты міндеттермен арақатынасы. Кейбір 
жағдайларда зерттелетін тақырыпты жалғастыру жолдарын және болашақ зерттеушілерге 
шешетін нақты міндеттерді көрсету қажеттілігі туындайды. Қорытынды зерттеу 
нәтижелерін қолдану бойынша практикалық ұсыныстарды қамтуы мүмкін. Осылайша, 
жұмыстың қорытынды бөлігі алынған нәтижелердің тізімі ғана емес, олардың қорытынды 
синтезі,яғни автордың қарастырылып отырған проблеманы зерттеуге енгізгенін 
тұжырымдау.  

"ҚОРЫТЫНДЫ" немесе "ШЕШІМ" деген сөздер тақырып түрінде жаңа парақтан 
бас әріптермен жазылады және нөмірленбейді. 

4.7. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі (дерек көздері). 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылатын белгіленген 

талаптарға сәйкес ресімделеді. Ол жұмыс мәтінінде аталған ретпен келтіріледі. 
Жұмыс мәтініндегі әрбір дереккөзге сілтеме болуы тиіс. 
Дереккөздерге сілтемелер төртбұрышты жақшаларға жасалған көздердің тізімі 

бойынша реттік нөмірмен көрсетілуі керек. 
Кітаптар (монографиялар, оқулықтар, анықтамалықтар және т. б.) туралы 

мәліметтер: 
- автор туралы мәліметтер; 
- кітаптың атауы; 
- басылым орны; 
- баспа туралы мәліметтер; 
- басылып шыққан жылы; 
- беттер саны. 
Автордың аты - жөнін атау септігінде көрсету керек, одан кейін-аты-жөні. 
Егер кітап екі немесе үш автормен жазылса,онда олардың аты - жөні, тегі, аты-

жөні, олар кітапта жазылған ретпен, үтір арқылы көрсетіледі. 
Егер кітап төрт автормен жазылса, онда алдымен кітаптың атауы, содан кейін 

қисық сызық арқылы авторлардың аты-жөні мен тегі келтіріледі. 
Егер кітап авторларының саны төрттен көп болса, онда алдымен оның атауын 

береді, содан кейін алғашқы үш автордың аты-жөні мен аты-жөні қиғаш сызық арқылы, 
содан кейін қалған авторлар туралы деректердің орнына "және т.б."деп жазады. 

Кітаптың атауы сөзбе-сөз келтіріледі. 
Басылым орнының атауын толық атау септігінде келтіру қажет, тек келесі 

қалалардың атауларын қысқартуға жол беріледі: Мәскеу (М), Санкт-Петербург (СГ - П}, Л 
(Ленинград), New - Уогк (N.-У.), А-А (Алматы). 

Баспа туралы мәліметтер толық келтіріледі, мысалы: Қайнар, Әлем. 
Егер кітап мәтінінің шағын бөлігіне сілтеме келтірілсе, онда бастапқы бет (немесе 

бастапқы және соңғы) көрсетіледі, мысалы, C.521-523. Егер бүкіл кітаптың мазмұнына 
сілтеме айтылса, онда беттің толық саны көрсетіледі, мысалы, 653 б. (немесе бастапқы 
және соңғы беттер, мысалы, 3-653). 

Жинақтар туралы мәліметтер: 
- автор туралы мәліметтер; 
- мақаланың атауы; 
- жинақтың атауы; 
- басылым орны; 
- баспа туралы мәліметтер; 
- жыл; 
- беттер саны. 
Автор және мақаланың атауы туралы мәліметтерден кейін екі қисық сызықтан 

кейін жинақтың атауы келтіріледі 
Конференциялардың, съездердің материалдары туралы мәліметтер: 
- конференция атауы (съезд және т. б.); 
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- конференция туралы мәліметтер (республикалық, халықаралық және т. б.); 
- басылым орны және т.б. (жоғарыда қараңыз). 
Конференция атауы ол туралы мәліметтерден қос нүктемен бөлінеді. 
Мерзімді басылымнан мақала туралы мәліметтер: 
- автор туралы мәліметтер; 
- мақаланың тақырыбы, содан кейін екі қисық сызық; 
- атауы; 
- жылы (күні); 
- нөмірі (том, сериясы, шығарылымы); 
- беттер. 
Стандарттар мен құжаттар жинақтары туралы мәліметтер: 
- шифр (ГОСТ нөмірі); 
- құжаттың атауы; 
- қолданылу мерзімі; 
- басылым орны (баспа туралы мәліметтер); 
- жыл; 
- беттер. 
Патент, өнертабыс туралы мәліметтер: 
- патент немесе өнертабыс туралы куәлік нөмірі; 
- атауы; 
- авторлар (өнертапқыштар) туралы мәліметтер; 
- жарияланған күні; 
 - патенттік құжат туралы мәліметтер жарияланған басылым туралы мәліметтер; 
- беттер. 
Патент (немесе куәлік) нөмірі авторлар туралы мәліметтерден екі қисық сызықпен 

бөлінеді. 
"ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ" деген сөздер тақырып түрінде жаңа 

парақтан бас әріптермен жазылады және нөмірленбейді . 
4.8. Қосымша және қосымшалар негізгі бөлімнің мәтінін бөгейтін материалдар. 

