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Кіріспе
Әдістемелік нұсқаулар келесі әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтар/білім беру
бағдарламалары үшін әзірленген:
Мамандығы
Білім беру бағдарламалары
2019 жылғы университетке ҚО түскендер
2019 жылы университетке түскендер
үшін
үшін
5В030100 - Заңтану

5В050600 Экономика
5В050900 Қаржы
5В050700 Менеджмент
5В051000 Мемлекеттік
жергілікті басқару
5В051100 Маркетинг
5В050800 Есеп және аудит

және

5В050300 Психология
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
5В020700 Аударма ісі
5В110100 Мейірбике ісі

6В04216 Жария құқық
6В04217 Сот-құқық қорғау
6В04218 Жеке құқық
6В04219 Заңтану (
қытай тілін және ҚХР құқығын тереңдетіп
оқыту)
6В04110 Өндіріс экономикасы
6В04112 Мемлекеттік қаржы
6В04113 Корпоративтік қаржы
6В04107 Менеджмент
6В04108 Қонақжайлылық менеджменті
6В04109 Мемлекеттік
қызмет
және басқару
6В04114 Маркетинг
6В04115 Digital Маркетинг
6В04111 Есеп және аудит
6В03105 Клиникалық психология
6В03106 Ұйымдастыру психологиясы
6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
6В02303 Мәдениетаралық-коммуникативтік
аударма
6В02304 Техникалық аударма
6В10127 Мейірбике ісіменеджменті
6В10128 Жалпы медицина

Дипломдық жұмыс - бұл түлектің өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысы, онда оның оқу
жылдарындағы оқу және ғылыми қызметі қорытындыланады.
Дипломдық жұмыс түлектің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын
кәсіби жетілуін көрсетуі керек. Сондай-ақ, диплом жұмысы таңдалған мамандық бойынша
білімді тереңдетуге ықпал етуі керек. Қазіргі жағдайда жұмыс берушілер мамандарға
төмендегі талаптарды қояды:
тиісті мамандық бойынша жоғары кәсібилік;
зияткерлік қызмет;
өзін-өзі ұйымдастыру;
нормативтік құжаттармен, ҚР заңдарымен, ғылыми әдебиеттермен, практикалық
сипаттағы құжаттармен (сот, медициналық практика, қаржы-экономикалық көрсеткіштер
және т.б.) жұмыс істей білу.
сауаттылық;
кең эрудиция және ой-өріс.
Дипломдық жұмысты (жобаны) орындаудың мақсаты:
1) мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды жүйелеу, бекіту
және кеңейту және оларды нақты міндеттерді шешуде қолдану;
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2) өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын дамыту және әзірленетін мәселелер мен
сұрақтарды шешу кезінде ғылыми зерттеу әдістемесін игеру;
3) студенттің өзіндік жұмысқа дайындығын, сондай-ақ оның кәсіби құзіреттілігінің
деңгейін анықтау.
Бұдан басқа, дипломдық жұмысты (жобаны) орындаудың мақсаты – диплом
жазушының кемелдігін, білікті маманның дағдыларын қолдану қабілетін көрсету, өз ойларын
дәйекті және қисынды баяндау, зерттелетін тақырып бойынша әртүрлі көзқарастарды
сындық талдау, зерттелетін проблема бойынша негізгі ережелерді, қорытындыларды,
ұсынымдарды және қазіргі заманғы жағдайларда практикалық қызметке дайындығын ашу.
Дипломдық жұмыс - бұл тиісті ғылым саласындағы нақты мамандықтың өзекті
мәселесін өз бетінше зерттеу және зерттеу нәтижелерін қорытындылау.
Дипломдық жұмыс ғылыми жетекшінің басшылығымен орындалады және төмендегі
талаптардың біріне сәйкес келуі керек:
- ғалымдардың,
сарапшылардың, практиктердің жүргізген зерттеулерінің
нәтижелерін қорытындылау;
- зерттелетін объект бойынша ғылыми негізделген теориялық қорытындыларды қамту;
- пайдаланылуы белгілі бір проблеманы шешуді қамтамасыз ететін ғылыми
негізделген нәтижелерді қамтуы тиіс.
Түлектің дипломдық жұмысының (жобасының) негізгі міндеттері:
1. Дипломдық зерттеудің әлеуметтік және ғылыми маңызды мәселелерін өз бетінше
таңдау және оны орынды қоя білетін білімдері, дағдылары мен іскерлігін көрсету.
2. Мәселені логикалық, заңды және грамматикалық тұрғыдан дұрыс қою және зерттеу
нәтижелерін ұсыну қабілетінің көрінісі.
3. Ойлау мәдениетін, ой-өрісін, ғылыми білім мен жинақтаудың кеңдігі мен тереңдігін,
ғылыми және практикалық проблемаларды көре білу және оларды шешу жолдарын көрсету.
4. Дипломдық зерттеуде ұсынылған өз идеяларын, көзқарастары мен ұстанымдарын
көпшілік алдында, өз бетінше қорғау қабілетін және кәсіби ғылыми-практикалық пікірталас
жүргізу қабілетін көрсету.
5. Университетте алған білім мен дағдыларды кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында
қолдану қабілетін көрсету.
Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы ретінде дипломдық жұмыс:
- нормативтік-құқықтық құжаттарға, арнайы ғылыми
және
анықтамалық
әдебиеттерге, практикадан алынған нақты материалға негізделеді;
- тәуелсіз шығармашылық сипатта болады.
Дипломдық жұмысқа қойылатын талаптар:
1. Жұмыс тақырыбының өзектілігі;
2. Жұмыстың практикалық маңыздылығы (құндылығы) ;
3. Қазіргі заманға сай озық әдіснаманы қолдану;
4. Мәселені шешудің кешенді жүйелі тәсілі;
5. Шығармашылық элементтерінің болуы;
6. Мазмұны, көлемі және рәсімделуі бойынша қойылатын талаптарға сәйкестігі;
7. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы мен мазмұнының диплом алдындағы
практикадан өту орнына сәйкестігі.
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1 Дайындық кезеңі
1.1 Көктемгі семестрде дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға шығатын
студенттер үшін дипломдық жұмысты (жобаны) орындау кезеңдері
Кезең атауы
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10

11

12

Дипломдық жұмыс
(жоба) тақырыбын таңдау
және жетекшімен
рецензиялау
Мектеп деканының атына
өтініш жазу
Студентке жетекшіні
бекіту
Тақырыпты бекіту

Орындаушы
Студент Мектепте дипломдық
жұмыстардың тақырыбын зерттеп,
жетекшімен келіседі

Алдын ала
мерзімдер
Қыркүйек
- қазан

Студент өтініш жазады және
Қыркүйек
мектеп үйлестірушісіне тапсырады
- қазан
Мектеп деканы студентке
Қыркүйек
ғылыми жетекшіні бекітеді
- қазан
Мектептің ұсынысы бойынша тақырып
3-курс
ректордың тиісті бұйрығымен бекітіледі
Студент
ғылыми
жетекшімен
бірге Қыркүйек
Дипломдық жұмыстың
дипломдық
жұмысты
орындау
үшін - қазан
(жобаның) тапсырмасы
орындайтын
мерзімді
көрсете
отырып,
мен жоспарын жасау
тапсырманы орындау мерзімін
көрсетіп толтырады
Дипломдық
Студенттің
дипломдық
жұмысты
Қазаннаурыз
жұмыстың (жобаның)
(жобаны)
орындауға
берілген
негізгі бөлімдерін
тапсырмада көрсетілген мерзімдерге
орындау
сәйкес дипломдық жұмысты (жобаны)
жазуы
Плагиаттың
Студент тегін eTXT Антиплагиат
Ақпан
болуын/болмауын
және бағдарламасында жұмысты өз бетінше
бірегейлік
деңгейін тексереді.
Мәтіннің бірегейлігі кемінде 50% болуы
белгілеу бойынша
жұмысты
өз
бетінше керек
тексеру
Ғылыми жетекшіге
Студент жетекшіге жұмыстың соңғы
Ақпандипломдық
нұсқасын және антиплагиат есебін жібереді
сәуір
жұмыстың (жобаның)
түпкілікті
нұсқасын тапсыру
Студент ғылыми жетекшіге түзетілген жұмыс АқпанҒылыми жетекшінің
нұсқасын және антиплагиат есебін жібереді
ескертулерін түзету
мамыр
Антиплагиат,
Ғылыми жетекші антиплагиатқа, мәтіннің
Сәуірмамыр
мәтіннің бірегейлігі,
бірегейлігіне
және
нормобақылауға
норманы бақылау
тексеру үшін нормобақылауға жұмыстың
соңғы электрондық нұсқасын жібереді
Мәтіннің бірегейлігінің
Ғылыми жетекші антиплагиатқа, мәтіннің
Сәуір
пайызын арттыру,
бірегейлігіне және нормобақылауға
норманы бақылау
тексеру үшін
бойынша ескертулерді
нормобақылауға жұмыстың соңғы
түзету (қажет болған
электрондық нұсқасын жібереді
жағдайда)
Алдын ала қорғау
Дипломдық жұмысты (жобаны) алдын ала
Мамыр
қорғау
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13

14
15

16

Ғылыми
жетекшінің
пікірі
Дипломдық жұмысты
(жобаны) рецензиялау
Дипломдық жұмысты
(жобаны) қорғауға
баяндама дайындау және
иллюстрациялық
(үлестірме)
материалдарды ресімдеу
Мемлекеттік Аттестаттау
Комиссиясында (МАК)
дипломдық жұмысты
(жобаны) қорғау

мектепте алдын ала қорғауды өткізу бойынша
тағайындалған комиссия мүшелерінің
қатысуымен
тағайындалған комиссия мүшелерінің
қатысуымен өтеді
Ғылыми жетекші қорғауға жіберу туралы
көрсете отырып, жұмысқа пікір дайындайды
немесе теріс пікір ұсынады
Студент жұмысты рецензентке қағаз
түрінде ұсынады

Мамыр
Мамыр

Студент ғылыми жетекшімен бірге
баяндаманы және қажетті үлестірме
материалды пысықтайды

Мамыр

Студент МАК мүшелері мен студенттер
алдында жария сөз сөйлейді

Маусым

1.2 Қысқы семестрде дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға шығатын
студенттер үшін дипломдық жұмысты орындау кезеңдері
Кезең атауы

1

2
3
4
5

6

7

Дипломдық жұмыстың
тақырыбын жетекшімен
бірге таңдау
рецензиялау
Мектеп деканының атына
өтініш жазу
Студентке жетекшіні
бекіту
Тақырыпты бекіту

Орындаушы
Студент Мектепте дипломдық
жұмыстардың тақырыбын зерттеп,
жетекшімен келіседі

Студент өтініш жазады және
мектеп үйлестірушісіне тапсырады
Мектеп деканы студентке
ғылыми жетекшіні бекітеді
Мектептің ұсынысы бойынша ректордың
тиісті бұйрығымен тақырып бекітіледі
Дипломдық жұмыстың
Студент
ғылыми
жетекшімен
бірге
тапсырмасы мен
дипломдық
жұмысты
орындау
үшін
жоспарын құрастыру
орындайтын мерзімді көрсете отырып,
тапсырманы толтырады
Дипломдық
Студенттің
дипломдық
жұмысты
жұмыстың негізгі
орындауға
берілген
тапсырмада
бөлімдерін орындау
көрсетілген
мерзімдерге
сәйкес
дипломдық жұмысты жазуы
Плагиат болуын/болмауын Студент
тегін
eTXT
Антиплагиат
және бірегейлік
бағдарламасында жұмысты өз бетінше
деңгейін белгілеу
тексереді. Мәтіннің бірегейлігі кемінде
бойынша жұмысты өз
50% болуы керек
бетімен тексеру

Алдын
ала
мерзімдері
Қыркүйек

Қыркүйек
Қыркүйек
Қаңтарақпан
2курстың
сәуіріқазаны
2-курстың
сәуірі - 3курстың
қазаны
3курстың
қазаны
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8

9

Дипломдық нұсқаны
ғылыми жұмыстар
бойынша жетекшіге
түпкілікті тапсыру
Ғылыми жетекшінің
ескертулерін түзету

10

Антиплагиат,
мәтіннің бірегейлігі,
норманы бақылау

11

Мәтіннің бірегейлігінің
пайызын арттыру,
норманы бақылау
бойынша ескертулерді
түзету (болған
жағдайдағы
қажеттілігі)
Алдын ала қорғау

12

13

14
15

16

Ғылыми
жетекшінің
пікірі
Дипломдық жұмысты
рецензиялау
Дипломдық жұмысты
қорғауға баяндама
дайындау және
иллюстрациялық
(үлестірме)
материалдарды ресімдеу
Мемлекеттік Аттестаттау
Комиссиясында (МАК)
дипломдық жұмысты
қорғау

Студент ғылыми жетекшіге түзетілген жұмыс 3-курстың
қазаны
нұсқасын және антиплагиат туралы есепті
жібереді
Студент жетекшіге жұмыстың соңғы
нұсқасын және антиплагиат есебін
жібереді
Ғылыми жетекші антиплагиатқа, мәтіннің
бірегейлігіне және нормобақылауға
тексеру үшін нормобақылауға жұмыстың
соңғы электрондық нұсқасын жібереді
Ғылыми жетекші антиплагиатқа, мәтіннің
бірегейлігіне және нормобақылауға
тексеру үшін нормобақылауға жұмыстың
соңғы электрондық
нұсқасын жібереді

3-курстың
қазанқарашасы
3курстың
желтоқса
ны
3курстың
желтоқса
ны

Дипломдық жұмысты алдын-ала қорғау
мектепте алдын-ала қорауды өткізу
бойынша тағайындалған комиссия
мүшелерінің қатысуымен өтеді
Ғылыми жетекші қорғауға жіберілгені
туралы көрсете отырып, жұмысқа пікір
дайындайды немесе теріс пікір береді
Студент жұмысты рецензентке қағаз
басылым түрінде ұсынады
Студент ғылыми жетекшімен бірге
баяндаманы және қажетті үлестірме
материалды пысықтайды