Қосымша жұмыстың соңғы беттерінде оның жалғасы ретінде ресімделеді. 
Әрбір қосымша жаңа парақтан басталады. "ҚОСЫМША" сөзі беттің жоғарғы 

жағында жолдың ортасында тақырып түрінде бас әріптермен жазылады. Қосымшалардың 
тәртібі орыс алфавитінің А бастап, З, И, О, У, Ь, Ы, Ъ әріптерінен басқа бас әріптерімен 
белгіленеді. Әрбір қосымшаның бас әріппен жолдың ортасында жазылған тақырыбы 
болуы тиіс. 

Қосымша беттерінің нөмірленуі тура, жұмыс беттерін нөмірлеу жалпы жалғайтын 
болуы тиіс. 

Негізгі мәтіннің қосымшалармен байланысы сілтемелер арқылы жүзеге асырылады. 
"Қараңыз" сөзімен қолданылады, ол әдетте қысқартылады және дөңгелек 

жақшадағы қосымшаның нөмірімен бірге жасалады. Мысалы, (қосымшаны қараңыз). 
Қосымшаның мәтінінде бар иллюстрацияларды, кестелерді, формулалар мен теңдеулерді 
әрбір қосымшаның шегінде санға қосымшаны білдіретін әріпті қосу арқылы нөмірлеу 
қажет. 

4.9.Кесте көрсеткіштерді салыстырудың жақсы көрнекілігі мен ыңғайлылығы үшін 
қолданылады. 

Сандық материал кесте түрінде ресімделуі тиіс. 
Кестені бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте тікелей жұмыста 

орналастыру керек. «Кесте»деген жұмыста сілтемелер болуы тиіс. Сілтеме кезінде нөмір 
көрсетілген "кесте" жазылады. 

Кестелерді (қосымшалардың кестелерінен басқа) араб тілінде нөмірлеу керек 
барлық жұмыс шегінде реттік нөмірленумен. Нөмірді сол жақ жоғарғы бұрышта кесте 
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тақырыбының үстінде "кесте" сөзінен кейін соңында нүктесіз орналастыру керек. Әрбір 
қосымшаның кестесі араб цифрларымен жеке нөмірлеумен белгіленеді. 

Қосымшаны белгілеу цифрының алдында. Егер жұмыста бір кесте болса, онда ол 
"1-Кесте" немесе "1-кесте", егер кесте В қосымшасында келтірілген болса, «кесте В» деп 
белгіленуі тиіс. 

Кестенің атауы оның мазмұнын дәл көрсетуі тиіс. Атауын кестенің үстінен жолдың 
ортасында нүктесіз соңында қою керек. 

Кесте бағандары мен жолдарының тақырыптары бір  болса кіші әріппен жазылады. 
Егер олар дербес мәнге ие болса, бас әріппен жазылады. Кестеге "р / с №" бағанын 

қосу ұсынылмайды. 
Кестенің төменгі кесігі мен мәтін арасындағы қашықтық екі бос жол болуы тиіс. 
4.10. Иллюстрациялық материал бітіру (дипломдық) жұмысының міндетті бөлігі 

болып табылады. Оның санын, құрамын және мазмұнын жұмыс басшысы айқындайды. 
Иллюстрациялық материалдың негізгі түрлері сызба, кесте, фотосурет, диаграмма 

және график болып табылады. 
Сызба-машинаның, механизмнің немесе олардың бөліктерінің құрылымын 

барынша дәл бейнелеу қажет болған кезде қолданылатын иллюстрацияның негізгі түрі. Ол 
сызу ережелері мен стандарттың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Фотосурет-шындықты көрнекі түрде берудің сенімді және нақты құралы. Ол 
барлық жеке ерекшеліктері бар затты немесе құбылысты құжаттық дәлдікпен бейнелеу 
қажет болған кезде қолданылады. 

Техникалық сурет пайдаланылады, ол бейнелейді, құбылыс немесе пән, осындай, 
қалай біз оның сырт қарағанда қабылдаймыз, бірақ артық бөлшектерді немесе толығырақ 
ақпарат алу үшін. 

Кесте-бұл шартты белгілердің көмегімен және масштабты сақтамай қандай да бір 
құрылғының, заттың, құрылыстың немесе процестің негізгі идеясын беретін және 
олардың басты элементтерінің өзара байланысын көрсететін сурет. 

Диаграмма- шамалар  арасындағы тәуелділікті көрсететін графикалық бейнелеу. Ол 
бұқаралық деректерді көрнекі бейнелеу үшін жасалады. 

Кесте-шамалардың шартты бейнесі және олардың геометриялық фигуралар, 
нүктелер және сызықтар арқылы арақатынасы. Геометриялық бейнеден басқа, кестеде 
болуы тиіс: 

- жалпы тақырып; 
- шартты белгілер мен графикалық бейненің жеке элементтерінің мағынасын сөздік 

түсіндіру; 
- координаттар осі, масштабты шкала, сандық тор; 
- көрсеткіштер кестесіне енгізілген шамаларды толықтыратын немесе нақтылайтын 

сандық деректер. 
Координаттар осі тұтас сызықтармен сызылады; бағыттамалар осінің ұшына 

қойылмайды. 
Тәуекелдердің осьтері бойынша масштаб (немесе координаттық тор) жазылады, 

шкалалардың масштабтағы сандық мәндері координаттардың осінен солға және абсцисс 
осінен төмен жазылады. Осьтерде кейінге қалдырылған шамалардың шартты белгілері 
мен мөлшерлері көрсетілуі тиіс. Шамалардың бөлшек мәндерінің орнына шаманы әріптік 
белгілеу кезінде көбейткіштерді енгізу керек. 

Иллюстрацияларды бірінші рет немесе келесі бетте айтылған мәтіннен кейін 
тікелей жұмыста орналастыру керек. Барлық иллюстрацияларға жұмыста сілтемелер 
берілуі тиіс. А4 форматынан аз мөлшердегі фотосурет ақ қағаздың стандартты 
парақтарына жапсырылуы тиіс. Иллюстрацияда жолдың ортасында иллюстрацияның 
үстінен орналастырылатын атауы болуы тиіс. Қажет болған жағдайда иллюстрациямен 
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түсіндірме деректерді абзац шегіне салады. Иллюстрация "сурет" сөзімен 

белгіленеді, ол түсіндірме деректерден кейін жолдың ортасында орналастырылады. 
Иллюстрацияларды араб цифрларымен бүкіл жұмыс шегінде реттік нөмірлеу қажет. 

Иллюстрация нөмірінен кейін нүкте қойылады. Егер жұмыста бір ғана 
иллюстрация болса, онда оны нөмірлеуге болмайды және "сурет" сөзі оның астында 
жазылмайды. 

Суретті бір бетте орындау керек. Егер иллюстрация бір бетте сыймайтын болса, 
онда оны басқа беттерге тағуға болады, бұл ретте иллюстрацияның атауы бірінші бетте, 
деректерді түсіндіретін - әрбір бетке араластырады және олардың астында " сурет... бет". 

Суреттен жоғары және төмен орналасқан сурет пен мәтін арасындағы қашықтық 
екі "бос" жолды құрауы тиіс. 

 
5. ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫН РЕСІМДЕУ ЕРЕЖЕСІ 

 
5.1. Дипломдық жұмыс А4 форматындағы ақ қағаз парағының бір жағында бір 

интервал арқылы компьютер мен принтерді қолдана отырып орындалады. Қаріп - Times 
New Roman, 14 кегль. Дипломдық жұмыстың мәтінін келесі өрістердің өлшемдерін сақтай 
отырып басу керек: сол жақ ... 30 мм, жоғарғы - 20 мм және оң - 10 мм және төменгі  - 25 
мм. Түрлі гарнитураның қаріптерін қолдана отырып, белгілі бір терминдерге, 
формулаларға, теоремаларға назар аударудың компьютерлік мүмкіндіктерін пайдалануға 
рұқсат етіледі. 

5.2. Басылған мәтіннің сапасы және иллюстрацияларды, кестелерді безендіру 
олардың нақты көрсету талаптарын қанағаттандыру керек. 
5.3. Дипломдық жұмысты дайындау барысында табылған жаңылыс, қате және 

графикалық қателер ақ бояумен және сол жерде түзетілген мәтінді (кестені) қолжазба 
тәсілімен (қара бояумен, пастамен) түзетуге рұқсат етіледі. 

5.4. Дипломдық жұмыста жеке адамның аты-жөні, мекеменің, ұйымның, фирманың  
атауы, бұйымның атауы және басқа да жеке аттары түпнұсқа тілінде келтіріледі. 

5.5. Азат жол, әдетте, төртінші белгіден бастау керек. 
5.6. Жұмыс беттері титулдық парақтан соңғы бетке дейін барлық жұмыс бойынша 

аралық нөмірлеуді сақтай отырып, кестені,суреттер мен қосымшаларды қоса алғанда, араб 
цифрларымен нөмірлеу қажет. А3 форматындағы иллюстрациялар, қосымшалар бір бет 
ретінде есепке алынады. Беттің нөмірі беттің төменгі бөлігінің ортасында нүктесіз 
қойылады. 

5.7. Римдік сандарды тек ғасырдың, сұрыптың (категориялардың, кластардың және 
т.б.), бұйымның, химиялық элементтердің, жылдың, жартыжылдықтың орамдарының 
валенттілігін белгілеу үшін ғана қолданған жөн. Қалған жағдайларда араб цифрларын 
пайдалану керек. 