Қаңтар-

Студент МАК мүшелері мен студенттер
алдында жария сөз сөйлейді

Қаңтарақпан

ҚаңтарҚаңтарҚаңтар-

1.3 Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбын таңдау және бекіту
Студент дипломалды практикадан өтпес бұрын ғылыми қызығушылықтар саласын,
мамандануын анықтап алғаны жөн, бұл диплом жұмысының (жобасының) тақырыбын және
дипломалды практикадан өту орнын таңдау міндетін жеңілдетеді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбын таңдау кезінде төмендегі талаптарды
басшылыққа алу қажет:
- дипломдық жұмыстың (жобаның) мамандыққа сәйкестігі;
- диплом алдындағы практика орны бойынша әзірленетін ғылыми, қолданбалы және
өзге де мәселелерге сәйкестігі. Мейіргер ісі мамандығы бойынша диплом алдындағы
практика практикалық денсаулық сақтау базаларында (емдеу-профилактикалық ұйымдар мен
мекемелер) жүргізіледі.;
- студенттің ғылыми қызығушылықтарына, мамандануы мен мүмкіндіктеріне, оның
дайындық деңгейіне сәйкестігі;
- дипломдық жұмыс (жоба) басшысының мамандануы мен ғылыми бейініне сәйкес
келуі.
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Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбын таңдау өте маңызды. Дипломдық
жұмыстың (жобаның) сапасы көбінесе оның тақырыбын дұрыс және уақтылы таңдауға
байланысты. Тәжірибе көрсеткендей, дұрыс тақырыпты таңдау оның жартылай сәтті
орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.
Дипломдық жұмыстардың тақырыбын шығарушы кафедра ұсынады және өзектілік
талаптарын, ғылым мен практиканың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларына
сәйкестігін ескереді, нақты міндеттер мен проблемаларды, сондай-ақ мамандарды даярлау
бейініне қатаң сәйкестік қажеттілігін көрсетеді.
Сонымен қатар, тізімді құрау кезінде Мектептің ғылыми қызметінің негізгі бағыттары
да ескеріледі. Дипломдық жұмыстардың тақырыбы Мектеп отырысында, содан кейін
университет кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі, содан кейін Каспий
қоғамдық университетінің Ректоры бекітеді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбын таңдау дипломдық жұмыстың
ұсынылған тақырыбымен танысудан басталады. Студентке ұсынылған тақырыптан
дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбын таңдау құқығы беріледі. Осы пәнді оқытатын
оқытушыдан уақтылы кеңес алған жөн. Бұл таңдалған мәселені оның ерекшеліктерін ескере
отырып қарастыруға мүмкіндік береді. Студент өз тақырыбын ұсына алады. Бұл ретте оның
орындылығының негіздемесі талқыланатын болады және нәтижелері бойынша қорытынды
шығарылады. Бітіруші курстардың көптеген студенттері ЖОО-дағы оқуын жұмыспен
ұштастыратынын ескере отырып, тақырыпты таңдау кезінде жетекші практиктерден кеңес
алу маңызды, бұл тақырыпты таңдау тәсілдерін неғұрлым нақты бағдарлауға және
материалдарды, әсіресе осы қызмет түрінің практикасын барынша толық пайдалануға
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл дипломдық зерттеудің жалпыланған практикалық
және теориялық материалдарын өз жұмысында қолдануға мүмкіндік береді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы таңдалғаннан кейін студент
белгіленген үлгідегі (Ф1-ӘН-01) Мектеп деканының атына өзі таңдаған
тақырыпты және Мектеп оқытушыларының арасынан болжамды ғылыми
жетекшіні көрсете отырып өтініш жазуы тиіс. Өтініш Мектеп үйлестірушісіне
тапсырылады.
Өтініште мұғалім қажет болған жағдайда студентпен байланыса алатындай етіп үй
мекенжайын, үй және ұялы телефондарын көрсету қажет.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы ағымдағы оқу жылының 1 қарашасына
дейін түзетілуі, толықтырылуы, өзгертілуі мүмкін. Осы мерзім аяқталғаннан кейін тақырып
өзгертілмейді.
Ағымдағы оқу жылының
1 қарашасында Мектептің ұсынысы бойынша
дипломдық жұмыстардың тақырыптары ректордың бұйрығымен бекітіледі, онда дипломдық
жұмыстардың ғылыми жетекшілері мен болжамды рецензенттер көрсетіледі. Бір тақырыпты
бір жылда шыққан екі және одан да көп студенттерге бекітуге жол берілмейді.
1.4 Дипломдық жұмысқа ғылыми жетекшілік
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу үшін мектептің ұсынысы бойынша әрбір студентке
ғылыми жетекші тағайындалады.
Түлекке білуге маңызды үлгі тізбесі функционалдық мыналарды жүзеге асыратын
ғылыми жетекші тағайындаған оқытушының міндеттері:
- дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға тапсырманы толтыру кезінде
кеңес береді (Ф2-ӘН-01);
- студентке қажетті негізгі әдебиеттерді, анықтамалық және мұрағаттық
материалдарды, типтік жобаларды және тақырып бойынша басқа да
дереккөздерді ұсынады;
- студентке дипломдық зерттеуді орындау жұмысының күнтізбелік кестесі
туралы құрастыруға кеңес береді;
- студентке практика объектісін зерделеуге және оған материалдар жинауға
кеңес береді.
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дипломдық жұмыс;
- кеуес беру кестесін белгілейді, тақырыпты таңдау және оны алдын ала
бекіту мәселелері бойынша консультациялар жүргізеді;
- студентке дипломдық жұмыстың (жобаның) құрылымын және жұмыс
жоспарының орындалу мерзімін ұсынады;
- күнтізбелік кестеге сәйкес студенттің дипломдық жұмысты (жобаны)
орындауына басшылықты жүзеге асырады;
- студент күнтізбелік кестені орындамаған жағдайда, мерзімдерді бұзғаны
үшін жауапкершілік туралы хабарлама жібереді;
- дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнын тексереді,
ескертулерді, тілектерді немесе талаптарды ұсынады;
- дипломдық жұмысты қорғауға жіберу (немесе жібермеу) ұсынысымен
бітіру жұмысына жазбаша пікір дайындайды
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу барысында студент бекітілген тапсырмаға сәйкес
ғылыми жетекшінің алдында есеп береді, ол туралы ғылыми жетекшінің тиісті белгісі
қойылады, жекелеген ережелерді нақтылайды, оны іріктелген материалдармен, нормативтік
актілермен, құжаттармен, практика материалдарымен және т. б. таныстырады. Студент
ғылыми жетекшіні күнтізбелік кестенің орындалуы туралы үнемі хабардар етіп отыруы керек
және оған бітіру жұмысын бөлім бойынша немесе тұтастай ұсынуы керек.
Диплом жұмысын жазу және оны көрсетілген мерзімнен кеш беру кезінде
тәртіпті бұзғаны үшін мектеп деканы мен ғылыми жетекші студентті
мемлекеттік емтиханға және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау жібермеу
туралы мәселені қоя алады.
Жетекші қойған міндеттердің, дипломдық жұмыста қабылданған шешімдердің нақты
орындалуына және зерттеуде келтірілген барлық деректердің дұрыстығына студент –
дипломдық жұмыстың (жобаның) авторы жауап береді.
Мектеп деканы дипломдық жұмысты (жобаны) орындау бойынша әдістемелік
нұсқаулармен қамтамасыз етуге, студенттің дипломдық жұмысты (жобаны) орындауы
туралы мерзімді есебінің мерзімдерін белгілеуге және ғылыми жетекшімен бірге дипломдық
жұмыстың (жобаның) әзірлік дәрежесі туралы аралық есепті қабылдауға міндетті.
Бітіруші мектеп студенттерінің дипломдық жұмыстың (жобаның) дайындығы туралы
ақпаратты МАК хатшысына ғылыми жетекші ұсынады. Студент-диплом қорғаушы
белгіленген кесте бойынша ғылыми жетекшіге атқарылған жұмыс туралы үнемі есеп беруі
керек.
1.5 Дипломдық жұмыстың (жобаның) жоспары мен тапсырмасын жасау
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бекітілгеннен кейін жоспарды құруға,
дереккөздерді таңдауға және зерттеуге байланысты тақырыпты әзірлеудің маңызды кезеңі
басталады.
Ең алдымен, дипломдық зерттеудің жұмыс жоспарын жасау қажет. Бұл дипломдық
жұмысты (жобаны) дайындаудағы ең жауапты кезең. Жұмыс жоспары егжей-тегжейлі
ойластырылып, логикалық тұрғыдан нақты құрылуы керек.
Студенту-диплом қорғаушы
жеткіліксіз ойластырылған жоспарлау елеулі
кемшіліктерге әкелетінін есте ұстауы керек.
Дипломдық жұмыс көп жағдайда дерексіз болып табылады, олар тәуелсіз талдауды
және зерттелетін мәселенің мәнін терең түсінуді қарастырмайды.
Дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға арналған тапсырмада бастапқы
материал мен дереккөздердің сипаттамасы, студент әзірлейтін сұрақтар тізбесі,
ұсынылған әдебиеттер тізімі, графикалық материалдар тізбесі, (кестелер,
диаграммалар, схемалар және т.б.), дипломдық жұмысты (жобаны) жазудың
толық күнтізбелік кестесі (Ф2-ӘН-01) қамтылады.
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Дипломдық жұмысқа тапсырманы мектеп деканы жұмыстың аяқталу мерзімін көрсете
отырып бекітеді. Дипломдық жұмысқа тапсырма дипломдық жұмысқа тігіледі.
Жұмыстың күнтізбелік кестесі жекелеген бөлімдердің орындалу кезектілігі көрсетіле
отырып, бүкіл кезеңге жасалады және ғылыми жетекшімен келісіледі.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісінің ұсынысы бойынша қажет
болған жағдайда мектеп дипломдық жұмыстың (жобаның) жекелеген бөлімдері бойынша
консультанттарды шақыра алады.
Ғылыми жетекші дипломдық жұмысты (жобаны) орындау бойынша студенттің
мерзімді есебінің мерзімін белгілейді. Осы мерзімде студент дипломдық жұмыстың
(жобаның) дайындық дәрежесін белгілейтін ғылыми жетекшіге есеп береді және бұл туралы
МАК хатшысына хабарлайды.
Әрбір дипломдық жұмыста тапсырмаға сәйкес жеке перспективалық теориялық немесе
практикалық сұрақтарды әзірлеу керек.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі мәтіні шығармашылық ойды,
пайдаланылатын зерттеу әдістерінің негіздемесін ашуы тиіс.
Дипломдық жұмысты студент университетте, сондай-ақ кәсіпорында, ұйымда, ғылыми,
жобалау және басқа ұйымдарда орындай алады.
Дипломдық жұмыс ретінде алғаш рет байыпты ғылыми шығарма жаза бастаған
студенттің шығармашылық процесін жоспарлау өте маңызды. Жасалатын зерттеудің өзіндік
көрнекі кестесін беретін жұмысты жоспарлау жұмыс жоспарын жасаудан басталады. Мұндай
жоспар жұмыстың алғашқы кезеңдерінде қолданылады, бұл зерттеліп жатқан мәселені
әртүрлі нұсқаларда алдын-ала ұсынуға мүмкіндік береді, бұл жетекшіге болашақ дипломдық
жұмыстың (жобаның) жалпы құрамы мен айдарнамасын бағалауды айтарлықтай жеңілдетеді.
Жұмыс жоспары жетекшінің тікелей қатысуымен жасалады және тақырыпты, яғни
болжамды ғылыми зерттеудің жоспарын жасаудан басталады.
Жұмыс жоспарының құрамына жеке жолдармен бөлінген тақырыптардан басқа,
мәтіннен таңдау үшін тақырыптар, мәтін ішіндегі тақырыптар (мәтін үзіндісінің тақырыбын
білдіретін мәтіннің өзі мен сөз тіркестерін) қосқан жөн. Бұл дипломдық жұмыстың
(жобаның) әр түрлі тараулары мен параграфтарында шағын тақырыптардың біркелкі
қолданылғанын бағалауға мүмкіндік береді.
Іс жүзінде, жоспар ‒ бұл тезистің (жобаның) оның тараулары мен абзацтарының
мазмұнын реферативті түрде ашатын бастапқы мазмұны.
Жоспар құрудың қажеттілігі осындай жоспарға жаңа және тың деректерді жүйелі түрде
қосу арқылы оны дипломдық жұмыстың (жобаның) түпкілікті құрылымдық кестесіне
жеткізуге болатындығымен анықталады.
Студент жоспарды жасағаннан кейін жоспарланған жұмыстардың кезектілігі мен
логикалық реттілігін түсінуі керек.
Жоспар икемді болуы керек, оған мәтінді дайындау процесінде анықталған жаңа
мүмкін аспектілерді қосуға болады. Жоспар құру кезінде келесі сұрақтарды мұқият
қарастыру керек: сіз дамыған тақырып бойынша не білесіз және нені білуіңіз керек?. Содан
кейін алғашқы қадамдарыңызды қандай тәртіппен жасайтындығыңызды шешіңіз.
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1.6 Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу үшін материалдар дайындау
Студент үшін белгілі бір қиындық - дипломдық жұмысты (жобаны) тікелей жазу кезеңі.
Оған тақырыпты егжей-тегжейлі зерттегеннен кейін, әдебиеттерді және басқа дереккөздерді,
нормативтік және мұрағаттық материалдарды терең зерттегеннен кейін ғана кірісуге болады.
Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау шығармашылық сипатта болады.
Шығармашылық дербестік студенттің әр түрлі көзқарас тұрғысын табуы, қолда бар даулы
позицияларды талдай білуінде және белгілі бір пікірлерді нығайтуға салмақты дәлелдер
келтіре білуінде көрінеді.
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу әдістемесі мәтінмен жұмыс істеу дәйектілігін,
ғылыми - анықтамалық аппаратты ресімдеуге қойылатын белгілі бір талаптарды орындауды,
дереккөздерді сауатты пайдалануды, әдеби редакциялауды қамтиды.
Диплом жұмысы сауатты, әдеби тілде жазылуы керек. Жұмысты жетекшіге оқуға ,
әдетте, алдын-ала жасалған кестеге сәйкес бөлімдер бойынша беріледі. Ғылыми жетекшімен
келісім бойынша дипломдық жұмыстың (жобаның) жобасы электрондық поштаға жіберілуі
мүмкін. Ғылыми жетекші жасаған ескертулерді диплом қорғаушы зерделеп, оларды жоюы
тиіс. Бөлімді тексеруден кейін қайта қарап шығу ұсынылады.
Алайда, егер дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтіні түбегейлі өңдеуді қажет етпесе,
онда соңғы нұсқаны жазу кезінде толықтырулар мен түзетулер жасауға болады.
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазуда сипаттау мәнінде емес, зерттеулікталдау сипатында болуы тиіс, ол өзінің мазмұнында белгілі бір позицияның
дамуындағы тенденция мен толықтығын көрсете отырып, таңдалған мәселе
бойынша автордың нақты, дәйекті ұстанымын қамтуы керек.
Жұмыстың осы кезеңіне кірісе отырып, дипломдық зерттеу тақырыбына қатысты әдеби
және ресми - деректі дереккөздердің шеңберін құру маңызды. Дипломдық жұмысты
(жобаны) жазу үшін ғылыми және басқа әдебиеттердің келесі түрлерін қолдануға болады:
- монографиялар (арнайы тақырыптар бойынша ғылыми кітаптар);
- ғылыми мақалалар;
- ғылыми еңбектер жинақтарындағы мақалалар;
- ғылыми конференция материалдары;
- жарияланған монографиялар мен ғылыми мақалаларға рецензиялар;
- диссертациялардың авторефераттары;
- рефераттық жинақтардағы шетелдік авторлар монографияларының аннотациялары;
- заңнаманың ғылыми-практикалық түсініктемелері;
- ғылыми-практикалық мәселелер бойынша "дөңгелек үстел" материалдары;
- сот және басқа тәжірибелердің материалдары.
1.7 Әдеби дереккөздерді библиографиялық іздеу
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша жарияланған әдебиеттермен
танысу идеяны әзірлеуден басталады, яғни, бұрын айтылғандай, дипломдық жұмыстың
(жобаның) тақырыбы мен жұмыс жоспарында көрініс табатын болжамды ғылыми зерттеудің
жоспары. Істің мұндай тұжырымы таңдалған тақырып бойынша әдеби дереккөздерді
мақсатты түрде іздеуге және басқа ғалымдардың баспада жарияланған еңбектерінде бар
материалды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді, өйткені мәселенің негізгі мәселелері
әрдайым бұрынғы зерттеулерде кездеседі.
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Әрі қарай, іздеу тәртібі туралы ойланып, тақырып бойынша әдеби дереккөздердің
тізімін жасауға кірісу керек. Жақсы құрастырылған тізім, тіпті дереккөздердің тақырыптарын
жылдам шолумен де, тақырыпты тұтастай қамтуға мүмкіндік береді. Оның негізінде
зерттеудің басында мақсаттарды нақтылауға болады.
Арнайы және жалпы ғылыми әдебиеттерді іздеу үшін:
- кітапханалардың пәндік және жүйелік каталогтары;
- библиографиялық көрсеткіштер;
- Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар туралы рефераттық журналдар пайдалану ;
- журналдарда жарияланған мақалалар мен материалдардың көрсеткіштерін пайдалану
қажет.
Бұл көрсеткіштер журналдың өткен жылғы соңғы номерінде (немесе келесі жылдың 1-2
номерінде) орналастырылады.
Мазмұны дипломдық зерттеу тақырыбымен байланысты дереккөздердің барлық
түрлері қаралуға тиіс. Оларға әртүрлі отандық және шетелдік басылымдарда жарияланған
материалдар, жарияланбайтын құжаттар (ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар туралы есептер, диссертациялар, қолжазбалар, мамандардың шетелдік іссапарлар
туралы есептері, шетелдік фирмалардың материалдары), ресми материалдар жатады.
Тақырыпты зерттеу жағдайын интернеттен ақпараттық басылымдармен танысудан
бастаған дұрыс (Заң.кз – zakon.kz, ҚР Әділет министрлігінің – http://adilet.zan.kz/rus
мамандығына сәйкес келетін министрліктің
Президенттің, Парламенттің, Үкіметтің
сайттары).
Интернет кітапхана – http://elibrary.ru/, http://elibrary.kz, http://www.twirpx.com,
https://pda.litres.ru, http://mybrary.ru.
Кітапханаларда танысуға болатын әдеби көздерге ерекше назар аудару керек.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Каспий университетінің кітапханасында,
сондай-ақ ҚР Ұлттық кітапханасында дереккөздерді зерделеумен ғана толық зерттелуі
мүмкін.
Мақалалар журналдарда, монографияларда және т. б. қандай әдеби көздер негізінде
жазылғанына назар аударыңыз. Бұл ақпаратты мақаланың соңында жарияланған
пайдаланылған әдебиеттер тізімін зерттеу арқылы алуға болады.
1.8 Әдебиетті оқу және нақты материалды таңдау
Таңдалған тақырып бойынша әдебиеттерді зерттеуді таңдалған тақырып іргелес жатқан
негізгі мәселелер туралы түсінік алу үшін жалпы жұмыстардан бастау керек, содан кейін
жаңа материалды іздеңіз.
Ғылыми әдебиеттерді зерттеу - күрделі жұмыс. Сондықтан мақаланы немесе кітапты
оқып, жазып алу керек.
Әдебиеттерді зерттеуді бір жағдайда жалпы іргелі жұмыстардан бастаған жөн, содан
кейін жеке жұмыстарға, мақалаларға, екіншісінде ‒ журнал мақалаларына өткен жөн. Мұның
бәрі дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбына, әдебиеттің болуына, сипатына және
толықтығына, студенттің дайындық деңгейіне байланысты.
Ғылыми жарияланымдарды зерттеуді кезеңдер бойынша жүргізген жөн:
• жалпы шығармамен оның мазмұны бойынша жалпы танысу;
• барлық мазмұнды жылдам қарау;
• материалдың орналасу реті бойынша оқу;
• жұмыстың кез-келген бөлігін іріктеп оқу;
• қызығушылық тудыратын материалдардан үзінді алу;
• жазылғанды сындық тұрғыдан бағалау, оны редакциялау және болашақ дипломдық
жұмыстың (жобаның) мәтінінің үзіндісі ретінде «аяқтау» жазбасы.
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Зерттеудің төмендегі әдісін де ұсынуға болады. Дәптердің бетін тік сызықпен
жартысына бөлу керек. Сол жағында оқылғаннан үзінді, ал оң жағында – мәтіннің ерекше
маңызды жерлерін сөздерді баса көрсете отырып, өз ескертулеріңізді жасаңыз. Интернет
көздерін, ғылыми жұмыстардың электронды нұсқаларын зерделеу кезінде электронды
форматта да солай орындау керек.
Әдебиеттерді зерттеген кезде тек материалды алуға тырысудың қажеті жоқ. Табылған
ақпаратты сонымен қатар ойлаған жөн. Бұл процесс тақырып бойынша бүкіл жұмыс
барысында жасалуы керек, содан кейін басқа адамдардың жұмыстарымен танысу кезінде
пайда болған өз ойларыңыз жаңа білім алуға негіз болады.
Таңдалған тақырып бойынша әдебиеттерді зерделеу кезінде ондағы барлық ақпарат
пайдаланылмайды, тек тезистің (жобаның) тақырыбына тікелей байланысты және
сондықтан ең құнды және пайдалы. Осылайша, оқуды бағалаудың критерийі оны
дипломдық жұмыста практикалық қолдану мүмкіндігі болып табылады.
Әдеби дереккөздерді зерттей отырып, болашақта оларды пайдалану оңай болуы үшін
үзінділердің рәсімделуін мұқият бақылау керек. Кез-келген жеке мәселе немесе бөлім
бойынша жұмыс жасай отырып, сіз оның проблемамен байланысын үнемі көріп отыруыңыз
керек және кең мәселені дамыта отырып, оны бөліктерге бөліп, әрқайсысын егжей-тегжейлі
ойластыра білуіңіз керек.
Әдебиеттер мен дереккөздерді зерттей отырып, дипломдық зерттеуде қолдануға
болатын ережелер мен мәлімдемелерді жазып алу керек (және кейде өзіңіз үшін – «болашақ
үшін»). Үзінділерді жұмыс авторының тегі мен аты-жөнін, оның толық және нақты атауын,
сондай-ақ шығарылған жері мен жылын, жазылған ереженің немесе дәйексөздің бетін дәл
көрсете отырып жасау ұсынылады. Бұл мәтінді жазу кезінде зерттелген материалды дәл
пайдалануға және сілтемелер мен библиографияны жобалау кезінде уақытты үнемдеуге
мүмкіндік береді.
Тиісті тарауларды, параграфтарды, бөлімдерді көрсете отырып, осы немесе өзге
дәйексөз дипломдық жұмыстың (жобаның) қандай мәселесіне жататынын көрсеткен
орынды. Бұл таңдалған материалды дереккөздерге қайта жүгінбестен тез табуға және
пайдалануға мүмкіндік береді, осылайша уақытты едәуір үнемдейді. Үзінді тақырып
бойынша шектелген бүкіл фрагментті немесе толық ойды білдіруі керек. Егер кітапты
немесе мақаланы оқу барысында, сондай-ақ конспект кезінде оқылған немесе жазылған
нәрселер туралы ойлар болса, оларды дереу жазып алған жөн.
Әдебиеттер тізімі 40-50 дереккөзден кем болмауы керек
Заң мамандықтары үшін дереккөздердің көлемі 50-ден кем емес, бұл ретте
дереккөздердің 1/3-і нормативтік құқықтық актілер, оқу және ғылыми әдебиет
көздерінің 2/3-і болуы тиіс
Дипломдық жұмысты рецензиялау кезінде басылымы 5 жылдан аспаған
басылымдарды пайдаланған жөн.
1 Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімдерін орындау
1.1 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен құрылымы
Мазмұны бойынша дипломдық жұмыс -бұл белгілі бір мамандық бойынша бітіруші
курс студенті қолжазба түрінде өз бетінше дайындаған ғылыми-зерттеу жұмысы.
Дипломдық жұмыс ҚР заңнамалық актілерін, оқу және ғылыми әдебиеттерді және
мерзімді баспасөз материалдарын, статистикалық деректерді зерделеу негізінде мәселені
кешенді зерттеуді көрсетуі тиіс. Бұл ретте пайдаланылатын дереккөздер тізімінде
нормативтік-құқықтық актілерге сілтемелер жалпы көлемнің үштен бірінен аспауға тиіс.
Басқа жұмыстардың мазмұнын және олардың авторларының пікірлерін білдіре
отырып, түлек оларға нақты және нақты сілтемелер беруі керек. Жұмыс мәтінінде плагиат,
яғни автордың қандай да бір мәтінімен анық сәйкес келуі анықталған жағдайда (мәтіннің
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Дипломдық жұмыстың көлемі 50-60 бет болуы керек. Дипломдық жұмыстың
(жобаның) көрсетілген көлеміне қосымшалар енгізілмейді.
Заң мамандықтары үшін дипломдық жұмыстың көлемі, әдетте, 60-90 беттен
тұрады. Дипломдық жұмыстың (жобаның) көрсетілген көлеміне қосымшалар
енгізілмейді.
Дипломдық жобаның көлемі 30-40 беттен болады. Дипломдық жобаның
көрсетілген көлеміне қосымшалар енгізілмейді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) құрылымдық элементтері:
- мұқаба;
- конверт (оған ғылыми жетекшінің пікірі, дипломдық жұмыстың рецензиясы,
плагиаттың болуы/болмауы және бірегейлік деңгейі туралы анықтама салынады);
- титулдық парағы;
- дипломдық жұмысты (жобаны)орындауға тапсырма;
- мазмұны
- кіріспе;
- негізгі бөлімі;
- қорытынды;
- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;
- қосымшалар.
Мұқаба Ф3-ӘН-01 нысанына сәйкес ресімделеді.
Конверт мұқабаның артқы жағына бекітіледі, оған ғылыми жетекшінің пікірі,
дипломдық жұмыстың рецензиясы, жұмыстың бірегейлігі мен алынған мәтіннің пайызы
көрсетілген плагиатқа тексеру нәтижесі (біреудің жазбасын алуды тексеру туралы есептің
бірінші беті) салынады.
Титулдық бет дипломдық жұмыстың (жобаның) бірінші беті болып табылады. Ф4ӘН-01 сәйкес титулдық парақты ресімдеу нысаны.
Бастапқы материал мен дереккөздер, студент әзірлейтін сұрақтар тізбесі,
ұсынылған әдебиеттер тізімі, дипломдық жұмысты (жобаны) жазудың толық
күнтізбелік кестесі көрсетілген дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға арналған
тапсырма (Ф2-ӘН-01). Тапсырма алдыңғы және артқы жағында бір параққа басылады.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны кіріспені, реттік номерлерді және
барлық бөлімдердің, кіші бөлімдердің атауларын, қорытындыны, пайдаланылған
әдебиеттер тізімін және дипломдық жұмыстың (жобаның) осы элементтері басталатын
беттердің номерлері көрсетілген қосымшалардың атауларын (Ф5-ӘН-01) қамтиды.
Кіріспеде дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбының өзектілігінің негіздемесі, ғылыми
жаңалығы мен практикалық маңыздылығы, шешілетін ғылыми проблеманың қазіргі жайкүйін бағалау қамтылуы, сондай-ақ дипломдық зерттеудің мақсаты, міндеттері мен
объектісі, дипломдық жұмысты (жобаны) жазудың теориялық және әдіснамалық негізі мен
практикалық базасы келтірілуге тиіс. Енгізу көлемі кемінде 3 бет (Ф6-ӘН-01).
Кіріспе дипломдық жұмыстың (жобаның) өте жауапты бөлігі болып табылады,
өйткені ол МАК-ты тақырыпты одан әрі ашуға бағыттап қана қоймайды, сонымен қатар
оның барлық қажетті біліктілік сипаттамаларын қамтиды.
Зерттеудің өзектілігі кез-келген дипломдық жұмысқа қойылатын міндетті талап
болып табылады. Автор тақырыпты қалай таңдауға болатындығын біледі және қазіргі заман
мен әлеуметтік маңыздылық тұрғысынан дұрыс түсінеді және бағалайды, оның ғылыми
жетілуі мен кәсіби дайындығын сипаттайды. Машинамен басылған мәтіннің бір бетінде ең
бастысы ‒ проблемалық жағдайдың мәнін көрсету, зерттеу тақырыбы туралы білім мен
білімсіздіктің шекарасы қайда өтетінін көрсету, ғылыми мәселені анықтау және оның мәнін
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тұжырымдау жеткілікті.
Мәселені сұрақтармен ауырлату жиі туындайды (яғни шешу қажетті бар ережемен).
Мәселенің ерекшелігі - оны шешу үшін ескі, қол жеткізілген білім шеңберінен шығу керек.
Студентке таңдалған тақырыптың даму жағдайы туралы хабарлау үшін әдебиеттерге
қысқаша шолу жасалады, нәтижесінде бұл тақырып әлі ашылмаған (немесе тек ішінара
немесе дұрыс емес аспектімен ашылған) деген қорытындыға келуі керек, сондықтан оны
одан әрі дамыту қажет. Егер студент мұндай қорытынды жасай алмаса, онда ол таңдалған
тақырыпты дамыту құқығынан айырады, өйткені бейнелі түрде «ойлап табылған
велосипедті» ойлап табудың мағынасы жоқ.
Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу студенттің арнайы әдебиеттермен мұқият
танысуын, оның дереккөздерді жүйелеу, оларды сыни тұрғыдан қарастыру, маңыздылығын
бөліп көрсету, басқа зерттеушілердің бұрын жасаған әрекеттерін бағалау және тақырыпты
зерттеудің қазіргі жағдайындағы басты нәрсені анықтау қабілеттерін көрсетуі керек.
Дипломдық жұмыс әдетте салыстырмалы түрде тар тақырыпқа арналғандықтан,
алдыңғы жазғандардың жұмысын тұтастай қарап емес, тек таңдалған тақырып бойынша
шолу жасалуы керек. Мұндай шолуда студентке оқылғаннан белгілі болған және оның
жұмысына жанама қатысы бар барлық нәрсені айтудың қажеті жоқ. Бірақ дипломдық
жұмыстың (жобаның) тақырыбына тікелей және нақты байланысты барлық құнды
басылымдар аталуы және сыни тұрғыдан бағалануы керек.
Ғылыми проблеманы тұжырымдаудан және осы дипломдық жұмыстың (жобаның)
тақырыбы болып табылатын осы проблеманың бір бөлігі әлі де арнайы әдебиеттерде өзінің
әзірленуі мен жариялануын ала алмағанын дәлелдеуден бастап, жүргізіліп жатқан
зерттеудің мақсатын тұжырымдауға көшу, сондай-ақ осы мақсатқа сәйкес шешілуі тиіс
нақты міндеттерді көрсету қисынды. Бұл әдетте санау түрінде жасалады (зерттеу..,
сипаттау.. бекіту.., анықтау.., шығару формуласы... және т.б.). Бұл міндеттерді тұжырымдау
мүмкіндігінше мұқият жасалуы керек, өйткені олардың шешімінің сипаттамасы дипломдық
жұмыстың (жобаның) тарауларының мазмұнын құрауы керек. Бұл өте маңызды, өйткені
мұндай тараулардың тақырыптары зерттеу міндеттерінің тұжырымдамасынан туындайды.
Тақырыптың талдану дәрежесі. Кіріспенің осы бөлімінің мақсаты студенттің
ғылыми көкжиегін сипаттау және осы ғылыми бағытта ізденушінің ізашары болып
табылатын зерттеушілер тобын қалыптастыру, олардың жұмыстары мен зерттеудің осы
бағытында қаралмаған мәселелерінің қысқаша сипаттамасы болып табылады.