5.8. Рим сандары; араб сандарында көрсетілген күндер, егер олар зат есімімен, 
аяқталуымен бірге жүрсе. Мысалы: 20 бетте ( 20-шы бетте емес). 

5.9. Бір мәнді есептік сандар, егер оларда өлшем бірлігі болмаса, сөзбен жазу керек. 
Мысалы: бес станок (5станок емес). Көп таңбалы есептік сандар азат жолда басқа 
сандармен жазылады, бұл жағдайда сандар сөзбен жазылады. 

5.10. Реттік сандарды сөзбен жазу керек. Мысалы: үшінші, отыз бесінші. 
5.11. Жұмыс мәтінінде жалпы қабылданған шартты қысқартуларға жол беріледі, 

олар: 
а) тізімнен кейін:  т. б. (және т. б.), және сол сияқты, және  б. (және басқа), және т. 

б. (және тағы басқа да), және т. б. (және тағы басқалар); 
б) сілтемелерде: қараңыз; 
в) ғасырлар мен жылдар цифрмен белгілеу кезінде:  ғ. (ғасыр), ж. (жыл), ж.ж 

(жылдар); 
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г) кейбір басқа жағдайларда: ж.ст. (жаңа стиль), б. д. (біздің дәуіріміз), (яғни), қ. 

(қала), обл. (облыс). Сөздер "және басқа да", "және т.б."," және т. б. " сөйлемнің ішінде 
қысқартуға болмайды. "Деп аталатын", "өйткені", "жуық", "формула", "теңдеу" және т.б. 
сөздерді қысқартуға жол берілмейді. 

5.12. Бөлімдер мен бөлімшелердің атаулары азат жолдан бас әріппен соңында 
нүктесіз, астын сызбай басылуы керек. Егер атау екі сөйлемнен тұрса, оларды нүктемен 
бөледі. 

5.13. Титул парағы беттердің жалпы нөмірленуіне енгізіледі. Бет нөмірі титул 
парағында қойылмайды. 

5.14. Жеке парақтарда орналасқан иллюстрациялар мен кестелер дипломдық 
жұмыс беттерінің жалпы нөмірленуіне енгізіледі. А3 форматындағы иллюстрациялар, 
кестелер бір бет ретінде есепке алынады. 

5.15. Диплом жұмысының бөлімдері барлық құжат шегінде нүктесіз араб 
цифрларымен белгіленген және абзац шегіне жазылған реттік нөмірлері болуы тиіс. 

Бөлімшелер әрбір бөлімнің шегінде нөмірленуі тиіс. Бөлімше нөмірі нүктемен 
бөлінген бөлім мен кіші бөлім нөмірлерінен тұрады. Бөлімше нөмірінің соңында нүкте 
қойылмайды. Бөлімдер екі және одан да көп бөлімдерден тұруы мүмкін. 

5.16. Дипломдық жұмыстың әр бөлімін жаңа парақтан (беттен) бастау керек. 
Бір бөлімнің ішіндегі кіші бөлімдер бір-бірімен мәтіннен екі жолға шегіну арқылы 

бөлінеді. 
5.17. Диплом жұмысының беттерін және құрамына кіретін қосымшаларды 

нөмірлеу дипломдық жұмыс өтпелі болуы керек. 
5.18. Иллюстрацияларды (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, диаграммалар, 

фотосуреттер) дипломдық жұмыста олар алғаш рет айтылған мәтіннен кейін орналастыру 
керек, немесе келесі бетте. Компьютерлікиллюстрациялар, соның ішінде түрлі-түсті 
болуы мүмкін. Барлық суреттерге дипломдық жұмыста сілтемелер берілуі тиіс. 

5.19. Бөлім шегінде иллюстрацияларды нөмірлеуге жол беріледі. Бұл жағдайда 
иллюстрацияның нөмірі бөлім нөмірінен және нүктемен бөлінген иллюстрацияның реттік 
нөмірінен тұрады. Мысалы: 1.1 Сурет. 

5.20. Иллюстрациялар, қажет болған жағдайда атауы мен түсіндірме мәліметтері 
болуы мүмкін (сурет астындағы мәтін). "Сурет" сөзі және оның атауы түсіндірме 
деректерден кейін орналастырылады және мынадай түрде орналастырылады: 1-сурет. 
Банк жүйесінің құрылымы. 

5.21. Иллюстрацияға сілтеме жасағанда жазу керек"... 2-суретке сәйкес "тура 
нөмірлеу кезінде және"... 13 1.2-суретіне сәйкес" бөлім шегінде нөмірлеу кезінде. 

5.22. Кестені  мәтіннен кейін тікелей орналастыру керек, егербірінші рет беріліп 
отырса, немесе келесі бетте көрсетуге болады. 

5.23. Барлық кестелерге дипломдық жұмыста сілтемелер болуы тиіс. Сілтеме 
кезінде "кесте" нөмірін көрсете отырып жазу керек. 

5.24. Көп жолдар бар кестені басқа параққа (бетке) тасымалдауға болады. Кестенің 
бір бөлігін басқа параққа (бетке) ауыстырған кезде "кесте" сөзі және оның нөмірі кестенің 
бірінші бөлігінің сол жағында бір рет көрсетіледі, басқа бөліктердің үстінде "жалғасы" 
сөзін жазады және кестенің нөмірін көрсетеді, мысалы: "1-кестенің жалғасы". Кестені 
басқа параққа (бетке) ауыстырған кезде тақырып тек оның бірінші бөлігінің үстінде ғана 
орналастырылады. Кестенің бөлігін ауыстырған кездекестені өткізбейді.Көп тасымалды 
кестені қосымшаға шығару орынды. 

5.25. Егер кестенің әр жолында (бағандарында) қайталанатын мәтін бір сөзден 
тұратын болса, онда оны бірінші жазғаннан кейін тырнақшалармен ауыстыруға болады; 
егер екі және одан да көп сөзден тұратын болса, онда бірінші қайталанған кезде оны "сол 
сияқты" деген сөздермен, бұдан әрі - тырнақшалармен алмастырады. Орнына тырнақша 
қоюға қайталанатын сандардың, маркалардың, белгілердің, математикалық және 
химиялық 
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рәміздер жол берілмейді. Егер сандық немесе басқа деректер кестенің қандай да бір 

жолында келтірілмесе, онда оған сызықша қойылады. 
5.26. Қосымшалардың кестелерін қоспағанда, кестелерді араб цифрларымен тура 

нөмірлеу арқылы нөмірлеу қажет. 
5.27. Кестелерді бөлім шегінде нөмірлеуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда нөмір 
кесте бөлім нөмірінен және нүктемен бөлінген кестенің реттік нөмірінен тұрады. 
5.28. Кестенің бағандары мен жолдарының тақырыптарын  бас әрпімен жазу керек 

жекеше түрде. Ал бағандардың ішкі жағы кіші әріппен, егер олар тақырып бар бір 
сөйлемді құраса, немесе бас әріппен, егер олар дербес мәнге ие болса. Кесте тақырыптары 
мен бастарының соңында нүктелер қойылмайды. 

5.29. Сол, оң және төменгі кестелер, әдетте, сызықтармен шектеледі. Кестедегі 
қаріптің өлшемін мәтіннен кем қолдануға рұқсат етіледі. 

Бағандардың тақырыптары, әдетте, кестенің қатарына көлденен жазылады. Кажет  
болсабағандардыңтақырыптарын тігінен орналастыруға болады. Кестенің бөлігі 

кестенің қалған бөлігінен сызықпен бөлінуі тиіс. 
5.30. Егер мәтіннің, кестелердің немесе графикалық материалдың мазмұнына 

түсіндірме немесе анықтамалық мәліметтер қажет болса, ескертулер дипломдық жұмыста 
келтіріледі. 

5.31. Ескертпелерді тікелей мәтіндік, графикалық материалынан кейін немесе осы 
ескертпелер қатысты кестеде орналастыру керек. Егер ескерту біреу болса,онда "ескерту" 
сөзінен кейін сызықша қойылады және ескерту бас әріппен жазылады. Бір ескерту 
нөмірленбейді. Бірнеше ескертпелер реті бойынша араб цифрларымен нөмірленеді 

5.32. Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен бөлек жолға бөлу керек. Әрбір 
формуланың немесе теңдеу жоғары және төмен дегенде бір бос жол қалдырылуы тиіс. 
Егер теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол теңдік белгісінен кейін (=) немесе қосу ( + ), 
азайту ( - ), көбейту (х), бөлу (:) немесе басқа математикалық белгілерден кейін 
ауыстырылуы тиіс. Бұл ретте белгі келесі жолдың басында қайталанады. 

5.33.11 сандық коэффициенттердің символдарының мәндерін түсіндіруді 
формулада берілген бірізділікпен тікелей формуланың астында келтіру керек. 

5.34. Диплом жұмысындағы формулаларды араб цифрларымен жұмыстың барлық 
шегінде дөңгелек жақшада бір жолда шеткі оң жақта орналасқан реттік нөмірлеу арқылы 
нөмірлеу керек. 

5.35. Мәтіндегі формуланың реттік нөміріне сілтемелер жақшада беріледі. Мысалы, 
(1) формулада. 

5.36. Формулаларды бөлім шегінде нөмірлеуге жол беріледі. Бұл жағдайда формула 
нөмірі (3.1) нүктесімен бөлінген формуланың тарауынан және реттік нөмірінен тұрады. 

5.37. Пайдаланылған әдебиетке сілтемелерді шаршы жақшада келтіру керек. 
5.38. Дерек көздері туралы мәліметтерді дерек көздеріне сілтеме жасау тәртібімен 

дипломдық жұмыс мәтінінде орналастыру, нүктесіз араб цифрларымен нөмірлеу және 
абзац шегінісінен басу қажет. 