Сонымен қатар, тақырыптың даму дәрежесі дипломдық жұмыстың (жобаның) белгілі
бір білім саласындағы орнын анықтайды.
Тақырыптың даму дәрежесі - бұл зерттеу саласындағы олқылықтардың қысқаша
тізімі, оны толтыру қажеттілігі оқушының зерттеу міндеттерінің шеңберін анықтайды.
Бұл бөлімде студент зерттелетін сұраққа қатысы бар адамдарды, олар қарастырған
мәселелердің қысқаша сипаттамасын, сондай-ақ студенттің пікірі бойынша зерттелуі керек
сұрақтарды тізімдейді.
Зерттеушілердің тегі әліпбилік ретпен келтіріледі. Зерттеушілер тізіміне ең
танымал ғалымдар кіреді, егер тізім үлкен болса, онда сіз бәрін тізімдей алмайсыз, бірақ
тізімнен кейін «және т.б.» көрсетіңіз.
Егер мәселе алғаш рет қаралса және зерттелген мәселелер бойынша әдеби
дереккөздер болмаса, онда оны да көрсету керек.
Егер дипломдық жұмыста зерттелетін мәселенің бірнеше бағыттары қарастырылса,
онда авторларды өздері қарастырған мәселелер мен бар олқылықтарды көрсете отырып,
бағыттар бойынша топтастыру қажет.
Әдетте ғылыми проблеманың дәрежесін сипаттау тақырыптар 2-3 бөлімге бөлінеді,
онда алдымен осы зерттеулермен айналысқан ғалымдар, содан кейін қазіргі кезеңнің
зерттеушілері айтылады.
Сонымен қатар, әдетте мәселені зерттеген шетелдік ғалымдар бөлек топқа бөлінеді.
Зерттеушілердің тізіміне студент тіркелген Мектеп ғалымдарын қосқан жөн, олар
дипломдық жұмыста студент қарастырған мәселелерді зерттеумен айналысқаны жөн
болады.
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Тақырыптың ғылыми даму дәрежесін сипаттау кезінде зерттеушілер тізіміне
қатысты әдетте келесі тіркестер қолданылады:
- Авторлардың еңбектері арналған тиімділігін арттыру проблемалары..........
- Проблемаларын зерделеуге..... елеулі үлес қосып,оны енгізді....
- Соңғы жылдары мәселеге ... назар аударылды.....
- Мәселені шешуге белгілі бір әсер ... көрсетті....
Кезінде
сипаттау дәрежелер
ғылыми пысықталу
тақырыптар,:::::::::::::::::бөліктері , бұрын жүргізілген зерттеулердің қысқаша
сипаттамасы сияқты тіркестерді қолданады:
- Олардың еңбектерінде іргелі негіздер бар…
- Олардың жұмыстары зерттеуге айтарлықтай ықпал етті....
- Бұл еңбектерде сипаттау көрсетілген....
Тақырыптың ғылыми даму дәрежесін сипаттау кезінде, әдетте, олқылықтарды
сипаттау бөлігінде келесі тіркестер қолданылады:
- Алайда, бұл ғалымдардың еңбектерінде қарастырылмайды…
- Бұл жұмыстарды шешу үшін таза түрде қолдануға болмайды ... , өйткені …
- Бұл зерттеулердің көп бөлігі тек..., ескерусіз... қамтиды. Кіріспенің міндетті
элементі - бұл зерттеудің объекті пен тақырыбын тұжырымдау
- Объект-бұл проблемалық жағдайды тудыратын және зерттеуге таңдалған процесс немесе
құбылыс.
- Мәні ‒ бұл объектінің шекарасында орналасқан нәрсе.