5.39. Қосымшалар осы дипломдық жұмыстың жалғасы ретінде оның келесі 
парақтарында ресімделеді. 

5.40. Дипломдық жұмыс мәтінінде барлық қосымшаларға сілтемелер берілуі тиіс. 
Қосымшалар оларға сілтеме ретінде мәтінде орналастырылады. 
5.41. Әрбір қосымшаны жаңа беттен бастап, беттің ортасында "Қосымша" сөзі мен 

оның белгісі көрсетіледі. Қосымша бас әріппен жеке жолмен мәтінге қатысты 
симметриялы жазылатын тақырып болуы тиіс. 

5.42. Қосымшалар беттерінің туранөмірленуі дипломдық жұмыстың қалған 
бөлігімен ортақ болуы тиіс. 
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6. «АНТИПЛАГИАТ» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ 

 
6.1.Дипломдық жұмыстар мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысы 

басталғанға дейін екі айдан кешіктірілмей электрондық түрде тиісті кафедраға 
тапсырылады және олардың орындалуын дербестігін тексеру үшін тестілеу және білім 
сапасын мониторингілеу бөліміне беріледі. 

6.2. Білім алушылардың дипломдық жұмыстары Moodle бағдарламасында 
(Turnitinhttp://lms.kspi.kz/pluginfile.php  және /немесе/ ЖОО басшылығының шешімі 
бойынша басқа жүйелерде) плагиат жүйесін пайдалана отырып, олардың дербестігіне 
тексеріледі. 

6.3. Плагиатқа дипломдық жұмыстарды тексергеннен кейін студент жұмысты 
кафедраға тапсырады. 

6.4.Білім алушы (Turnitinhttp://lms.kspi.kz/pluginfile.php  және /немесе/ ЖОО 
басшылығының шешімі бойынша басқа жүйелерде) плагиат жүйесін пайдалана отырып 
талдау негізінде алынған мәтіннің 70 пайызынан аспайтын болса дипломдық жұмысты 
қорғауға жіберіледі. 

6.5.Дипломдық жұмыста 70 пайыздан астам көшіріп алған мәтін болған жағдайда 
жұмыс білім алушыға бұрын белгіленген тақырыпты сақтай отырып, 10 күндік мерзімде 
пысықтауға жіберіледі және одан кейін қайта тексеруге жатады. 

6.6. Қайта тексеру кезінде алынған мәтіннің 70 пайыздан астамы бірегей болмаған 
жағдайда, дипломдық жұмыс ағымдағы оқу жылында алдын ала қорғауға және қорғауға 
жіберілмейді. 

7. ДИПЛОМ ЖҰМЫСТЫ ҚОРҒАУҒА ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 
 

7.1 Дипломдық жұмыс  кафедраға алдын ала қорғау рәсімінен өту үшін ұсынылады. 
7.2 Дипломдық жұмысты алдын ала тапсыру рәсімі студенттердің қатысуымен 

және міндетті түрде ғылыми жетекшінің қатысуымен, қажет болған жағдайда, ғылыми 
кеңесшілер мен сын – пікір жазушылардың қатысуымен кафедраның ашық отырысында 
қорғалғанға дейін бір айдан кешіктірілмей жүргізіледі. 

Алдын ала қорғау кафедра отырысының хаттамасымен ресімделеді. 
Алдын ала қорғау рәсімінен өтпеген студентті МЕ жіберу туралы бұйрыққа 

енгізілмейді. 
7.3 Алдын ала қорғаудан сәтті өткен және белгіленген талаптарға сәйкес 

ресімделген аяқталған дипломдық жұмысқа студент, ғылыми кеңесшілер қол қояды және 
ғылыми жетекшіге ұсынылады. 

7.4 Ғылыми жетекші дипломдық жұмысқа жазбаша пікір жазады. 
Диплом жұмысын мақұлдаған жағдайда жетекші оған қол қояды және қорғауға 

жіберу туралы өзінің жазбаша пікірімен бірге кафедра меңгерушісіне ұсынады. 
Дипломдық жұмысты мақұлдамаған жағдайда ғылыми жетекші оған қол қоймайды, 

дипломдық жұмысты қорғауға жібермеу туралы өз шешімін негіздеп, жазбаша пікір 
жазады. 

7.5 Осы материалдар негізінде кафедра меңгерушісі осы дипломдық жұмыс 
бойынша қорытынды шешім қабылдайды, ол туралы титулдық парақта тиісті жазба 
жасайды. Егер кафедра меңгерушісі  студенттің  жұмысынқорғауға жіберу мүмкін емес 
деп санаса, бұл мәселе кафедра отырысында қарастырылады жәнеосы студенттің, оның 
ғылыми жетекшісінің міндетті түрде қатысуымен жүзеге асырылады. Кафедра 
отырысының қорытындысы бойынша кафедра отырысының хаттамасы міндетті түрде 
ресімделеді. 