Зерттеу объектісі мен мәні ғылыми процестің категориялары ретінде жалпы және
жеке болып бөлінеді. Объектіде оның зерттеу нысаны ретінде қызмет ететін бөлігі
ерекшеленеді. Студенттің негізгі назары оған бағытталған, зерттеу тақырыбы дипломдық
жұмыстың (жобаның) тақырыбын анықтайды, ол титулдық бетте оның атауы ретінде
белгіленеді.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері студенттің дипломдық жұмыс (жоба)
тақырыбын ашатын бағыттарын анықтайды. Жұмыста қойылған зерттеу мақсаты-диплом
қорғаушы өзінің ғылыми зерттеулерінде ұмтылатын нәрсе, яғни жұмыстың түпкі нәтижесі.
Жұмыстың мақсаты, әдетте, дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбымен сәйкес келеді.
Жұмыстың мақсаты жаңа құбылысты сипаттау, оның сипаттамаларын зерттеу,
заңдылықтарды анықтау және т. б. болуы мүмкін. Зерттеу мақсатын тұжырымдау әдетте
кіріспеден басталады: "әзірлеу..", "бекіту...", " негіздеу...", "анықтау..." және т. б.
Мақсат тұжырымдалғаннан кейін зерттеу міндеттері (дипломдық жұмыстың
(жобаның) міндеттері қалыптастырылады. Зерттеу міндеттері мақсатқа жету үшін
зерттеудің негізгі кезеңдерін анықтайды. Зерттеу міндеттерін тұжырымдау кезінде осы
міндеттерді шешудің сипаттамасы атаулары қойылған міндеттерге сәйкес келетін
дипломдық жұмыстың (жобаның) тараулары мен параграфтарының мазмұнын құрайтынын
ескеру қажет. Міндеттерді анықтау кезінде ғылыми зерттеулерді негізгі кезеңдерге бөліп,
олардың мазмұнына сәйкес міндеттерді тұжырымдау қажет. Әдетте әр кезеңге жеке
тапсырма беріледі. Шешілетін міндеттер тізімінде ең үлкенін кішігірім тапсырмаларға
бөлмей бөлу керек. Тапсырмаларды тұжырымдау әдетте сөздерден басталады:
"Мәнін зерттеу", "анықтамасын нақтылау", "жүйелеу",
"талдау", "нақтылау және толықтыру", "негіздеу" және т. б.
Зерттеудің теориялық негізі. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу кезінде студент
дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбына тікелей қатысты мәселелер бойынша,
сондай-ақ жалпы сипаттағы мәселелер бойынша отандық және шетелдік ғалымдардың кең
ауқымды еңбектерін пайдаланады. Сонымен қатар, бұл бөлімде дипломдық жұмыста қандай
негізгі нормативтік құқықтық актілер қолданылғанын көрсету қажет. Сондай-ақ
халықаралық құқықтық актілер, мемлекеттік органдардың ресми ақпараты, шетелдік
компаниялардың ғылыми зерттеулері және т. б. көрсетіледі.
Зерттеудің методологиялық негізі. Зерттеудің методологиялық негізі деп ізденуші
дипломдық зерттеудің мақсатына жету үшін пайдаланатын ғылыми таным әдістерінің
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жиынтығы түсініледі. Дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінінде студент өзі қолданатын
әр әдісті егжей-тегжейлі негіздеуі керек, бұл оның зерттелетін мәселедегі көкжиегін және
зерттеу әдістерін дұрыс таңдау қабілетін растайды, бұл дипломдық зерттеу нәтижелерінің
дұрыстығын анықтайды.
Дипломдық жұмыста зерттеудің методологиялық негізі бөлімінде студент қолданған
негізгі әдістер ғана көрсетілген.
Зерттеу әдістері мұндай жұмыста қойылған мақсатқа жетудің қажетті шарты бола
отырып, нақты материалды алудың құралы ретінде қызмет етеді. Кіріспеде ғылыми
процестің басқа элементтері сипатталған. Олар, атап айтқанда, жұмыстың өзі қандай нақты
материалдан жасалғанын көрсетеді. Мұнда ақпарат алудың негізгі көздеріне (ресми,
ғылыми, әдеби, библиографиялық) сипаттама беріледі, сонымен қатар зерттеудің
методологиялық негіздері көрсетіледі.
Дипломдық жұмысты (жобаны) сәтті орындау ең тиімді зерттеу әдістерін таңдау
қабілетіне байланысты, өйткені олар дипломдық жұмыста қойылған мақсатқа жетуге
мүмкіндік береді.
Ғылыми таным әдістері әдетте жалпы және арнаулы болып бөлінеді.
Нақты ғылымдардың арнаулы мәселелерінің көпшілігі және оларды зерттеудің жеке
кезеңдері арнаулы шешу әдістерін қолдануды қажет етеді. Олар нақты арнаулы
ғылымдарда зерттеледі, жетілдіріледі және дамытылады. Олар ешқашан ерікті түрде
болмайды, өйткені олар зерттелетін объектінің сипатымен анықталады.
Ғылыми білімнің белгілі бір салаларына тән арнайы әдістерден басқа, ғылыми
танымның жалпы әдістері бар, олардың арнайы әдістерден айырмашылығы зерттеу
процесінде және пән бойынша әр түрлі ғылымдарда қолданылады.
Ғылыми танымның жалпы әдістері әдетте үш үлкен топқа бөлінеді:
1) эмпирикалық зерттеу әдістері - гипотезалар қалыптасатын нақты құбылыстар
зерттеледі:
- байқау, интервью, сауалнама, сұрақнама, сұхбат, тестілеу, суретке түсіру, санау,
өлшеу, салыстыру;
2) зерттеудің эмпирикалық және теориялық деңгейінде қолданылатын әдістер бұл зерттеу әдістері фактілерді жинауға ғана емес, оларды тексеруге, жүйелеуге, кездейсоқ
емес тәуелділіктерді анықтауға және себептері мен салдарын анықтауға көмектеседі:
- эксперимент, зертханалық тәжірибе, талдау, модельдеу, тарихи, логикалық, синтез,
индукция, дедукция, гипотетикалық;
3) теориялық зерттеу әдістері жиналған фактілерге логикалық зерттеулер
жүргізуге, ұғымдар мен пайымдаулар жасауға, тұжырымдар мен теориялық жалпылау
жасауға мүмкіндік береді:
- зерттеу және жалпылау, абстракция, идеализация, формализация, талдау және
синтез, индукция және шегеру, аксиоматика.
Бақылау-бұл, ең алдымен, адамның сезім мүшелерінің жұмысына және оның
объективті материалдық белсенділігіне негізделген белсенді танымдық процесс. Бұл,
әдетте, басқа эмпирикалық әдістердің құрамындағы элементтердің бірі ретінде әрекет ететін
ең қарапайым әдіс.
Танымның жемісті әдісі болу үшін бақылау бірқатар талаптарды қанағаттандыруы
керек, олардың ішіндегі ең маңыздылары: 1) жоспарлылық; 2) мақсаттылық; 3) белсенділік;
4) жүйелілік.
Салыстыру-танымның ең көп таралған әдістерінің бірі. «Барлығы салыстыру арқылы
танылады» деп тегін айтылмаған. Салыстыру шындықтың объектілері мен
құбылыстарының ұқсастығы мен айырмашылығын анықтауға мүмкіндік береді. Салыстыру
нәтижесінде екі немесе бірнеше объектілерге тән жалпы нәрсе анықталады, ал
құбылыстарда қайталанатын жалпы нәрсені анықтау, белгілі болғандай, заңдылықтар мен
заңдарды білу жолында қадам бар.
Салыстырудың жемісті болуы үшін ол екі негізгі талапты қанағаттандыруы керек.
Біріншіден, белгілі бір объективті қауымдастық болуы мүмкін құбылыстарды ғана
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салыстыру керек. Екіншіден: объектілерді білу үшін оларды салыстыру ең маңызды, елеулі
(белгілі бір танымдық тапсырма тұрғысынан) белгілерге сәйкес жүргізілуі керек.
Өлшеу салыстырудан айырмашылығы дәлірек танымдық құрал болып табылады.
Өлшеу дегеніміз - өлшем бірлігі арқылы белгілі бір шаманың сандық мәнін анықтау
процедурасы. Бұл процедураның бағалылығы - ол қоршаған шындық туралы нақты, сандық
түрде анықталған ақпарат береді.
Өлшеу сапасының, оның ғылыми құндылығының маңызды көрсеткіші дәлдік болып
табылады, ол ғалымның құлшынысына, ол қолданатын әдістерге, бірақ негізінен
қолданыстағы өлшеу құралдарына байланысты.
Байқаудың ерекше жағдайы - бұл эксперимент, яғни объектілер мен құбылыстардың
табиғи жағдайларына араласуды немесе объектілер мен құбылыстардың белгілі бір
жақтарын процесті қиындатпай зерттеу үшін арнайы жасалған жағдайларда көбейтуді
қамтитын ілеспе жағдайлардағы ғылыми зерттеу әдісі.
Енді зерттеудің эмпирикалық және теориялық деңгейлерінде қолданылатын әдістерді
қарастырыңыз. Мұндай әдістерге абстракциялау, талдау және синтез, индукция және
шегеру жатады. Абстракциялау ақыл-ой іс-әрекетінде әмбебап болып табылады, өйткені
ойдың әр қадамы осы процеспен немесе оның нәтижесін қолданумен байланысты. Бұл
әдістің мәні - маңызды емес қасиеттерден, байланыстардан, қатынастардан, заттардан ақылойды алшақтату және бір уақытта зерттеушіні қызықтыратын осы объектілердің бір немесе
бірнеше жақтарын оқшаулау, бекіту.
Талдау-тақырыпты компоненттерге бөлу арқылы ғылыми зерттеу әдісі. Синтез
дегеніміз -талдау кезінде алынған бөліктердің тұтасымен үйлесуі.
Күрделі дамып келе жатқан объектілерді зерттеу үшін тарихи әдіс қолданылады. Ол
қандай да бір зерттеу нысаны объектінің тарихы болған кезде ғана қолданылады.
Теориялық зерттеу әдістерінен біз абстрактіден нақтыға көтерілу әдісін
қарастырамыз - бұл зерттеу объектісінің дамуын қайта құру процесінде абстрактіден нақты
білімге дәйекті көшуге негізделген ғылыми білімнің теориялық әдісі.
Индукция - жеке фактілерден, ережелерден жалпы тұжырымдарға негізделген әдіс.
Дедукция - жаңа ереже жалпы ережелерден жеке тұжырымдарға таза логикалық
жолмен шығарылатын ойлау тәсілі.
Модельдеу- білім объектілерін олардың модельдерінде зерттеу; осы құбылыстардың
түсіндірмелерін алу үшін, сондай-ақ зерттеушіні қызықтыратын құбылыстарды болжау
үшін нақты бар объектілердің, процестердің немесе құбылыстардың модельдерін құру және
зерттеу.
Зерттеудің теориялық маңыздылығы - дипломдық жұмыс (жоба) нәтижелерінің
теориялық мәнін (қолданылуын) ашу, олардың қоғамда қалай қолданылуы мүмкін екендігін
сипаттау.
Әдетте зерттеудің теориялық маңыздылығын сипаттауды келесідей бастауға болады:
«Зерттеу жұмысының теориялық маңыздылығы зерттеу нәтижелерін қолдануға
болатындығында ... үшін...».
Мүмкін, дипломдық жұмыстың (жобаның) нәтижелері жиналған ақпаратты
жинақтайды, жаңа және қызықты нәрсені сипаттайды, әлеуметтік-экономикалық жағдайдың
жақсаруына ықпал етеді және т. б.
Нәтижелердің практикалық маңыздылығы (құндылығы) дипломдық жұмысты
(жобаны) енгізудің міндетті бөлімі болып табылады, онда зерттеу нәтижелерінің практикада
қолданылуы көрсетіледі: алынған нәтижелерді практикалық пайдалану нәтижелері немесе
оларды пайдалану жөніндегі ұсынымдар келтіріледі.
Алынған нәтижелердің практикалық мәні тығыздалған түрде беріледі. Екі-үш
сөйлемде пайдалану нысаны мен құжаттарды пайдалануды растайтын деректемелер болған
кезде көрсетіле отырып, зерттеу нәтижелерін практикалық пайдалану жөніндегі пайдалану
немесе ұсынымдар сипатталады.
Гуманитарлық ғылымдар саласындағы практикалық пайдалану нәтижелеріне
пайдалануға әзірлік дәрежесін немесе пайдалану ауқымын көрсете отырып, тиісті салада
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пайдаланылған немесе пайдаланылуы мүмкін жаңа әдістер, тәсілдер, әдістемелер жатады.
Зерттеу нәтижелерін практикалық пайдалану енгізу актісімен ресімделуі мүмкін, онда
практикалық нәтижелер енгізілетін ұйымның жұмысында пайдаланылған дипломдық
жұмыстың (жобаның) нақты нәтижелері көрсетіледі.
Нәтижелерді практикалық қолдану оларды әртүрлі бағдарламаларға, ережелерге, даму
болжамдарына, нормативтік құжаттарға, нұсқаулықтарға ережелер, нұсқаулықтар,
әдістемелер және т. б. қосу арқылы расталуы мүмкін, Практикалық қолдануды растайтын
құжаттар енгізу актілері, билік органдарының, шаруашылық жүргізуші субъектілердің
қорытындылары мен анықтамалары, сондай-ақ дипломдық зерттеу нәтижелері енгізілген
бекітілген нормативтік құжаттар, ұсынымдар, әдістемелік нұсқаулар болуы мүмкін.
Нәтижелерді практикалық пайдалану оларды оқу-әдістемелік әдебиетке (оқулықтар,
оқу және әдістемелік құралдар және т.б.) енгізумен расталуы мүмкін, бұл оқу және ғылыми
мекемелердің анықтамаларымен расталады.
Ғылыми жаңалық (студенттің қалауы бойынша). Дипломдық жұмыста жаңа
нәтижелер мен ережелер жиынтығы болуы мүмкін.
Яғни, егер студент өз жұмысының сипаттамасында (оның жеке ережелері) «бірінші
рет» ұғымын толық негізбен қолдана алса, онда бұл дипломдық жұмыста ғылыми
жаңалықтың болуын сипаттайды. Сонымен қатар, студент зерттеу тақырыбы бойынша
жарияланғанға дейін баспасөзде мұндай зерттеулер немесе нәтижелер болмағанын растауы
керек. Сонымен қатар, бакалавриат студенттері үшін бұл бөлімді толтыру қажет емес. Бұл
талап магистрлік және докторлық диссертацияларды жазу үшін қажет.
Дипломдық жұмыс барлық жерде мүлдем жаңа болмауы керек екенін есте ұстаған
жөн. Жұмыста жаңалық элементтері болуы жеткілікті. Мұндай элементтер студенттің
жұмыста қолданған жаңа тұжырымдамасы, өздігінен жасалған жаңа эксперимент және т. б.
болуы мүмкін. Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі ғылыми жаңашылдығы, оның
бұрын еш жерде болмағаны емес, оның жаңа элементтерінің ғылымға қажеттілігі болып
табылады.
Сонымен қатар, дипломдық жұмыста жаңа нәрсе жасалды деп айту жеткіліксіз.
Ғылыми жаңалықты тану үшін оны мұқият негіздеу, оның заңдылығын дәлелдеу қажет.
Әдетте жұмыстың ғылыми жаңалығы әдеби дереккөздерді, ғылыми-зерттеу
жұмыстарын, қорғалған диссертацияларды, дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы бойынша
жарияланымдарды мұқият талдаумен дәлелденеді.
Ғылыми жаңалық, егер жұмыста болса, дәлелденген болып саналады:
- қойылған міндеттердің жаңа шешімдері негізделді;
- есептерді шешудің жаңа қағидаттары әзірленді, жаңа құбылыстар зерттелді;
- жаңа әдістер ұсынылған.
Дипломдық жұмыста ғылыми жаңалықты ұсыну кезінде оның қолданыстағы
жұмыстардан айырмашылығы берілуі керек. Бұл ретте «ғылыми жаңалық» ұғымына:
«қолданыстағы әдістерге қарағанда...»; «тиімді мүмкіндік беретін жаңа әдістеме...» және т.
б. өрнектер енгізіледі.
Қорғауға шығарылатын ережелер (студенттің қалауы бойынша). Ғылыми
ережелер жаңа болуы керек және бұрын қорғалған диссертациялар мен дипломдық
жұмыстардың ғылыми ережелерін қайталамауы керек. Ғылыми ережелер магистрлік және
докторлық диссертациялардың негізі болып табылады. Онда ғылыми дәреже ізденушінің
диссертациялық зерттеуінде алған негізгі ғылыми және практикалық нәтижелері
келтіріледі. Осыған байланысты, студент бұл тармақты толтырмауы мүмкін.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) кіріспесінде ғылыми ережелердің тізімі әдетте
келесі сөйлемнен басталады: «қорғауға ұсынылатын негізгі ережелер», « қорғауға келесі
ережелер мен нәтижелер шығарылады:», «қорғауға келесі жаңа және жаңалық элементтері
бар негізгі ережелер шығарылады:».
Ғылыми ережелердің саны әдетте 5-6 тармақты құрайды, студенттерге 1-2 тармақты
алуға рұқсат етіледі, сонымен қатар өтініш беруші шешкен жаңа ғылыми міндеттің
сипаттамасы, сонымен қатар оның ғылымдағы орны мен маңызы келтірілген.
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Ғылыми ережелердің ұсынылған тұжырымдары келесі сөздерден басталады:
- қойылатын талаптар әзірленді. ;
- әсер ететін факторлар анықталды ................ ;
- сәйкестіктің өзара байланысы анықталды ......................;
- кезеңдер анықталды және сипатталды ................. ;
- - инструментарий толықтырылды............ ;
- енгізудің (енгізудің) орындылығы анықталды .............................. ;
- келесі тұжырымдама ұсынылады(келесі анықтама) ………………
Әдетте ғылыми ережелер жұмыс тұжырымдамасын жасау кезінде күтілетін нәтижелер
түрінде тұжырымдалады. Яғни, студент өзі ұмтылатын мақсат қояды. Ғылыми ережелерді
дұрыс тұжырымдау үлкен роль атқаратыны анық, өйткені сәтсіз ғылыми ережелер бойынша
жұмыс мақсатына қол жеткізілмейді, бұл қажетсіз жұмысқа уақытты жоғалтуға әкеледі,
сонымен қатар жұмыс қажетті жаңалыққа ие болмайды.
Студент ғылыми ережелерді тұжырымдау кезінде ғылыми жетекшінің,
оқытушылардың көмегіне жүгінуі керек, олар өз тәжірибелері негізінде жұмысты дайындау
процесінде айтарлықтай өзгерістерге ұшырамайтын жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми
ережелерді қалыптастыруға көмектеседі.
Сонымен бірге, бастапқыда тұжырымдалған ғылыми ережелер догма емес екенін және
тезисті (жобаны) дайындау барысында өзгеруі мүмкін екенін ескеру қажет.
Бұдан әрі экономика, құқық, психология, педагогика, тарих және философия
саласындағы ғылыми ережелердің мысалдарын көруге болады.
Зерттеу нәтижелерін апробациялау (студенттің қалауы бойынша) дипломдық
жұмысқа енгізудің бөлімдерінің бірі зерттеу нәтижелерін апробациялау болуы мүмкін.
Апробация сөзбе-сөз «мақұлдау, бекіту, сапаны белгілеу» дегенді білдіреді. Бұл бөлім
бакалавриат студенттерін толтыру үшін міндетті емес, алайда, егер студент магистратураға
түсуді жоспарласа, онда ол зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізуге тырысуы керек. Қазіргі
уақытта Апробация термині студенттің ғылыми зерттеулерінің ғылыми қауымдастығы
тарапынан сыни бағалауды білдіреді. Сонымен қатар, жұмыстың соңғы нәтижелері ғана
емес, сонымен қатар зерттеу әдістері де, жұмыстың аралық нәтижелері де бағаланады.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) материалдарын ғылыми қоғамдастыққа жеткізудің
ең көп таралған тәсілдері студенттің ғылыми конференцияларға, симпозиумдарға қатысуы,
кафедра мәжілістерінде сөз сөйлеуі, ғылыми қоғамдастықтың түрлі іс-шараларына қатысуы,
зерттеу тақырыбы бойынша ұсыныстарды дайындау және әртүрлі мемлекеттік органдарға
және ұйымдарға жіберу болып табылады.
Конференциялардағы баяндамалардың тезистері түріндегі жарияланымдар, Ғылыми
зерттеулердің бөліктерін депозитке салу да зерттеу нәтижелерін апробациялау болып
табылады. Байқаудан өткізу үшін ұсынылған материал баяндама, жоба, хабарлама мәтіні
түрінде ресімделуі тиіс. Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау орны бойынша
әріптестермен, ғылыми қызметкерлермен және оқытушылар құрамымен жұмысты
талқылауды жүргізген орынды.
Әр түрлі ғылыми форумдардағы жұмысты сынаудың оң сәті студентті ғалым ретінде
қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар баяндамалар мен баяндамалар дайындау, ғылыми
пікірталас жүргізу тәжірибесін алу болып табылады, бұл студентке МАК отырысында
дипломдық жұмысты (жобаны) сенімді қорғауға мүмкіндік береді.
Зерттеу нәтижелерін апробациялау бөлімін жазу кезінде мынадай тұжырымдар
пайдаланылады:
- Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі нәтижелері ғылыми - практикалық
конференцияда, симпозиумға ....., кеңесте ұсынылды...., ....
- Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы бойынша жұмыстың теориялық принциптері
мен нәтижелері көрсетілген мақалалар жарияланды.
- Дипломдық жұмыстың (жобаның) нәтижелері Ғылыми - зерттеу жұмысы туралы
есепке енгізілген....
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Қолданбалы және ішінара теориялық сипаттағы дипломдық жұмыстар экономиканың,
әлеуметтік саланың және әкімшілік - саяси құрылыстың әртүрлі салаларында қолданылады.
Сонымен қатар, бұл нәтижелерді дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаудан бұрын да
қолдануға болады. Зерттеу нәтижелерін мұндай қолдану кіріспе деп аталады, ол дипломдық
жұмыста кіріспе мәтінінде көрінеді.
Нәтижелерді енгізу өз қызметінде осы нәтижелерді қолданған ұйымның құжатымен
расталады, бұл өз кезегінде осы ұйымға экономикалық, әлеуметтік немесе басқа нәтиже
берді.
Зерттеу нәтижелерін практикаға енгізудің тиімділігі дипломдық жұмыста теориялық
және әдістемелік ережелердің дамуымен анықталады, олар жұмыста нақты ұсыныстарға
жеткізіледі, олар әдістер, нұсқаулықтар, стандарттар және т. б. түрінде ұсынылуы мүмкін,
бұл өндіріс құрылымын жетілдіруге арналған нақты ұсыныстар, уақыт нормативтері,
бағдарламаларды пайдалану жөніндегі нұсқаулар және т. б.
Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу оларды оқу, оқу-әдістемелік және
әдістемелік құралдар мен оқулықтарға қосу арқылы оқу процесінде пайдалану болып
табылады.
Яғни, енгізу дегеніміз - зерттеу нәтижелерін тұтынушыға ғылыми өнімдерді
тұтынушыға ыңғайлы түрде беру, ол тиісті құжаттармен ресімделген тұтынушы
жұмысының тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.
Бөлімді жазу кезінде келесі тұжырымдар қолданылады:
- И.И.Ивановтың жұмыс нәтижелері ҒЗИ Ғылыми зерттеулер бөлімінің жұмыс
практикасына нұсқаулық түрінде енгізілді ....
- И.И. Иванов әзірлеген әдістемелік нұсқаулар.... оқу-әдістемелік құрал жазу кезінде
қолданылды ....
Зерттеудің құрылымы мен көлемі. Бұл бөлімде дипломдық жұмыстың (жобаның)
құрылымдық бөліктерінің қысқаша сипаттамасы беріледі. Дипломдық жұмыс (жоба)
беттерінің жалпы санын көрсетпеуге болады. Мысалы: Дипломдық жұмыстың (жобаның)
құрылымы тақырыптың мәнін ашу логикасымен және қойылған міндеттердің сипатымен
анықталады. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімінде орындалған жұмыстың мәнін,
мазмұнын, әдістемесін және негізгі нәтижелерін көрсететін деректер келтіріледі.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлігі бөлімдер мен кіші бөлімдерге
(параграфтарға) бөлінеді.
Негізгі бөлім тарауларының мазмұны дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбына
дәл сәйкес келуі және оны толық ашуы тиіс. Бұл тараулар оқушының материалды қысқаша,
логикалық және дәлелді түрде жеткізе алатындығын көрсетуі керек.
Бірінші бөлім – теориялық, оған 2-3 бөлім (16-18 бет) кіруі мүмкін. Тарауда екі
параграфтан кем болмауы керек. Бұл тарауда ғылыми, заңнамалық, статистикалық,
практикалық және басқа әдеби көздерге шолу жасау негізінде зерттелетін мәселенің
теориялық аспектілері мен мәселелері қарастырылады. Әдеби дереккөздерге шолу
барысында осы тарауда тұжырымдамалық аппарат, қарастырылып отырған мәселенің
әдіснамалық негіздері ашып, зерттелетін тақырып бойынша отандық және шетелдік
ғалымдардың әртүрлі көзқарастарына салыстырмалы баға беріліп, қойылған міндеттерді
зерттеу мен шешуге өзіндік көзқарас пен үлес анықталуы керек.
Екінші бөлім – талдау бөлімі. Бұл бөлім арнайы ақпаратты (ғылыми, анықтамалық,
нормативтік-заңнамалық, техникалық, статистикалық, практикалық және т. б.) зерделеу
негізінде зерттелетін объектіге жан-жақты кешенді талдау жүргізілетін, зерттеу объектісі
мен нысанасына егжей-тегжейлі сипаттама берілетін, зерттелетін объектінің факторлары
мен заңдылықтары, даму үрдісі, зерттеу объектісі мен зерттеу объектісінің даму үрдісі,
қолданыстағы практикадағы кемшіліктер және оларды одан әрі шешу жолдары
анықталатын 2-3 бөлімшені (18-20 бетті) қамтуы мүмкін.
Үшінші бөлім – қорытынды, ұсыныс. Бұл бөлім 2-ден тұруы мүмкін-
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2-3 зерттеліп отырған проблеманы теориялық және практикалық талдау негізінде зерттеліп
отырған объектінің кемшіліктері, осы саладағы шешілмеген проблемалар, одан әрі даму
перспективалары және модельдеу мен жағдайды пайдалана отырып проблеманы шешу
жолдары айқындалатын кіші бөлімдер (20-22 бет), сондай-ақ зерттеу объектісінің қызметін
ұйымдастыру мен басқарудың жекелеген бағыттарын жетілдірудің басқа да ықтимал жолдары
ұсынылған.
3-5 беттен тұратын қорытынды алынған қорытындылардың дәйекті, қисынды
үйлесімді көрсетілімін және олардың кіріспеде қойылған және тұжырымдалған жалпы
мақсат пен нақты міндеттерге қатынасын қамтуы керек. Осы бөлім МАК-тың жария
қорғау процесінде талқылануға мен бағалануға беріледі.
Бұл қорытынды білім қысқаша түйіндемені білдіретін тараулардың соңындағы
қорытындыларды механикалық жинақтаумен алмастырылмауы керек, бірақ көбінесе
номерленген абзацтардың белгілі бір саны түрінде ресімделетін зерттеудің қорытынды
нәтижелерін құрайтын жаңа, маңызды болуы керек. Олардың дәйектілігі зерттеу
құрылысының логикасымен анықталады. Бұл ретте түпкі нәтижелерден туындайтын оның
ғылыми жаңалығы мен теориялық маңыздылығы ғана емес, сондай-ақ практикалық
құндылығы да көрсетіледі.
Кейбір жағдайларда зерттелетін тақырыпты жалғастыру жолдарын, оны әрі қарай
зерттеудің нысандары мен әдістерін, сондай-ақ болашақ зерттеушілер бірінші кезекте
шешуге тура келетін нақты міндеттерді көрсету қажет болады.
Қорытынды теориялық материалдың құндылығын арттыратын практикалық
ұсыныстарды да қамтуы мүмкін. Бірақ мұндай ұсыныстар міндетті түрде студенттің жеке
өзі жасаған және іс жүзінде енгізілген жұмыс шеңберінен шығуы керек.
Осылайша, жоғарыда айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, дипломдық
жұмыстың (жобаның) соңғы бөлігі зерттеу нәтижелерінің қарапайым тізімі емес, олардың
қорытынды синтезі, яғни оның авторы енгізген жаңа нәрсені тұжырымдау мен мәселені
зерттеу және шешу деп айтуға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылатын белгіленген
талаптарға сәйкес ресімделеді және ғылыми жұмыстарға қойылатын белгіленген талаптарға
сәйкес ресімделген пайдаланылған ғылыми, оқу, мерзімді, заңнамалық-нормативтік,
статистикалық, электрондық және басқа да көздердің тізбесін білдіреді. Пайдаланылған
әдебиеттер тізімінде 5 жылдан
аспайтын заманауи басылымдар болуы керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімін рәсімдеу үлгісі Ф7-ӘН-01-де келтірілген.
Осындай тізімге енгізілген әрбір әдеби дереккөз дипломдық жұмыстың (жобаның)
мәтінінде көрініс табуы керек. Егер оның авторы қандай да бір алынған фактілерге сілтеме
жасаса немесе басқа авторлардың еңбектерінен дәйексөз келтірсе, онда ол берілген
материалдар қайдан алынғанын төртбұрышты жақшадағы мәтін бойынша көрсетуі
керек. Дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінінде сілтемелері жоқ және іс жүзінде
қолданылмаған жұмыстарды тізімге енгізуге болмайды. Бастапқыда дипломдық жұмысты
(жобаны) жазу барысында келтірілген материалды шарлауға ыңғайлы болу үшін
ескертулерді парақтан кейін жасауға болады.
Қосымшаға дипломдық зерттеуді орындауға байланысты, негізгі бөлігінде көрініс
таппаған немесе дипломның негізгі бөлігінің мәтініне бөгет жасайтын қосымша немесе
қосымша материалдар енгізіледі. Бұл есептеулері бар кестелер, дипломдық жұмыстың
(жобаның) авторы сілтеме жасайтын сот шешімдері, эксперименттердің нәтижелері және т.
б. болуы мүмкін.
Дипломдық жұмыста қабылданған шешімдер, барлық деректердің дәлдігі мен
объективтілігі үшін студент – дипломдық жұмыстың (жобаның) авторы жауапты.
2.2 Ғылыми зерттеу ғылыми жұмыстың негізгі нысаны ретінде
Кез - келген ғылыми зерттеу ‒ шығармашылық ниеттен бастап ғылыми жұмыстың
түпкілікті ресімделуіне дейін жеке жүзеге асырылады. Бірақ, соған қарамастан, оны жүзеге
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асырудың кейбір жалпы әдіснамалық тәсілдерін анықтауға болады, оларды ғылыми
мағынада зерттеу деп атайды.
Қазіргі ғылыми-теориялық ойлау зерттелетін құбылыстар мен процестердің мәніне
енуге тырысады. Бұл зерттеу объектісіне тұтас көзқарас, бұл объектіні пайда болу мен
дамуда қарастыру, яғни оны зерттеуге тарихи көзқарасты қолдану жағдайында мүмкін
болады.
Ғылыми мағынада зерттеу дегеніміз - болашаққа көз жүгірткендей іздеу жұмыстарын
жүргізу. Ғылым мен техниканың нақты жетістіктеріне негізделген қиял, қиял, арман
ғылыми зерттеудің маңызды факторлары болып табылады. Бірақ сонымен бірге ғылыми
зерттеу - бұл ғылыми болжамның негізделген қолданылуы, бұл жақсы ойластырылған
есептеу.
Ғылыми мағынада зерттеу дегеніміз - ғылыми тұрғыдан объективті болу. Фактілерді
түсіндіру немесе практикалық қолдану қиын болғандықтан ғана жоққа шығаруға болмайды.
Ғылымдағы жаңалықтың мәні әрдайым зерттеушінің өзіне көрінбейді. Жаңа ғылыми
фактілер және тіпті ашылулар, олардың мағынасы нашар ашылғандықтан, ғылым
резервінде ұзақ уақыт қалып қоюы мүмкін және іс жүзінде қолданылмауы мүмкін.
Ғылыми зерттеу ‒ бұл қаралатын құбылыстар, фактілер және оқиғалар арасындағы
себепті байланысты іздеу.
Ғылыми зерттеу - бұл тек қарау ғана емес, сонымен қатар маңызды, атап айтқанда,
үлкен ‒ кішігірім, зерттеудің негізгі сызығынан жалтармай оны бақылау және ескеру.
Ғылымда жаңа ғылыми фактіні анықтау жеткіліксіз, оған ғылым тұрғысынан түсінік
беру, танымдық, теориялық немесе практикалық маңыздылығын көрсету маңызды.
Идеялар практикадан, сыртқы әлемді бақылаудан және өмір қажеттіліктерінен
туындайды. Идея нақты фактілер мен оқиғаларға негізделген. Өмір нақты міндеттер қояды,
бірақ көбінесе оларды шешудің нәтижелі идеялары бірден пайда болмайды.
2.3 Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері
Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындауға кірісе отырып, ең алдымен ғалымдар бірбірімен қарым-қатынас жасайтын тілді білу керек. Ғылым тілі өте ерекше. Онда ғылыми
қызметте жүрген көптеген ұғымдар мен терминдер бар. Бұл ғылымның тұжырымдамалық
аппаратын иелену дәрежесіне байланысты, студент өз ойын қаншалықты дәл, сауатты және
түсінікті түрде білдіре алады, белгілі бір фактіні түсіндіре алады және өз шығармасының
оқырманына дұрыс әсер етеді.
Ғылым тілінің негізін терминологиялық сипаттағы сөздер мен сөз тіркестері құрайды,
олардың кейбіреулері төменде келтірілген (сонымен қатар Ф11-ӘН-01):
Тақырыптың өзектілігі ‒ осы мәселені (міндетті, мәселені) шешу үшін қазіргі
уақытта және осы жағдайда оның маңыздылық дәрежесі.
Гипотеза - кез-келген құбылысты түсіндіруге арналған ғылыми болжам.
Шешуші сөз - ғылыми құжаттың немесе оның бөлігінің мазмұнын неғұрлым толық
және нақты сипаттайтын сөз немесе сөз тіркесі.
Зерттеу әдісі - жаңа білім алу үшін ескі білімді қолдану әдісі.
Ғылыми таным методологиясы - ғылыми-зерттеу қызметінің принциптері,
нысандары мен тәсілдері туралы ілім.
Зерттеу объектісі - проблемалық жағдайды тудыратын және зерттеуге таңдалған
процесс немесе құбылыс.
Анықтама (анықтама) ‒ қарым-қатынастағы, даудағы және зерттеудегі
түсініспеушіліктерден қорғайтын ең сенімді әдістердің бірі. Анықтаманың мақсаты қолданылатын ұғымдардың мазмұнын нақтылау.
Зерттеу мәні - зерттеудің белгілі бір аспектісінде зерттеу объектісінің шекарасында
орналасқан жалпы нәрсе.
Түсінік-объектілердің айрықша қасиеттерін және олардың арасындағы қатынастарды
көрсететін ой.
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2.4 Қолжазба жобасын дайындау және ғылыми материалдарды ұсыну
Жоба нұсқасын дайындаған кезде әр бетте келесі толықтырулар мен өзгертулер үшін
орын қалдырыңыз. Жазбаларды параққа бір қарағанда қандай идеялар немесе ұғымдар
негізгі екендігі анық болатындай етіп орналастырыңыз. Мәтіннің маңызды бөлігін бөлектеу
үшін түс, шеңбер, маркер және басқа белгілі әдістерді қолданыңыз.
Кіріспеден бастамаңыз. Кіріспе өзіңіздің не істегеніңізді нақты білген кезде кейінірек
жазған дұрыс. Жұмыс тақырыбы бойынша өзіңізге белгілі мән-жайды және белгісіз мәнжайды, нені анықтау керек екенін ойлап алыңыз. Осы кезеңдегі ойларыңыздың нәтижелерін
толық фразалармен емес, шешуші сөздермен жазыңыз.
Мазмұндаудың
ең логикалық тізбегін анықтаңыз. Әр түрлі нұсқаларды
қарастыра отырып, неден бастау керектігін, содан кейін не істеу керектігін және т. б.
шешіңіз. Жұмыстың орталық бөлігінің орналасуын жалғастырыңыз. Орталық бөлікке
орналастырғыңыз келетін ережелерді таңдап, олардың әрқайсысын қысқа абзац түрінде
жазыңыз (бөлек парақта). Негізгі бөліктің жобалық нұсқасын мүмкіндігінше ертерек
дайындаңыз. Мәтіннің жобалық нұсқасымен неғұрлым ұзақ жұмыс жасасаңыз, соғұрлым
оны жақсарта аласыз. Жұмыстың негізгі бөлігінің көп бөлігін құрғаннан кейін оның соңғы
бөлігін жазыңыз. Енді сіздің тұжырымыңыз жұмыс мазмұнын шынымен
қорытындылайтынына сенімді бола аласыз. Енді сіз жұмыстың не туралы жазылғанын және
тұжырымдардың не екенін нақты білетін болсаңыз, бұрын жазғаныңызды көрсететін кіріспе
жазыңыз, содан кейін ол автоматты түрде мазмұнға сәйкес келеді.
Енді жазбаша мәтінді өңдеуге кірісіңіз. Бұл ретте әрбір абзацтың жеке ойдан
тұратынына назар аударыңыз. Абзацтың бірінші сөйлемінде бұл туралы не айтылатыны
анық болса өте жақсы болар еді.
Жұмысыңызды уақытша доғара тұрыңыз. Мұндай үзіліс кез-келген үлкен
жазбаша жұмыстарды орындау кезінде өте пайдалы. Бірнеше күннен кейін оған оралғанда,
сіз қазірдің өзінде жазылған мәтінге объективті түрде қарап шығуға болатынын және оның
мазмұнын жақсартудың көптеген жолдарын көресіз. Орындалған жұмысты тоқтата
тұрмасаңыз, сіз көптеген өзгерістердің қажеттілігін байқамайсыз.
Ғылыми жұмыстар авторларының арсеналында ғылыми материалдарды ұсынудың
бірнеше әдістері бар. Мынадай әдістер жиі қолданылады: 1) қатаң дәйекті; 2) тұтас (әр
тарауды кейіннен өңдеумен); 3) таңдамалы (тараулар кез-келген ретпен бөлек жазылады).
Дипломдық жұмыстың (жобаның) материалын қатаң дәйекті түрде ұсыну
салыстырмалы түрде көп уақытты қажет етеді, өйткені оның авторы келесі бөлімді
толығымен аяқтағанға дейін ол келесі бөлімге ауыса алмайды.
Тұтас әдіс алдымен бүкіл жұмыс жоба нұсқасында жазылады, содан кейін оны
бөлшектер мен бөлімдерде өңдейді, толықтырулар мен түзетулер енгізіледі.
Материалдарды іріктеп ұсыну- нақты деректер дайын болған кезде автор
материалдарды өзіне ыңғайлы кез-келген тәртіпте өңдейді.
Қолжазбаны түпкілікті өңдеуге кіріспес бұрын, оның мазмұнының негізгі ережелерін
ғылыми жетекшіңізбен талқылау пайдалы.
Соңғы нұсқа бойынша жұмыс. Бұл әдісті жобалық қолжазбаның макеті дайын
болған кезде қолданған жөн. Барлық қажетті материалдар жиналды, қажетті жалпылама
тұжырымдар жасалды, олар жетекшінің мақұлдауын алды. Енді мәтінді егжей-тегжейлі
тегістеу басталады. Әр тұжырым, формула, кесте, әр сөйлем, әр сөз тексеріліп, сыни
бағаланады.
Студент өз жұмысының тақырыбы мен оның тараулары мен параграфтарының атауы
олардың мазмұнына қаншалықты сәйкес келетінін тағы бір рет тексереді, дипломдық
жұмыстың (жобаның) мақсатын, материалдардың орналасуын және олардың
айдарнамаларын нақтылайды. Сондай-ақ, дәлелдердің ғылыми ұстанымдарын
қорғаудағы сенімділігін тағы бір рет тексерген жөн.
2.5 Мәтін айдарнамасы
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Дипломдық жұмыстың (жобаның) айдары оның мәтінін құрамдас бөліктерге
бөлуді, бір бөлігін екіншісінен графикалық бөлуді, сондай-ақ тақырыптарды,
номерлеуді және т.б. пайдалануды білдіреді.Дипломдық жұмыстағы (жобадағы)
айдарнама ғылыми зерттеудің логикасын көрсетеді, сондықтан қолжазба мәтінін жеке
логикалық бағынышты бөліктерге нақты бөлуді көздейді
Айдарнамалар оқуды ұйымдастырады, не туралы ой қозғанын ескертеді немесе, ең
болмағанда, оқылғанды түсініп, жаңа материалды қабылдауға дайындалу үшін кідіртуге
мәжбүр етеді. Сонымен қатар, олар мәтіннің құрылымын ашып, жеке құрылымдық
бөліктердің байланысы мен өзара тәуелділігін көрсете отырып, қажетті материалды тез
табуға көмектеседі.
Қарапайым айдар - мәтіннің әр бөлігінің бірінші жолының басында оңға шегініс
жасайтын абзац. Абзацта арнайы грамматикалық форма жоқ екені белгілі. Сондықтан, ол
көбінесе жалпы тақырыбы бар бірқатар сөйлемдерді біріктіру үшін қолданылатын
композициялық әдіс ретінде қарастырылады. Абзацтар ойлар айқын көрінуі үшін, ал
олардың мазмұндалуы неғұрлым толық сипатта болуы үшін қолданылады.
Бір параграфтың немесе тараудың абзацтары бір-бірімен дәйекті түрде байланысты
болуы керек. Абзацпен жұмыс жасау кезінде оның басталуына ерекше назар аудару керек.
Бірінші сөйлемде абзацтың мәнін атаған дұрыс, мұндай сөйлемді абзац бөлігінің қалған
сөйлемдеріне тақырып ретінде жасаған дұрыс. Бұл жағдайда бірінші сөйлемнің тұжырымы
алдыңғы мәтінмен семантикалық байланыс жоғалмайтындай етіп берілуі керек.
Баяндау мәтіндерінде (яғни, бірқатар дәйекті оқиғаларды баяндайтын мәтіндерде)
фактілерді ұсыну тәртібі көбінесе олардың хронологиялық реттілігі мен бір-бірімен
семантикалық байланысы арқылы анықталады. Мәтінде түйінді оқиғалар ғана келтіріледі,
бұл ретте олардың уақыт бойынша ұзақтығы және бүкіл тақырыпты ашу үшін мағыналық
маңыздылығы ескеріледі.
Сипаттамалық мәтіндерде объект немесе құбылыс оның белгілері мен қасиеттерін
тізімдеу арқылы ашылған кезде, алдымен сипатталған фактіге жалпы сипаттама беру
әдеттегідей, тұтастай алғанда, содан кейін ғана оның жеке бөліктерінің сипаттамасы
беріледі.
Бұл дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінін абзацтарға бөлудің жалпы ережелері.
Мұндай жұмыстың мәтінін үлкен бөліктерге бөлуге келетін болсақ, оларды мәтінді
механикалық бөлу арқылы бөлуге болмайды. Тұжырымдаманы бөлудің логикалық
ережелерін ескере отырып, оны құрылымдық бөліктерге бөлу керек. Негізгі бөліктің
тарауларын параграфтарға бөлу мысалында осындай ережелерді қолдануды
қарастырыңыз.
Тарау өзінің семантикалық мазмұны бойынша әр абзацтың мағынасын біріктіріп,
ашуы керек. Мысалы, «еңбек шартын жасасу тәртібі» тарауының мазмұнын ашқан кезде 1
параграфтарда мағынасын ашу керек. Еңбек шартын жасасуға құқығы бар адамдардың
жасы. 2. Еңбек шартын жасасу кезіндегі Тараптардың құқықтары мен міндеттері 3. Еңбек
шартын жасасу кезінде қажетті құжаттар. 4. Еңбек шартын жасасу кезіндегі кепілдіктер.
Параграфтар тарауда қойылған мәселе толығымен ашылатындай болуы керек.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тараулары мен параграфтарының тақырыптары
оларға қатысты мәтіннің мазмұнын дәл көрсетуі тиіс. Олар олардағы семантикалық
ақпараттың көлемін қысқартпауы немесе кеңейтпеуі керек. Сонымен қатар, бүкіл тараудың
мазмұны кіріспеде қойылған бір немесе бірнеше тапсырмаларға жауап болып табылады.
Тақырыпқа жалпы ұғымдарды көрсететін немесе тақырыптың мағынасына
анықтық
енгізбейтін
сөздерді
қосу
ұсынылмайды.
Тақырыпқа
жоғары
мамандандырылған немесе жергілікті сипаттағы терминдер болып табылатын сөздерді
енгізбеу керек. Тақырыпқа қысқартылған сөздер мен аббревиатураларды, сондай-ақ
химиялық, математикалық, физикалық және техникалық формулаларды қосуға болмайды.
Ғылыми мәтіндегі кез-келген тақырып мүмкіндігінше қысқа болуы керек, яғни онда
артық сөздер болмауы керек. Алайда, оның шамадан тыс қысқаруы қажет емес. Мәселе
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мынада, тақырып неғұрлым қысқа болса, соғұрлым оның мазмұны кеңірек болады. Бір
сөзден тұратын тақырыптар қауіпті. Мұндай тақырып бойынша келесі тақырыптың
мазмұнын бағалау қиын.
Автор тараудың мазмұнын тақырыпта нақты беруге тырысатын олқылықтар да
кездеседі. Бұл жағдайда тақырып бірнеше жолға созылады, бұл оның семантикалық
қабылдауын айтарлықтай қиындатады.
Дипломдық жұмыстар үшін сандық номерлеу жүйесі қарастырылған, оған сәйкес ең
үлкен бөліктердің номерлері (бөлудің бірінші сатысы) бір цифрдан, құрамдас бөліктердің
номерлері (бөлудің екінші сатысы) екі цифрдан, бөлудің үшінші сатысы үш цифрдан және
т. б. тұрады.
Мұндай номерлеу жүйесін пайдалану «бөлік», «бөлім», «тарау», «параграф» және т.б.
(немесе олардың қысқартылған емлелері) сөздерді қолданбауға мүмкіндік береді.
Тараулар мен параграфтардың ресімделуін Әдістемелік нұсқаулықтың 2.3-параграфынан
қараңыз. Жобалық қолжазбаны стандартты A4 қағаз парақтарына басып шығарған жөн.
Мұндай парақтарды тек бір жағында толтыру керек, сондықтан қажет болған
жағдайда әр түрлі мәтіндік кірістірулер жасауға немесе, керісінше, бетті қайта жазбай-ақ
сызып тастауға болады.
2.6 Дипломдық жұмыстың (жобаның) тілі мен стилі
Жазбаша ғылыми сөйлеудің бөлігі ретінде дипломдық жұмыстың (жобаның) тілі мен
стилі академиялық этикеттің әсерінен дамыды, оның мәні ғылыми шындықты негіздеу үшін
өзінің және тартылған көзқарастарды түсіндіру болып табылады. Ғалымдардың өзара
қарым-қатынасында белгілі бір дәстүрлер ауызша да, жазбаша да дамыды. Алайда, ғылыми
сөйлеудің "жазылған ережелерінің" жиынтығы бар деп болжауға болмайды. Дәстүр
бойынша бекітілген ғылыми тілдің кейбір ерекшеліктері туралы ғана айтуға болады.
Жазбаша ғылыми сөйлеу тілінің ең тән ерекшелігі - материалды ұсынудың
формальды-логикалық әдісі. Бұл сөйлеу құралдарының бүкіл жүйесінде көрініс табады.
Ғылыми мазмұндау негізінен дәлелдерден тұрады, оның мақсаты шындық фактілерін
зерттеу нәтижесінде анықталған шындықты дәлелдеу болып табылады.
Ғылыми мәтін үшін мағыналық толықтық, тұтастық және байланыс сипатты.
Логикалық байланыстарды білдірудің маңызды құралы-ойдың дамуының
дәйектілігін көрсететін арнайы байланыс құралдары (алдымен, алдын ала, содан кейін,
біріншіден, екіншіден, демек, т. б.), қарама-қайшылықты қатынастар (алайда, сонымен
бірге, дегенмен), себеп-салдарлық қатынастар (демек, осыған байланысты, осыған сәйкес,
соның салдарынан, сонымен қатар, басқа), бір ойдан екіншісіне ауысу (ауыспас бұрын)..,
..дан, қарастырайық, тоқталайық.., қарап, көшейік.. тоқталу қажет.., қарастыру керек),
қорытынды, тұжырым (осылайша, қорытындылай келе, айтылғанның бәрі қорытынды
жасауға мүмкіндік береді, қорытындылай келе, айту керек).
Байланыс құралы ретінде есімдіктерді, сын есімдерді және бірлестіктерді (деректер,
осы, осындай, аталған, көрсетілген және т.б.) пайдалануға болады.
Ғылыми мәтін оған ұзақ мерзімді бақылаулар мен ғылыми эксперименттер
нәтижесінде алынған дәл мәліметтер мен фактілер ғана қосылатындығымен сипатталады.
Бұл олардың ауызша сөйлеу дәлдігін, демек, арнайы терминологияны қолдануды
анықтайды.
Арнайы терминдердің арқасында ғылыми фактілердің, ұғымдардың, процестердің,
құбылыстардың егжей-тегжейлі анықтамалары мен сипаттамаларын қысқаша және үнемді
түрде беру мүмкіндігіне қол жеткізіледі. Ғылыми термин тек сөз емес, осы құбылыстың
мәнін білдіру екенін есте ұстаған жөн. Әр ғылымның өзіне ғана тән өзіндік
терминологиялық жүйесі бар екенін ескере отырып, әр түрлі терминологияны бір мәтінде
еркін араластыруға болмайды.
Жазбаша ғылыми сөйлеу стилі- бұл жеке монолог. Сондықтан мазмұндау әдетте
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мазмұны мен
логикалық реттілігіне аударылады. Біріншісінің формасы салыстырмалы түрде сирек
қолданылады және сингулярлық есімдіктердің екінші тұлғасының формасы мүлдем
қолданылмайды. Авторлық "мен" екінші қатарға шегеріледі.
Ғылыми жұмыстардың авторлары осы есімді қолдануды болдырмайтын
құрылымдарға жүгінуге тырысады. Мұндай құрылымдар белгісіз-жеке ұсыныстар болып
табылады (мысалы: "Алдымен талдау үшін сынамалар алынады, содан кейін олардың
тигельдердің мөлшеріне сәйкестігі анықталады...»). Үшінші тұлғаның ұсыну нысаны да
қолданылады (мысалы: "Автор ұсынады...»). Ұқсас функцияны бәсең кепілі бар сөйлемдер
орындайды (мысалы: "Зерттеуге кешенді тәсіл жасалды...»). Мұндай кепіл іс-әрекеттің
тақырыбын бекіту қажеттілігін жояды және сол арқылы дипломдық жұмыстың (жобаның)
мәтініне жеке есімдіктерді енгізу қажеттілігін жояды.
Ғылыми сөйлеу мәдениетін анықтайтын қасиеттер - дәлдік, анықтық және нақтылық.

Мағыналық дәлдік- дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінінде жазылған
ақпараттың ғылыми және практикалық құндылығын қамтамасыз ететін басты шарттардың
бірі. Шынында да, дұрыс таңдалмаған сөз жазылғанның мағынасын едәуір бұрмалап,
белгілі бір фразаны екі рет түсіндіруге мүмкіндік береді, бүкіл мәтінге жағымсыз мән
береді.
Өз сөзін кеңсе сөздерімен бастырмалатып, ақылды кітап лексикасымен өрнектеу жаман әдет. Бұл қарапайым және түсінікті жазуға кедергі келтіреді. Әсіресе шетел сөздерін
шамадан тыс қолданған жағдайда көп кедергі келтіреді. Көбінесе бұл сөздің мағынасын
білмеген жағдайда қолданылады.
Ғылыми сөйлеудің тағы бір қажетті сапасы - оның айқындылығы. Айқындық -бұл
қол жетімді және түсінікті түрде жазу мүмкіндігі.
Тәжірибе көрсеткендей, авторлар нақты сандық мағыналардың орнына белгісіз
немесе тым жалпыланған мағынасы бар сөздер мен сөз тіркестерін қолданатын жерде
көптеген түсініксіздіктер пайда болады.
Көбінесе авторлар "және т.б." деп жазады, бұл жағдайда олар санауды қалай
жалғастыру керектігін білмейді немесе мәтінге дәлелдер келтіре алмайтын кезде "айқын"
тіркесін енгізеді. "Белгілі жолмен" немесе "арнайы құрылғымен" бұрылыстар көбінесе
автордың бірінші жағдайда қалай, ал екіншісінде қандай құрылғы екенін білмейтінін
көрсетеді.
Мәлімдеменің түсініксіздігінің себебі сөйлемдегі дұрыс емес сөз тәртібі болуы
мүмкін