7.6 Бітіртуші кафедра қорғауға ұсынған дипломдық жұмысты факультет деканы 
сын-пікір жазуға жібереді. 

7.7 Сын-пікір жазушылардың (рецензенттер) тізімі ректордың бұйрығымен 
бекітіледі. 
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Ғылыми ұйымдардың білім беру жүйесінің мамандары қатарынан бітіруші кафедра 

меңгерушісімен сын-пікір жазушы ретінде басқа жоғары оқу орындарының 
профессорлары, доценттері мен оқытушылары және осы саланың мамандары да тартылуы 
мүмкін. 

7.8 Сын–пікір жазушылардың базалық жоғары білімі немесеқорғалатын дипломдық 
жұмыс бейініне сәйкес келетін академиялық дәрежесі, ғылыми атағы болуы қажет. 

7.9 Рецензент дипломдық жұмысқа жазбаша пікірін ұсынады, онда зерттелетін 
тақырыптың өзектілігі, жаңалығы және практикалық маңыздылығы, 

дипломдық зерттеу тақырыбының маман даярлау бейініне, берілетін біліктілікке 
сәйкестігі; жүргізілген зерттеудің дербестігі, қорытындылар мен ұсынымдардың болуы, 
проблеманы шешу және зерттеудің аяқталу дәрежесікөрсетілуі тиіс. 

Сын-пікірде баллдық - рейтингтік әріптік жүйе бойынша баға және тиісті 
біліктілікті беру мүмкіндігі көрсетілген дәлелді қорытынды беріледі. 

7.10 Ғылыми жетекшімен қорғауға жіберілген, бірақ рецензентпен F-с 
қанағаттанарлықсыз бағаға бағаланған дипломдық жұмыс жалпы шарттармен қорғалады. 

7.11 Факультет деканы бітіртуші кафедра меңгерушісін және студентті - дипломды 
қорғаудан бір күн бұрын пікірмен таныстырады және дипломдық жұмысты мемлекеттік 
аттестациялық комиссияға қорғау үшін пікірмен және рецензиямен жібереді. 

7.12 Дипломдық жұмысты қорғау студенттің қалауы бойынша қазақ немесе орыс 
тілінде жүргізіледі. Студент кафедраның ұсынысы бойынша шет тілдерінің бірінде 
дипломдық жұмыстың қысқаша мазмұнын қосымша ұсына алады, ол қорғауда 
жарияланып, осы тілдегі сұрақтармен сүйемелденуі мүмкін. 

 
8.ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫН ҚОРҒАУ ТӘРТІБІ 

 
8.1. Дипломдық жұмысты қорғау тәртібі жоғары оқу орнында бекітілген білім беру 

ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 
мемлекеттік аттестаттау ережесімен анықталады. 

8.2 Диплом жұмысын қорғау оның мүшелерінің кемінде жартысының қатысуымен 
мемлекеттік аттестаттау комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі. 

Дипломдық жұмысты қорғау студенттердің, кафедра оқытушыларының 
қатысуымен көпшілік түрде ұйымдастырылады. Қорғауға сондай-ақ ғылыми жетекші, 
рецензент, ұйым өкілдері, негізінде дипломдық зерттеу жүргізілген және басқа да мүдделі 
тұлғалар шақырылуы мүмкін. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау туралы ережесінің «ҚОТ қолданумен 
қорытынды мемлекеттік аттестацияны өткізу тәртібі» 7 бөліміне сәйкес Қажет болған 
жағдайда қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, дипломдық 
жұмыстарды/ жобаларды қорғауға рұқсат етіледі. 

8.3. Бір дипломдық жұмысты қорғау ұзақтығы, әдетте, бір студентке 50 минуттан 
аспауы тиіс. 

8.4. Дипломдық жұмысты мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мен қатысушылар 
алдында қорғау үшін студенттің баяндамасы -15 минуттан аспайды 

Студенттің сөз сөйлеуі көрнекі плакаттарменнемесе интерактивті режимде 
слайдтармен сүйемелденуі тиіс. 

8.5. Талқылаудан кейін комиссия хатшысы пікірді (қатысқан жағдайда ғылыми 
жетекші өзі сөйлей алады) және рецензияны оқиды. Пікірде немесе рецензияда ескертулер 
болған жағдайда студент олардың мәні бойынша дәлелді түсініктеме беруі тиіс. 

8.6. Дипломдық жұмысты қорғау нәтижелері бойынша баллдық - рейтингтік әріптік 
жүйе бойынша баға қойылады. Бұл ретте теориялық деңгей, ғылыми және практикалық 
дайындық, ғылыми жетекшінің пікірі және рецензенттің бағалауыназарға алынады. 