Көбінесе қол жетімділік пен анықтық қарапайымдылық деп аталады. Мазмұндаудың
қарапайымдылығы дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінін оңай оқуға ықпал етеді, яғни оның
авторының ойлары қиындықсыз қабылданады. Дипломдық жұмыстың мәтінінің тілдік және
стилистикалық құрылымының ең бастысы - оның мазмұны осындай жұмыстар қажет етілген
ғалымдар тобына қол жетімді болуы.
Қысқашалық- бұл ғылыми сөйлеудің үшінші қажетті және міндетті сапасы, оның
мәдениетін бәрінен бұрын анықтайды. Бұл сапаны жүзеге асыру қажетсіз қайталанулардан,
шамадан тыс бөлшектерден және ауызша қоқыстардан аулақ болуды білдіреді. Мұнда әр
сөз бен өрнек нақты тұжырымдалып, қажетті мақсатқа қызмет етеді: мәселенің мәнін
мүмкіндігінше дәл ғана емес, сонымен бірге қысқа жеткізу үшін мүмкін болады. Сондықтан
ешқандай мағыналық жүктемесі жоқ сөздер мен сөз тіркестерін дипломдық жұмыстың
(жобаның) мәтінінен толығымен алып тастау керек.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнын жеткізудің қысқалығы сөздер мен
сөз тіркестерінің әр түрлі қысқартуларының, жиі қайталанатын терминдерді
аббревиатуралармен ауыстырудың арқасында қол жеткізіледі. Қайталанатын терминді
бірінші рет айтқан кезде оны алмастыратын аббревиатура жақшада беріледі. Мысалы:
«Азаматтық процесстік кодексіне сәйкес (бұдан әрі - ҚР АПК) сәйкес...».
Дипломдық жұмыста аралас терминологиялық қысқартулар кеңінен қолданылды
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(«ультракүлгін сәулелер», «инфрақызыл спектр», «жоғары жиілікті қыздыру» орнына - УК
сәулелер, ИҚ спектрі, ЖЖ).
Шешуші сөздерді қысқартудың үш әдісі бар: 1) сөздің бастапқы әрпін ғана
қалдырыңыз (мысалы, «бөлік» орнына «б.»); 2) сөздің бір бөлігін қалдырып, соңын,
жұрнағын немесе бірнеше буынды тастаңыз («бап» орнына «б.»); 3) сөздің ортасында
бірнеше әріптерді өткізіп жіберіп, оларды қосыңыз сызықша («температура» орнына «темра»).
Сан мен сын есімнен тұратын күрделі сөздерде сөздің бірінші бөлігі санмен, ал
екіншісі сызықша арқылы (5-км учаске, 1,5- т автомобиль) белгіленеді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) тілдік-стилистикалық ресімделуі үшін
жинақталған ғылыми ақпаратты үйлесімді мәтінге ұйымдастыра білу өте маңызды, ол үшін
оның сөйлеу функциялары мен оларды жүзеге асырудың лексикалық құралдарын жақсы
білу қажет. Осыған байланысты студенттердің жұмысын жеңілдету үшін Ф11-ӘН-01-де
ғылыми шығармаларда сөйлемдер арасындағы байланыс құралы ретінде қолданылатын
әртүрлі сөйлеу функцияларын орындайтын сөйлеу клишелері берілген.
3 дипломдық жұмысты (жобаны) ресімдеу және тапсыру тәртібі және қорғау
3.1 дипломдық жұмысты (жобаны) рәсімдеу ережелері
Дипломдық жұмыстың (Жобаның)құрылымы
Диссертация А4 форматындағы ақ қағаз парағының бір жағында компьютер мен
принтерді қолдана отырып басып шығару арқылы жасалуы керек:
- бір аралықтан кейін;
- қаріп-Times New Roman;
- кегль 14;
- туралау-ені бойынша;
- азат жол-1,25 см;
– парақтың бағыты-кітапша.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінін өрістердің мынадай өлшемдерін сақтай
отырып басып шығару керек:
сол жағы – 3 см,
жоғарғы жағы – 2 см,
оң жағы – 1 см,
төменгі жағы – 2,5 см.
Әр түрлі гарнитураның қаріптерін қолдана отырып, белгілі бір терминдерге назар
аударудың компьютерлік мүмкіндіктерін пайдалануға рұқсат етіледі.
Дипломдық жұмысты (жобаны) орындау тәсіліне қарамастан, басылған мәтіннің сапасы
және иллюстрацияларды, кестелерді, басып шығаруларды ресімдеу олардың нақты қайта
шығарылу талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
Дипломдық жұмыста орфографиялық және грамматикалық қателерге жол
берілмейді
Дипломдық жұмыста аты-жөні, мекемелердің, ұйымдардың, фирмалардың атаулары,
өнімдердің атауы және басқа да атаулар түпнұсқа тілінде беріледі.
Дипломдық жұмыстың "Мазмұны" (жобаның) құрылымдық элементтерінің атауы,
"Нормативтік сілтемелер", "анықтамалар", "белгілер мен қысқартулар","кіріспе","Қорытынды",
"Пайдаланылған әдебиеттер тізімі" жұмыстың құрылымдық элементтерінің тақырыптары болып
табылады.
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Дипломдық жұмыста қысқартулар, аббревиатуралар, шартты белгілер, символдар,
бірліктер мен терминдер тізбесі олар алғаш пайда болған кезде мәтін бойынша ресімделеді
(мысалы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ (бұдан әрі – ҚР
ЕК) Еңбек кодексі. Бір сөздің барлық грамматикалық формалары үшін жынысына, санына,
жағдайына, беті мен уақытына қарамастан бірдей аббревиатура қолданылады.
Бөлімдерді, кіші бөлімдерді, тармақтар мен тармақшаларды ресімдеу
Дипломдық жұмысты бөлімдер мен бөлімшелерге (параграфтарға) бөлу керек. Әр бөлім
мен бөлімшеде толық ақпарат болуы керек. Бөлімдердің атаулары жиынтығында дипломдық
жұмыстың (жобаның) тақырыбын ашуға, ал
бөлімшелердің атаулары жиынтығында тиісті
бөлімді ашуға тиіс.
Бөлімдер мен бөлімшелердің атаулары олардың мазмұнын нақты және қысқаша көрсетуі
тиіс. Бөлімдер мен бөлімшелердің атаулары абзац шегінісінен бас әріппен басылуы керек
әріптерді сызусыз, соңында нүктесіз (мәтінді туралау-ені бойынша, бөлімдер мен кіші
бөлімдердің атаулары қалың бөлікпен ресімделеді).
Мысалы:
1 Сақтандыру қызметін және міндетті сақтандыруды құқықтық реттеу
1.1 Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасының қалыптасу және даму
тарихы
Егер атау екі сөйлемнен тұрса, олар нүктемен бөлінеді.
Мысал:
2 Міндетті сақтандыру ұғымы. Міндетті сақтандырудың түрлері
2.1 Міндетті сақтандыру ұғымы және оның ерекшеліктері
Дипломдық жұмыстың (жобаның) бөлімдерінде құжаттың барлық шегінде араб
цифрларымен нүктесіз белгіленген және абзац шегінісінен жазылған реттік нөмірлері, теңестіру
– беттің ені бойынша болуы тиіс. Кіші бөлімдердің әрбір бөлім шегінде нөмірленуі тиіс. Кіші
бөлімнің нөмірі нүктемен бөлінген бөлімнің және кіші бөлімнің нөмірлерінен тұрады. Бөлімше
нөмірінің соңында нүкте қойылмайды. Бөлімдер екі немесе одан да көп бөлімшелерден тұруы
мүмкін.
Мысалы:
1. Инвестициялық құқықтың құқық жүйесіндегі орны
1.1 Инвестициялық құқықты құқықтық реттеудің мәні мен әдісі
Инвестициялық құқықты құқықтық реттеудің мәні инвестициялық қатынастар болып
табылады, оны жалпы түрде инвестициялық қызметті жүзеге асыру процесінде туындайтын
қоғамдық қатынастар ретінде анықтауға болады.
1.2 Инвестициялық құқықтың принциптері мен жүйесі
Құқық қағидаттары деп оның негізгі идеялары мен қалыптасуы мен дамуының басталуы
түсініледі. Сондықтан, құқық қағидаттарын қалыптастыру процесінің объективтілігін
мойындаумен қатар, олардың мазмұнын алдын-ала анықтайтын экономикалық және әлеуметтік
заңдылықтардың динамикалық сипатын ескеру қажет.
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Дипломдық жұмыстың (жобаның) әрбір бөлімі жаңа парақтан (беттен) басталуы керек.
Бөлім атауынан кейін мәтіннің екі жолға шегінуі (яғни мәтін екінші жолға басылады). Бір
бөлімнің ішіндегі кіші бөлімдер бір-бірімен мәтіннен екі жолға шегіну арқылы бөлінеді (яғни,
алдыңғы бөлімнің мәтінінен кейін бір интервал жасалады және кіші бөлімнің атауы басылады,
кіші бөлімнің атауынан кейін бір интервал жасалады және мәтін екінші жолдан басылады).
Тармақтар, тармақшалар мәтіннен екі жолға бөлінеді (яғни алдыңғы кіші бөлімнің, тармақтың,
тармақшаның мәтінінен кейін бір аралық жасалады, екінші жолда тармақтың, тармақшаның
атауы басылады, атауынан кейін мәтін келесі жолға бөлінбей басылады.
Мысалы:
1.1 Инвестициялық құқықты құқықтық реттеудің мәні мен әдісі
1.1.1 Инвестициялық құқықты құқықтық реттеу пәні
Инвестициялық құқықты құқықтық реттеудің мәні инвестициялық қатынастар болып
табылады, оны жалпы түрде инвестициялық қызметті жүзеге асыру процесінде туындайтын
қоғамдық қатынастар ретінде анықтауға болады.
Нөмірлеуді ресімдеу
Дипломдық жұмыстың (жобаның) беттері бүкіл мәтін бойынша толассыз нөмірлеуді
сақтай отырып, араб цифрларымен нөмірленуі тиіс. Бет нөмірі парақтың төменгі бөлігінің
ортасына нүктесіз қойылады.
Беттерді нөмірлеу титул парағынан басталады. Титулдық Парақ беттердің жалпы
нөмірленуіне қосылады. Титулдық парақтағы бет нөмірі қойылмайды. Times New Roman
нөмірлеу шрифті, кегль 14, туралау – ортасында
Иллюстрацияларды безендіру
Жеке парақтарда орналасқан иллюстрациялар мен кестелер дипломдық жұмыстың
(жобаның) беттерінің жалпы нөмірленуіне кіреді. A3 форматындағы парақтағы суреттер,
кестелер Бір бет ретінде қарастырылады.
Иллюстрацияларды (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, диаграммалар, фотосуреттер)
дипломдық жұмыста олар бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастыру
керек. Суреттер компьютерлік дизайнда, соның ішінде түрлі-түсті болуы мүмкін. Дипломдық
жұмыста барлық суреттерге сілтемелер берілуі керек.
Суреттер қосымша иллюстрациялардан басқа нөмірленуі керек
араб цифрларымен толассыз нөмірленеді. Егер сурет біреу болса, онда ол көрсетіледі
"1-сурет"," сурет " деген сөз және оның атауы жолдың ортасына орналастырылады.
Иллюстрациялардың, қажет болған жағдайда, атауы және түсіндірме деректері (сурет
астындағы мәтін) болуы мүмкін. "Сурет" сөзі және оның атауы түсіндірме мәліметтерден кейін
орналастырылады және келесідей орналастырылады: 1-сурет банк жүйесінің құрылымы.
Суреттерге сілтеме жасау кезінде "2-суретке сәйкес"деп жазу керек. Мысал:

6-сурет мемлекеттік бюджет көрсеткіштерінің болжамы (2017-2019 жж.) (млрд. теңге)
Ескертпе-автор Қазақстан Республикасының 2017-2021 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамының деректері негізінде жасаған [74].
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Кестелерді рәсімдеу
Кестелер көрсеткіштерді салыстырудың көрнекілігі мен ыңғайлылығы үшін
қолданылады. Кестенің атауы оның мазмұнын көрсетуі керек, дәл, қысқа болуы керек. Кестенің
атауын "1-кесте"деген сөздерден кейін келесі жолға абзац шегінісі бар кестенің үстіне қою
керек.
Кесте бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналасуы керек.
Дипломдық жұмыста барлық кестелерге сілтемелер болуы керек. Сілтеме кезінде "Кесте"
көрсетілген нөмірін жазу керек.
Саны көп кестені, басқа параққа (бетке) тасымалдауға рұқсат етіледі. Кестенің бір бөлігін
басқа параққа (параққа) ауыстырған кезде "кесте" сөзі және оның нөмірі кестенің бірінші
бөлігінің сол жағында бір рет көрсетіледі, басқа бөліктердің үстіне сөз жазылады. "Жалғасы
"және кестенің нөмірін көрсетіңіз, мысалы:"1-кестенің жалғасы". Кестені басқа параққа
(параққа) ауыстырған кезде тақырып тек оның бірінші бөлігінің үстіне қойылады. Кестенің бір
бөлігін беру кезінде кестені шектейтін төменгі көлденең сызық орындалмайды. Көптеген
графиктері бар кестені қосымшаға енгізген жөн.
Егер кестенің әртүрлі жолдарында (бағандарында) қайталанатын мәтін бір сөзден
тұратын болса, онда оны бірінші жазудан кейін тырнақшалармен ауыстыруға жол беріледі; егер
екі немесе одан да көп сөзден тұратын болса, онда бірінші қайталау кезінде оны "сол" деген
сөздермен, ал бұдан әрі – тырнақшалармен алмастырады. Қайталанатын сандардың,
маркалардың, белгілердің, математикалық және химиялық таңбалардың орнына тырнақша қоюға
жол берілмейді. Егер кестенің кез-келген жолында Сандық немесе басқа деректер берілмесе,
онда олар сызықша қояды.
Қосымшалар кестелерінен басқа кестелерді араб цифрларымен толассыз нөмірлеу арқылы
нөмірлеу керек.
Кестенің бағандары мен жолдарының тақырыптары бас әріппен жекеше түрде, ал
бағандардың тақырыпшалары кіші әріппен, егер олар тақырыппен бір сөйлем құраса немесе егер
олар дербес мәнге ие болса, бас әріппен жазылуы керек. Тақырыптың соңында және
тақырыпшаларда кестеде нүкте қоймайды.
Сол, оң және төменгі кестелер әдетте сызықтармен шектеледі. Кестеде мәтіннен кіші
қаріп өлшемін қолдануға рұқсат етіледі. График тақырыптары, әдетте, кесте жолдарына
параллель жазылады.
Қажет болған жағдайда баған тақырыптарының перпендикуляр орналасуына жол
беріледі.
Мысалы:
1-кесте инновацияларды енгізу кезінде қосылған құнның ұлғаюы.
Өсім
қосылған құн
Жаңа өнім алу технологиясы
3
Электромагниттік және химиялық активтендіру технологиясы
17%
Экстракциялық майды өндіру технологиясы
30%
"де-Смет" фирмасының желісі
Күнжара түйіршіктеу техникасы мен технологиясы
33%
4
Ескерту-автор ҚР Салық комитетінің материалдары негізінде жасаған [20]

№
п/п
1
2
3

Инновацияның түрлері

немесе
1-кесте инновацияларды енгізу кезінде қосылған құнның ұлғаюы
№
Инновацияның түрлері
1
1
2

2
Жаңа өнім алу технологиясы
Электромагниттік және химиялық активтендіру технологиясы

Өсім
қосылған құн
3
17%
30%
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1-Кестенің жалғасы
1
2
1
Экстракциялық майды өндіру технологиясы
"Де-Смет" фирмасының желісі
2
Күнжара түйіршіктеу техникасы мен технологиясы
Ескерту-автор ҚР Салық комитетінің материалдары негізінде жасаған [20]