8.7. Дипломдық жұмысты қорғау нәтижелері отырыс хаттамасымен ресімделеді 
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мемлекеттік аттестаттау комиссиясы әрбір студент бойынша жеке жүргізіледі және 

олар өткізілген күні жарияланады. 
8.8. Дипломдық жұмысты белгіленген мерзімде дәлелді себептермен қорғамаған 

студенттер үшін құжатпен расталған МАК төрағасымен арнайы қорғау тағайындалуы 
мүмкін, бірақ тек комиссия отырысы кестесі күндері ғана. 

8.9. Дипломдық жұмысты қорғау қанағаттанарлықсыз деп танылған студент оқу 
орнын бітіргеннен кейін үш жыл ішінде бір рет ғана қайта қорғауға жіберіледі. 

8.10. Барлық дипломдық жұмыстар қорғағаннан кейін кафедра меңгерушісі 
бекіткен тізім бойынша мұрағатқа беріледі, онда олар бес жыл сақталады. Мерзімі өткен 
соң ректордың бұйрығымен құрылған комиссия акт бойынша дипломдық жұмыстарды 
есептен шығарады. 

8.11. Бітіру (дипломдық) жұмыстарының түпнұсқасын бөгде ұйымдар мен жеке 
тұлғаларға беруге тыйым салынады. 

8.12. Оқу-әдістемелік көмек көрсету, конкурсқа қатысу, практикаға енгізу үшін оқу 
және әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың рұқсатымен көшірме алынып, мүдделі 
Тарапқа беріледі. Бітірушіге оның қалауы бойынша өз жұмысынан көшірмесін алуға 
рұқсат етіледі. 
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Дипломдық жұмысқа тапсырманың үлгісі 

 
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті ШЖҚ РМК 
Факультет………………… 
Мамандығы……………… 
Кафедра............................ 

"Бекітемін» 
                                                                                                 кафедра меңгерушісі 

аты-жөні 
«__ »__________ 201….ж. 

 
ТАПСЫРМА 

дипломдық жұмысты орындауға 
Студентке 
Жұмыс тақырыбы: 
№ ___Бұйрығымен бекітілген "____ " __________20 __ ж. 
Аяқталған жобаны (жұмысты) тапсыру мерзімі) "____" __________20_ ж. 
Жұмысқа бастапқы деректер 
Дипломдық жобада әзірленуге жататын сұрақтар тізімі немесе дипломдық 
жұмыстыңқысқаша мазмұны: 
а) 
б) 
в) 
Графикалық материалдың тізбесі (міндетті сызбаларды дәл көрсете отырып) 
 
 
Ұсынылатын негізгі әдебиеттер _______________________________________ 
Оларға қатысты жұмыс бөлімдерін көрсетумен жұмыс бойынша кеңес беру. 
Тапсырманың берілген күні 
Кафедра меңгерушісі __________________________________________ 
                                                      (қолы) (Аты-жөні) 
Жұмыс жетекшісі __________________________________________ 
                                                      (қолы) (Аты-жөні) 
 
 
Тапсырмаларды орындауға қабылдады 
Студент _______________________________________________ 
                                    (қолы) (Аты-жөні) 
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Диплом жұмысын орындаудың күнтізбелік кестесінің үлгісі 

Диплом жұмысыныңкестесі 

Бөлімдер атауы, әзірленетін 
сұрақтар тізбесі 

Ғылыми жетекшіге ұсыну 
мерзімдері 

Ескертпе 

           1          2            3 
Әдебиетті таңдау, оны 
зерттеу және өңдеу 

  

Дипломдық жұмыс 
жоспарын құру 

  

Бірінші бөлімді әзірлеу және 
тексеруге ұсыну 

  

Материалдарды жинақтау, 
жүйелеу және талдау 

  

Екінші бөлімді әзірлеу және 
тексеруге ұсыну 

  

Үшінші бөлімді әзірлеу және 
тексеруге ұсыну 

  

Қорытындылар мен 
ұсыныстарды жетекшімен 
келісу 

  

Қорғау үшін баяндама 
тезистерін әзірлеу, пікірмен 
танысу және  рецензия 
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ҚОСЫМША В 
Дипломдық жұмыс бетінің үлгісі 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті ШЖҚ РМК 
 
Факультет………………… 
 
Кафедра............................ 
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Студенттің Аты-жөні 

 

Тақырыптың атауы 

ДИПЛОМДЫҚЖҰМЫС 

 

                                    Шифр мамандық 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай 20….. 

Диплом жұмысының  титулдық бетінің үлгісі 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті ШЖҚ РМК 
 
Факультет………………… 
 
Кафедра............................ 
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 Қорғауға жіберілді «__» 201___ж 

 Қолы_________________________ А.Ж.Т.  
                      (кафедра меңгерушісі)  
 

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС 

Тақырып атауы 

Шифр мамандық 

 

 

                                        Орындады  студенттің Аты-жөні 

 

 

 

Ғылыми жетекші            оқытушының аты-жөні 
атағы, дәрежесі 

 

 

 

 

Қостанай201__ж 