3
33%
20%

Ескертулерді ресімдеу
Егер мәтіннің, кестенің немесе графикалық материалдың мазмұнына түсіндірме немесе
анықтамалық деректер қажет болса, ескертпелер дипломдық жұмыста келтіріледі.
"Ескерту" сөзі абзацтан бас әріппен басылуы және астын сызылмауы тиіс.
Ескертулер мәтіндік, графикалық материалдан кейін немесе осы ескертулер жататын
кестеде тікелей орналастырылуы тиіс. Егер Ескертпе біреу болса, онда "Ескерту" деген сөзден
кейін сызықша қойылады және ескертпенің өзі бас әріппен басылады. Бір ескерту
нөмірленбейді. Бірнеше ескертулер араб цифрларымен нүкте қоймай рет-ретімен нөмірленеді.
Кестеге ескерту кестенің соңында кестенің аяқталуын көрсететін сызықтың үстіне қойылады
(Нұсқаулықтың 33 және 34-беттерін қараңыз).
Қосымшаларды безендіру
Қосымшалар осы дипломдық жұмыстың (жобаның) жалғасы ретінде оның келесі
парақтарында рәсімделеді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінінде барлық қосымшаларға сілтемелер берілуі
тиіс.
Қосымшалар мәтінде оларға сілтеме жасау тәртібімен орналастырылады.
Әрбір қосымшаны жаңа беттен бастау керек, беттің жоғарғы ортасында "қосымша" сөзі
мен оның белгісі көрсетіледі. Қосымшада мәтінге қатысты симметриялы түрде жеке жолда бас
әріппен жазылатын тақырып болуы керек. Егер диссертацияда бір қосымша болса, оны
көрсетпеуге рұқсат етіледі.
Қосымшалар дипломдық жұмыстың (жобаның) қалған бөлігімен ортақ беттердің
толассыз нөмірленуіне ие болуы тиіс.
Жұмыстағы қосымшалар А әрпінен бастап бас әріптермен тізімделеді (Е, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы,
Ь әріптерін қоспағанда).
3.2 Дипломдық жұмыстағы сілтемелер, дереккөздер және библиографиялық
деректер
Дипломдық жұмыс-бұл көптеген әдеби және деректі, дереккөздерді іздеуден, таңдаудан,
жүйелеуден, зерттеуден және жалпылаудан тұратын ауыр ғылыми-зерттеу жұмысы. Диплом
жазушы ойынан шығармайды, өзі ойлап таппайды , ол маңызды фактілерді, құжаттарды,
әдебиеттерді жалпылайды және талдайды. Дұрыс қолданылған деректер, оларға сілтемелер мен
сілтемелер-бұл жұмысты безендірудің абырой. Сондықтан барлық деректер жұмыс мәтініндегі
сілтемелерде, жол дереккөздерінде, "Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде"көрсетілуі керек.
Пайдаланылған дереккөздерге сілтемелер тік жақшада келтіріледі [ ]. Бір дереккөзге
бірнеше рет сілтеме жасаған кезде шаршы жақшада, көздің реттік нөмірінен басқа, тиісті беттер
қойылады. Мәтіндегі сілтемелердің нөмірленуі Пайдаланылған әдебиеттер тізіміндегі
дереккөздің нөміріне сәйкес келуі тиіс (әрбір дереккөздің өз нөмірі болуы тиіс).
Тізім бойынша дереккөздің нөмірін мәтінде аталғаннан кейін шаршы жақшаға сілтеме
Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде көрсетілген реттік нөмірді қоя отырып, бірден көрсету
қажет. Жұмыста әдеби көздерден алынған дәйексөздер, иллюстрациялар, кестелер қолданылған
кезде, дереккөздің реттік нөмірімен қатар бет нөмірлері көрсетілуі керек.
Мысалы:
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[2, 21 – бет], мұнда 2 – Пайдаланылған әдебиеттер тізіміндегі дереккөз нөмірі, 21-оқулық,
монография және т.б. дәйексөз қайдан алынған.
Ал пайдаланылған әдебиеттер тізімінде:
2 Аксенов в. п. Ресейдегі қылмыстық процесс. – М.: Заңгер, 2007. – 653 б.
Дереккөздер туралы мәліметтер дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінінде
дереккөздерге сілтемелердің пайда болу ретімен орналастырылуы, араб цифрларымен
нүктесіз нөмірленуі және абзац шегінісінен (Ф7-МУ-01) басылуы тиіс.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі келесідей рәсімделеді:
Оқулықтарға, кітаптарға, ғылыми басылымдарға, монографияларға сілтемелер:
Оқулықтың аты: оқулық. – Қала: баспа, шыққан жылы. - Оқулықтағы беттердің
жалпы саны.
Мороз С. П. Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы: ғылыми басылым. Алматы: КАЗГЮУ жеке құқық ҒЗИ, 2006. – 509 Б.
Журналдарда жарияланған мақалалар мақаланың қай бетінде жарияланғанын, яғни қай
беттен қай бетке дейін (мысалы, 21-35 беттер.).
Мақалаларға сілтемелер:
Мақала атауы / / журнал атауы. - Шыққан жылы. - Журналдың нөмірі. - Қай беттен
автордың мақаласы бойынша.
А. А. Қараев жеке тұлғаны құқықтық тәрбиелеу конституциялық құқықтық сананы
қалыптастыру және құқықтық мәдениетті арттыру құралы ретінде: кейбір мәселелер / / ғылыми
еңбектер "Әділет". – 2015. – № 3. – Б.69-74.
Конференция жинақтарына сілтемелер:
Аты-жөні сөйлеу тезистерінің атауы / / конференция атауы: материалдар жинағы /
жауапты редактор. - Томдар саны. - Конференция өтетін қала: өтетін орны, өтетін жылы. Том. - Қай беттен автордың мақаласы бойынша.
Сүлейменов М. К. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы: қайда біз болдық
және Қайда барамыз // Азаматтық құқық: уақыт мәселелері: халықаралық материалдар. ғылыми.
конф. / Отв. ред. Н. В. Уварова. – Алматы: Каспий қоғамдық университеті, 2015. – Б.60-69.
Шетелдік көздер түпнұсқа тілінде берілген.
Әдетте жұмыстың барлық маңызды ережелерін автор өз сөзімен айтады. Алайда,
дипломдық зерттеуде осы немесе басқа жағдайды түсіндіру кез-келген көздерден алынған
дәйексөздердің көмегімен жасалады. Осыған байланысты студент дәйексөздер мен анықтамалық
сілтемелерді оларды қолдануға байланысты жобалаудың негізгі ережелерін білуі керек.
Тәуелсіздік-тірегім
-бұл жұмыс мәтініне кез-келген құжаттан немесе әдеби көзден үзінді қосу. Дәйексөз ұсынылған
материалдың сенімділігі, дәлелділігі немесе сенімділігі үшін қажет болған жағдайда ғана,
сондай-ақ өз ойыңыздың дұрыстығын растау үшін құжаттың жағдайына, ғалымның немесе басқа
автордың пікіріне, қандай да бір оқиғаға немесе фактіге сілтеме жасау үшін қолданылады.

«КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» ББ
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖАЗУ, РӘСІМДЕУ
ЖӘНЕ ҚОРҒАУ БОЙЫНША

35-43-бет

ӘН-КҚУ-01 / Р1

Дипломшы нақты жұмыс істеген бастапқы көздерден ғана дәйексөз алу керек: құқықтық
актілер, монографиялар, мақалалар, журналдар мен газеттердің хабарламалары және басқа да
көздер. Берілген дәйексөздер өте дәл болуы керек: мазмұнын, тұжырымдарын, жеке сөздерін,
олардың орналасу тәртібін өзгертуге жол берілмейді. Кейбір жағдайларда, егер экспозиция өте
ұзақ болса немесе екінші дәрежелі сипаттағы сөздер немесе сөз тіркестері болса, ерекшелік
ретінде, егер сөйлемнің мағынасы бұрмаланбаса, бірнеше сөздерді немесе тұжырымдарды алып
тастауға (алып тастауға) рұқсат етіледі. Бірақ содан кейін жетіспейтін сөздердің орнына эллипс
қойылады, ал жетіспейтін сөйлемдердің орнына
- бұрыштық (немесе көлбеу) жақшалардағы эллипс. Егер бастапқы дереккөз қандай да бір
себептермен қол жетімсіз болса (кітапханаларда жоқ, сирек кітап, шет тіліндегі дереккөз және
т.б.), онда басқа басылымда жарияланған дәйексөзді пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ бұл ретте
мәтінде, әдетте, бастапқы көз, ал Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде – нақты ақпарат көзі
көрсетіледі.
Мысал, мәтінде: орыс заңгері С. А. Котляревский ХХ ғасырдың басында былай деп
жазды: "Заң Үстемдігі негізгі саяси міндеттердің біріне айналды" [1, б.6].
Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде:
1. Нерсесянц В. С. ХХ ғасырдың саяси және құқықтық ілімдерінің тарихы. – М., 1995. –
560 б.
Жалпы ереже бойынша, бастапқы көзден тура, дәл үзіндісі бар дәйексөз тырнақшаға
салынады (жасалады).
Бітірушілердің ең көп кездесетін, бірұатар қателіктері:
- кітаптардың атаулары авторларсыз көрсетіледі;
- кітап авторы аты-жөні титулдық парақта бірінші болып табылатын бірлескен авторлардың
бірін көрсетеді;
- авторды кітаптың жауапты редакторын көрсетеді.
Соңғы екі жағдайда диплом жазушы авторлықты бір адамға жатқызады, осылайша кітаптың
басқа авторларының авторлық құқығын өрескел бұзады. Сондықтан кітаптарға сілтеме жасау
кезінде Сіз мыналарды басшылыққа алуыңыз керек:
1. Бір автормен кітап:
Мысалы: Мороз С. П. Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы: ғылыми
басылым. - Алматы: КАЗГЮУ жеке құқық ҒЗИ, 2006. – 509 Б.
2.
Екі-үш авторы бар кітап:
Мысалы: Мухитдинов Н. Б., Мороз С. П. Қазақстан Республикасының тау-кен құқығы:
Оқу құралы. – Алматы: Заңгер, 2004. – 224 б.
3.
Төрт автордың кітабы (тақырыппен сипатталған кітаптар), онда оның сипаттамасы
сілтемеде кітаптың атауы бойынша титулдық парақта жасалады.
Мысал: Мемлекет және құқық теориясы: оқулық / ред. Н.г. Александров. – М.: Заң әдебиеті,
1974. – 662 Б. Персоналды басқару: Оқу құралы / С. и. Самыгин [и др.]; ред. С. и. Самыгина. Ростов-на-Дону: Финикс, 2001. – 511 Б.
4.
Егер кітапты авторлар тобы жазса, содан кейін оның атаулары титулдық парақта
(немесе титулдық парақтың артқы бетінде немесе соңғы бетте) көрсетілген:
"Редакциясымен..."немесе" жауапты редактор...", немесе " құрастырушы...", содан кейін кітап
келесідей сипатталады:
Мысал: Ресей Федерациясының банк құқығы. Арнайы бөлім: оқулық / жауапты. ред.
Жыл.А. Тосунян. – 2 т. - М. заңгер, 2002. - Т. - 783 Б.
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Халықаралық коммерциялық құқық: оқу құралы.Ю. Бушев және басқалар ортақ.
жол. В.
Попондопуло. - 2-ші басылым. М: Омега-Л, 2006. - 472 Б.

5.
Сөздіктер мен энциклопедиялар: сөздіктің атауы, сөздікті дайындаған автордың атыжөні, қаласы, баспасы, жылы және беттердің жалпы саны көрсетілген.
Орыс тілінің түсіндірме сөздігі / С.и. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. –
940 Б.
6.
Жинақтардағы мақалалар: автордың аты-жөні, мақаланың атауы, журналдың,
жинақтың атауы, қаласы, баспасы, жылы, мақала беттерінің саны көрсетіледі.
Мысалы: Бакаева о.Ю. Ресей Федерациясының кеден органдары кеден құқығының
субъектілері ретінде / О. Ю. Бакаева, г. в. Матвиенко // Кеден құқығы. – М.: Заңгер, 2003.
– Б.51-91.
Жансейітов Н. Н. жекешелендіру саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері
// Заманауи азаматтық құқықтың өзекті мәселесі: СН. ізденушілердің және аспиранттардың
жыл сайынғы республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары / Жауапты.
ред. М. К. Сүлейменов. -2 – ші жылы-Алматы: КазГЮУ, 2002. – Т.I.-С. 126-130.
7.
Газеттер мен журналдардағы мақалалар: ғылыми мақалаларды қолданған жағдайда
автордың тегі мен аты-жөні, мақаланың атауы, содан кейін екі қиғаш сызықтан кейін мақала
жарияланған журналдың атауы, журналдың шыққан жылы, оның нөмірі, сондай-ақ қай беттен
қай бетке дейін.
Баймолдина З. х. азаматтық істің сот шешімінсіз аяқталуы: теория және заңнамалық
реттеу мәселелері / / құқық және мемлекет. – 2001. – № 1. – С. 32-36.
8.
Нормативтік құқықтық актілер былайша ресімделеді: нормативтік құқықтық актінің
түрі, қабылданған күні, нөмірі, НҚА атауы, ресми жариялау көзінің деректемелері, ал жақшада
НҚА-ның жаңару мәртебесі, яғни соңы өзгерістер күні көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V ҚРЗ "Құқықтық
актілер туралы" // Егемен қазақстан. – 08.04.2016. – № 66 (28192) (06.04.2016 ж.жағдай
бойынша).
"Соттардың азаматтық іс жүргізу заңнамасының кейбір нормаларын қолдануы туралы"
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 20 наурыздағы № 2 Нормативтік
Қаулысы // ҚР Жоғарғы Сотының Бюллетені. – 2003. – № 4. – С.17-22 (20.05.2016 ж. жағдай
бойынша).
Ресми сайттарға сілтеме жасауға рұқсат етіледі, мысалы: http://www.akorda.kz (ҚР
Президенті), http://adilet.zan.kz (ҚР Әділет министрлігі), www.supcourt.kz (ҚР Жоғарғы Соты),
http://online.zakon.kz. бұл жағдайда сілтеме ресми сайтқа беріледі, ал жақша ішінде НҚА
жаңарту мәртебесі, яғни соңғы өзгерістер күні көрсетіледі.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648
бұйрығы "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"
//
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012590 (29.02.2016 ж.жағдай бойынша).
9. Заң практикасының материалдарында бірінші кезекте жарияланған сот (төрелік)
істері, содан кейін жарияланбаған (яғни, диплом алдындағы практикадан өту кезінде автор
жинаған) істер көрсетіледі. Соңғы жағдайда ол орналасқан архивті, істің жылы мен нақты
нөмірін көрсету қажет.
Жарияланған істің мысалы: Фламинио Коста және Энель. ЕО сотының 1964 жылғы 15
шілдедегі шешімі №6/64 іс // Еуропалық Қоғамдастықтар соты. Таңдалған шешімдер / ответ. ред.
докт. юрид. ғылым докторы, профессор Л.М. Энтин. – М.: норма баспа тобы, 2001. – 400 б.
Жарияланбаған істі ресімдеу мысалы: Ақмола облысының Мамандандырылған
ауданаралық экономикалық сотының мұрағаты. – 2008. – № 2-814 іс.
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Қосымшаларға жұмыс мәтінінде олардың реттік нөмірін көрсете отырып ескертулер
жасау керек. Қосымшалар ретінде түпнұсқа құжаттардың көшірмелері, есеп беру
материалдарынан үзінділер, нұсқаулар мен ережелерден бөлек ережелер, бұрын жарияланбаған
мәтіндер, хат алмасулар, түлек жасаған құжат жобасы және т. б. пайдалы болуы мүмкін.
Сілтеменің құрылымдық элементтері арасында: аты – жөні, сілтеме атауы,//,№,–, жылы ,
беттер және т.б. - Бос орындар қойылуы керек.
3.3 дипломдық жұмысты (жобаны)тапсыру тәртібі
Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны, ұсыныстардың негізділігі, ресімделуі
бойынша белгіленген талаптарға сәйкестігін тиісті мектептің ғылыми жетекшісі тексереді.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) соңғы нұсқасын ғылыми жетекшіге жібермес бұрын,
студент өз жұмысын плагиаттың болуы/болмауы және бірегейлік деңгейін анықтау үшін дербес
тексереді. Студент бағдарламаны сайттан жүктеп, орнатады https://www.etxt.ru/antiplagiat/.
мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 50% болуы керек.
Бағдарлама келесідей:

Студент "Файл" қосымша беті арқылы тезисті қосымшасыз жүктеп, "бірегейлікті
тексеру"түймесін басуы керек.
Параметрлер стандартты болып табылады, атап айтқанда:
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Егер мәтіннің бірегейлігі 50% - дан төмен болса, студент мәтінді қайта өңдеуі керек, яғни
есепте көрсетілген жерлерді алып тастап, тәуелсіз қорытынды жасау керек.
Бірегейлік-бұл студент өз бетінше жазған мәтін. Диссертация авторлық жұмыс
болғандықтан, студент әдеби көздерден және НҚА-дан алынған дәйексөздерден басқа өз мәтінін
қамтуы керек. Бұл жалпылау, талдау, қорытынды болуы мүмкін.
Жасырын мәтінді енгізуге, шет тілдерінің әріптерін, макростарды және т. б. пайдалануға
тыйым салынады.
Егер жұмыс 50% және одан жоғары бірегейлікке ие болса, студент соңғы нұсқаны
ғылыми жетекшіге бағдарламада өткізілген плагиатқа қарсы есеппен бірге жібереді
etxt.ru/antiplagiat.
Есепті "файл" қосымша беті арқылы алуға болады, "есепті Сақтау"түймесін басу керек.
Есеп келесідей:
№ 1 Іздеу әрекеті
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[18:50:28] Ya 14% сәйкестіктерді мына жерден тапты: http://www.zakon.kz/70744-chto-znachitbyt-juristom-vrespublike.html
[18:50:28] Ya 2% сәйкестіктерді мына жерден тапты: http://otvetkak.ru/business-finance/kak-statyuristom.html
[18:50:28]
Ya
10%
сәйкестіктерді
мына
жерден
тапты:
http://www.rusnauka.com/18_ENXII_2015/Pedagogica/2_192881.doc.htm
[18:50:30]
Ya
14%
сәйкестіктерді
мына
жерден
тапты:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30050586 [18: 50: 32] Go 40% сәйкестіктерді мына
жерден тапты: http://sochin.sloweb.ru/Роль + заңгер + + қоғамда [18:50:32] Go 40% сәйкестіктерді
мына жерден тапты: http://studopedia.su/10_22082_edinstvo-problematiki-мировой-юридическойнауки-v-kontekste-duhovnih-zaprosov-tretego-tisyacheletiya.html
[18:
50:
32]
Go
50%
сәйкестіктерді
мына
жерден
тапты:
http://revolution.allbest.ru/law/00051422_0.html
[18: 51: 01] мәтіннің бірегейлігі 36%©
Ескертулер болмаған жағдайда ғылыми жетекші жұмысты антиплагиатқа және
нормобақылауға тексеру рәсімін жүргізу үшін нормобақылау жөніндегі органға жібереді.
Норманы бақылау рәсімі дипломдық жұмысты (жобаны) осы Әдістемелік нұсқауларға
сәйкес ресімдеу жөніндегі талаптарға сәйкестігін тексеруді қамтиды. Дипломдық жұмыстың
(жобаның) талаптарға сәйкестігі дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға берілген тапсырмада
норма бақылаушының қолымен расталады. Бұл тексеру екі рет жүргізіледі. Үшінші тексеруге
дәлелді себебін ескере отырып, деканның рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.
Дипломдық жұмысты (жобаны) плагиаттың болуын/болмауын тексеру рәсімін Каспий
университеті Антиплагиат бағдарламасында жүргізеді. Тексеру нәтижелері бойынша студентте
алынған мәтіннің 50% - дан аспауы керек. Бұл тексеру ақылы. Студент мәтінді тексеру рәсімінің
төлемі туралы чектің сканерленген көшірмесін (немесе фото) жолдайды. Егер студент
тексеруден өтпесе, ол дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінін пысықтайды және қайтадан
жібереді. Әрбір кейінгі тексеру ақылы.
Дипломдық жұмысты (жобаны) тапсыру тәртібі. Нормативтік бақылаудан өткеннен
кейін дипломдық жұмыс алдын-ала қорғау процедурасынан өту үшін Мектепке ұсынылады.
Дипломдық жұмысты (жобаны) алдын ала қорғау рәсімі академиялық күнтізбеге сәйкес
тағайындалады және студенттің қатысуымен Мектептің ашық отырысында өткізіледі.
Дипломдық жұмысқа алдын-ала қорғауды сәтті аяқтағаннан кейін студент қол қояды
және ғылыми жетекшіге жіберіледі, ол тезиске жазбаша пікір жазады және оны мектеп деканына
ұсынады. Мектеп деканы дипломдық жұмыстың (жобаның) титулдық бетіне тиісті жазба жасай
отырып, осы дипломдық жұмыс бойынша түпкілікті шешім қабылдайды.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) басшысы пікір береді, онда ол тақырыптың өзектілігін,
оң және теріс жақтарын (артықшылықтары мен кемшіліктерін), сондай-ақ студенттің дипломдық
жұмысты (жобаны) орындауға және жазуға қатынасын атап өтеді. Егер студент күнтізбелік
кестені орындамаса және дипломдық жұмысты (жобаны) жазуға жауапсыз болса, тиісті
еңбекқорлықты көрсетпесе, мұны шолуда атап өткен жөн. Ғылыми жетекші қорғауға кеңес
береді-дипломдық жұмыс талаптарға жауап береді және қорғауға жіберілуі мүмкін. Кері
байланыс үлгісі F8-mu-01-де ұсынылған. Егер студенттің соңғы мерзімде дипломдық жұмысы
болмаса, ғылыми жетекші жұмыстың белгіленген мерзімге дайын болмауына байланысты теріс
пікір дайындайды.
Ғылыми жетекші теріс пікір білдірген жағдайда мектеп деканы әрбір нақты жағдай
бойынша жетекші ПОҚ қатарынан комиссия құруға құқылы, ол дипломдық жұмысты (жобаны)
қорғауға жіберу/жіберуден бас тарту туралы шешім шығарады. Бұл ретте ғылыми жетекші
егжей-тегжейлі пікір ұсынуға және өз шешімін негіздеуге міндетті.
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Алдын ала қорғаудан өткеннен кейін қорғауға ұсынылған дипломдық жұмыс рецензияға
жіберіледі.
Рецензия пікірден айырмашылығы тәуелсіз сарапшының дипломдық жұмыс (жоба)
мазмұнының сапасын бағалау нәтижесі болып табылады.
Рецензент дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнын мұқият зерделеп, 1-2 баспа бетінің
көлемін рецензиялауға міндетті және Ф9-МУ-01 сәйкес ресімделеді.
Рецензенттер мектеп деканының ұсынысы бойынша өндірістің және ғылыми ұйымдардың
тәжірибелі мамандары, сондай-ақ ғылым докторлары мен кандидаттары, профессорлар,
доценттер, басқа жоғары оқу орындарының тәжірибелі оқытушылары қатарынан ректордың
бұйрығымен бекітіледі.
Рецензенттердің базалық жоғары білімі немесе қорғалатын дипломдық жұмыстың
(жобаның) бейініне сәйкес келетін ғылыми (академиялық) дәрежесі, ғылыми атағы болуы
міндетті.
Ғылыми жетекшінің қорғауға жіберген, бірақ F – "қанағаттанарлықсыз" бағасына
рецензент бағалаған дипломдық жұмысы жалпы шарттарда қорғалады.
Ғылыми жетекші рецензиямен қорғаудан кемінде он күн бұрын танысады және
дипломдық жұмысты пікірмен және рецензиямен қорғау үшін мемлекеттік аттестаттау
комиссиясына жібереді. Рецензиямен танысқаннан кейін жұмысқа ешқандай өзгерістер
немесе түзетулер енгізуге болмайды.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау студенттің қалауы бойынша қазақ немесе орыс
тілдерінде жүргізіледі. Студент мектептің ұсынысы бойынша дипломдық жұмыстың (жобаның)
қысқаша мазмұнын шет тілдерінің бірінде қосымша ұсына алады, ол қорғауда жарияланады
және осы тілдегі сұрақтармен бірге жүруі мүмкін.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау қазіргі заманғы техникалық құралдар мен
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
саласындағы
жетістіктер
базасында
Мультимедиялық презентациялар түрінде электрондық ресурстарды пайдалана отырып жүзеге
асырылуы мүмкін.
3.4 Дипломдық жұмысты (жобаны)қорғау тәртібі
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау тәртібі білім беру саласындағы орталық атқарушы
орган бекіткен білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізу қағидаларында айқындалады. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау
мемлекеттік аттестаттау комиссиясының ашық отырысында оның мүшелерінің кемінде
жартысының қатысуымен өткізіледі.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ғылыми жетекшінің, сондай-ақ бітіртуші
кафедраның студенттері мен оқытушыларының міндетті түрде қатысуымен көпшілік түрінде
ұйымдастырылады. Қорғауға дипломдық зерттеу жүргізілген ұйымның өкілдері және басқа да
мүдделі тұлғалар шақырылуы мүмкін.
Дипломдық жұмысты (жобаны)қорғау кезеңдері:
1.
Студенттің баяндамамен сөйлеуі-10 минуттан аспайды;
2.
Дипломдық жұмысты (жобаны) талқылау, комиссия мен қатысушылардың
сұрақтарына жауаптар;
3.
Ғылыми жетекші пікір мен рецензияны оқиды;
4.
Рецензенттің ескертулеріне студенттің дәлелді түсіндірмелері;
5.
Баға қою және хаттаманы толтыру
Бір дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ұзақтығы, әдетте, бір студентке 30 минуттан
аспауы тиіс. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау үшін студент мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының алдында баяндама жасайды және 10 минуттан аспайды.
Дипломдық жұмысты (жобаны) талқылауға сұрақтар немесе сөз сөйлеу нысанында
барлық қатысушылар қатыса алады.
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Талқылаудан кейін ғылыми жетекші пікір мен рецензияны оқиды. Пікірде және/немесе
рецензияда ескертулер болған жағдайда студент олардың мәні бойынша дәлелді түсініктеме
беруі тиіс.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелері бойынша балдық - рейтингтік әріптік
жүйе бойынша баға қойылады. Бұл ретте теориялық, ғылыми және практикалық даярлық
деңгейі, ғылыми жетекшінің пікірі және рецензенттің бағасы назарға алынады. Студент ГАК-қа
өзінің Ф12-МУ-01 сипаттамасын растайтын құжаттармен қоса ұсына алады. Мемлекеттік
аттестаттау комиссиясы Ф13-МУ-01 сәйкес жан-жақты бағалауды ескере отырып, орташа
көрсеткішті шығарады.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелері әрбір студент бойынша мемлекеттік
аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасымен ресімделеді және ол өткізілген күні
хабарланады.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТА ӘЗІРЛЕНЕТІН СҰРАҚТАР ТІЗБЕСІ НЕМЕСЕ ДИПЛОМДЫҚ
ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:
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Жұмыс қорытындысы бойынша комиссия қорғауға ұсынылған дипломдық (магистрлік) жұмыс
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студенттің аты-жөні тобы
Жоғары мектеп
Каспий қоғамдық университетінің
білім беру бағдарламасы / мамандығы бойынша
Тақырыбы: «
»
1. Тақырыптың өзектілігі, оның құқықтық / экономикалық / гуманитарлық
жүйені дамытудағы рөлі, диплом мазмұнының зерттеу тақырыбына және бекітілген
тапсырмаға сәйкестігі. Құқықтық тетікті / экономикалық жүйені жетілдіру
қажеттіліктеріне, қоғамның әлеуметтік - гуманитарлық қажеттіліктеріне сүйене отырып,
осы тақырыпты әзірлеу қажеттілігі.
2. Жұмыс құрылымының негізгі ерекшеліктері, бөлімдердің (тараулардың)
қысқаша сипаттамасы, жұмыс тақырыбының бөлім мазмұнына сәйкестігі. Тақырыптың
қажетті сұрақтарын ұсынудың толықтығы.
3. Тақырып сұрақтарын ұсынудың теориялық негізділігі, әдеби көздерді қолдану
мүмкіндігі. Дереккөздердің зерттеу тақырыбына сәйкестігі.
4.Практикалық материалды талдау әдістерін меңгеру дәрежесі: тереңдігі,
жүйелілігі, есептілікті пайдалана білуі.
5.Практикалық деректерді қолдану көлемі, оларды талдау сапасы.
6.Екінші ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау, автордың өз тұжырымдары мен
ұсыныстарының болуы.
7.Жалпылаудың, тұжырымдардың және ұсыныстардың қоғамның әлеуметтікэкономикалық дамуының объективті қажеттіліктеріне сәйкестігі, оларды нақты өмірде
қолдану мүмкіндігі.
8.Дипломдық жұмыстарға қойылатын талаптарға жалпы сәйкестігі (мазмұны, көлемі,
ресімделуі бойынша).Степень самостоятельности индивидуального творчества автора.
9.Жұмыстың оң және теріс жақтарын, кемшіліктерін, қателіктерін сипаттау.
10.Қорғауға рұқсат беру бойынша ұсыныстар және жетекшіні бағалау.
Дипломдық жұмыс дипломдық жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді / сәйкес
келмейді және мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысында қорғауға жіберіледі /
жіберілмейді. Дипломдық жұмысты бағалау А "Өте жақсы" 100 балл.
Ғылыми жетекші қолы аты-жөні
ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі лауазымы
Жұмыс орны
«
»
20 ж.

Дипломдық жұмысқа
Рецензия
Студенттің (аты-жөні),
тобы
Жоғары мектеп
Каспий қоғамдық университетінің
білім беру бағдарламасы / мамандығы бойынша
Тақырыбы: «
»
Әрі қарай рецензия қоса берілген сызба бойынша жазылады:
1. Тақырыптың өзектілігі, оның құқықтық / экономикалық/әлеуметтік жүйені
дамытудағы рөлі, ғылым мен практиканың даму үрдістеріне сәйкестігі. Презентацияның
қисындылығы: диплом құрылымының қисындылығы, абзацтар мен тараулар арасында айқын
байланыстың болуы, абзацтар мен тараулардың соңында тұжырымдардың болуы..
2. Жұмыс құрылымының негізгі ерекшеліктері, тақырыптың қажетті сұрақтарын
ұсынудың толықтығы. Жұмыста келтірілген талдаудың қызықты тұжырымдары мен сипатын
атап өтуге болады.Теоретическая обоснованность изложения вопросов темы, умение
отразить основные тенденции и закономерности изучаемого явления, в результате которых
выделены проблемы и положительные моменты.
3.Жұмыста пайдаланылған аналитикалық деректерді иелену дәрежесі, оларды талдау
сапасы.
4.Қарастырылып отырған тақырып шеңберіндегі жалпылаудың, тұжырымдардың
және ұсыныстардың сәйкестігі, оларды нақты өмірде қолдану мүмкіндігі.Степень доступности
изложения материала, самостоятельности и индивидуального творчества автора по результатам
проведенного исследования.
5.Жұмыстың оң және теріс жақтарын, кемшіліктерін, қателіктерін сипаттау.
Қорытындылай келе, рецензияда баллдық-рейтингтік жүйе бойынша дипломдық жұмысқа
баға және оның авторына тиісті мамандық бойынша бакалавр академиялық дәрежесін беру
бойынша ұсыныс беріледі. Мысал: А. А. Ивановтың дипломдық жұмысы қойылған талаптарға
сәйкес келеді, ал оның авторы А "өте жақсы" (100 балл) бағасына және оған (оған) бакалавр
академиялық дәрежесін беруге лайық.
Рецензент
(лауазымы және пікір берушінің жұмыс орны) (аты-жөні, тегі)
«

»

20 ж.

П.О.
Қолтаңбаны куәландырамын.
(рецензент аты-жөні) (КБ бастығының аты-жөні )
«
»
20 ж.
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Диссертацияның авторефераты-ғылыми дәреже (академиялық немесе ғылыми) алу
үшін ұсынылған, өзі жүргізген зерттеудің автор жасаған рефератынан тұратын кітапша
түріндегі ғылыми басылым.
Аналогия-бұл екі объектінің ұқсастығынан кейбір белгілер бойынша олардың
ұқсастықтары мен басқа да белгілері туралы қорытынды жасайтын дәлел.
Тақырыптың өзектілігі ‒ осы мәселені (міндетті, мәселені) шешу үшін қазіргі
уақытта және осы жағдайда оның маңыздылық дәрежесі.
Аспект-зерттеу объектісі (пәні) қарастырылатын көру бұрышы.
Гипотеза-кез-келген құбылысты түсіндіруге арналған ғылыми болжам.
Дедукция ‒ нақты жағдайлардың массасынан осындай жағдайлардың жиынтығы
туралы жалпыланған қорытынды жасалған кезде жалпы-жеке қорытынды түрі.
Дипломдық жұмыс (жоба) – білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін өзекті
мәселені студенттің өз бетінше зерттеу нәтижелерін жалпылауды білдіретін бітіру жұмысы.
Диссертация-қолжазба, ғылыми баяндама, жарияланған монография немесе оқулық
түрінде жасалған ғылыми жұмыс. Ғылыми дәреже алуға ұсынылған зерттеудің ғылыми-зерттеу
деңгейін көрсетуге арналған біліктілік жұмысы ретінде қызмет етеді.
Идея-көзқарастар, теориялар және т. б. жүйесіндегі айқындаушы позиция.
Индукция-жеке фактілерден, ережелерден жалпы тұжырымдарға қорытынды жасау түрі.
Ақпарат:
* шолу-ғылыми құжаттарға шолулардағы қайталама ақпарат;
* тиісті-ғылыми тапсырманың прототипін сипаттауда қамтылған ақпарат;
* рефераттық-бастапқы ғылыми құжаттардағы қайталама ақпарат;
* сигналдық-алдын ала хабарлау функциясын орындайтын әртүрлі ұю дәрежесіндегі
қайталама ақпарат;
* анықтамалық-білімнің қандай да бір саласында жүйеленген қысқаша мәліметтер
болып табылатын қайталама ақпарат.
Ғылыми зерттеу-жаңа ғылыми білімді дамыту процесі, танымдық іс-әрекеттің бір
түрі. Ол объективтілікпен, репродуктивтілікпен, дәлелдермен және дәлдікпен
сипатталады.
Зерттеу мамандығы (көбінесе зерттеу бағыты деп аталады)
- бір ғылыми пәннен, оның ішінде оны қолдану саласынан белгілі бір зерттеу
мәселелерін қамтитын тұрақты қалыптасқан зерттеу саласы.
Зерттеу тапсырмасы-орындау мерзімі жеткілікті дәлдікпен белгіленетін зерттеу
әрекеттерінің қарапайым ұйымдастырылған кешені.
Зерттеу тапсырмасы белгілі бір зерттеу тақырыбының шекарасында ғана маңызды.
Тарихнама-тарих ғылымының тарихын зерттейтін ғылыми пән.
Санат-зерттелетін объектілердің Ішкі, маңызды жақтары мен қатынастарын ашатын
логикалық ойлау нысаны.
Тұжырымдама-бір нәрсе туралы көзқарастар жүйесі, зерттеудің мақсаттары мен
міндеттері анықталған және оны жүргізу жолдары көрсетілген кездегі негізгі ой.
Конъюнктура-қоғамдық өмірдің қандай да бір саласында қалыптасқан жағдай.
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Қысқаша
хабарлама-ғылыми-зерттеу
немесе
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстардың нәтижесінде алынған нәтижелердің (кейде алдын ала) қысқаша баяндалуын
қамтитын ғылыми құжат. Мұндай құжаттың мақсаты-кез-келген кезеңде орындалған
жұмыстың нәтижелері туралы жедел хабарлау.
Кілт сөз-ғылыми құжаттың немесе оның бөлігінің мазмұнын неғұрлым толық және
нақты сипаттайтын сөз немесе сөз тіркесі.
Зерттеу әдісі-жаңа білім алу үшін ескі білімді қолдану әдісі.
Ғылыми фактілерді алудың құралы болып табылады.
Ғылыми таным әдіснамасы - Ғылыми-зерттеу қызметінің принциптері, нысандары
мен тәсілдері туралы ілім.
Ғылым-бұл адам қызметінің саласы, оның функциясы шындық туралы объективті
білімді дамыту және теориялық жүйелеу болып табылады. Қоғамдық сананың бір түрі*.
Ғылыми пән-ғылымның осы даму деңгейінде қазіргі уақытта игеріліп, жоғары
мектептің оқу процесіне енгізілген бөлімі.
Ғылыми тақырып-ғылыми зерттеуді қажет ететін ғылыми сипаттағы міндет.
Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі жоспарлы-есептік көрсеткіші болып табылады.
Ғылыми теория-бұл тікелей емес, бірақ шындықтың идеализацияланған көрінісі
болып табылатын дерексіз ұғымдар мен мәлімдемелер жүйесі.
Ғылыми зерттеу - бұл мақсатты Білім, оның нәтижелері тұжырымдамалар, заңдар
мен теориялар жүйесі ретінде әрекет етеді.
Ғылыми таным ‒ өзінің ерекше мақсаттарымен, ең бастысы-жаңа білім алу және
тексеру әдістерімен сипатталатын зерттеу.
Ғылыми-зерттеу жұмысының ғылыми-техникалық бағыты-проблеманы одан әрі
шешуді қамтамасыз ететін дербес техникалық міндет.
Ғылыми баяндама - ғылыми-зерттеу немесе тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың
баяндалуын қамтитын, баспасөзде жарияланған немесе аудиторияда оқылған ғылыми
құжат.
Ғылыми есеп - зерттеу (әзірлеу) әдістемесін, барысын, нәтижелерін, сондай-ақ
ғылыми-зерттеу немесе тәжірибелік-конструкторлық жұмыс нәтижесінде алынған
қорытындыларды егжей-тегжейлі сипаттайтын ғылыми құжат. Бұл құжаттың мақсатыорындалған жұмысты аяқталғаннан кейін немесе белгілі бір уақыт аралығында жан-жақты
көрсету.
Ғылыми факт-қорытынды жасау немесе растау үшін негіз болып табылатын оқиға
немесе құбылыс. Ғылыми білімнің негізін құрайтын элемент.
Шолу-кез-келген тақырып бойынша жүйеленген ғылыми деректерді қамтитын,
бастапқы дереккөздерді талдау нәтижесінде алынған ғылыми құжат. Ғылыми
проблеманың қазіргі жағдайымен және оның даму перспективаларымен таныстырады.
Зерттеу нысаны-проблемалық жағдайды тудыратын және зерттеуге таңдалған
процесс немесе құбылыс.
Анықтама (анықтама) ‒ қарым-қатынастағы, даудағы және зерттеудегі
түсініспеушіліктерден қорғайтын ең сенімді әдістердің бірі. Анықтаманың мақсаты қолданылатын ұғымдардың мазмұнын нақтылау.
Зерттеу пәні-зерттеудің белгілі бір аспектісінде зерттеу объектісінің шекарасында
орналасқан барлық нәрсе.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗІ
ТҮСІНІКТЕРІ
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Тұжырымдама-объектілердің айрықша қасиеттерін және олардың арасындағы
қатынастарды көрсететін ой.
Мәселені зерттеудің логикалық әдісімен тұжырымдау, біріншіден, талдау мен
жалпылауды қажет ететін фактілерді анықтауды, екіншіден, ғылым шешпеген мәселелерді
анықтауды қамтиды. Кез-келген зерттеу ғылым түсіндірмеген, жүйеленбеген, оның
көзқарасынан тыс фактілерді анықтаумен байланысты. Оларды жалпылау сұрақ қоюдың
мазмұнын құрайды. Фактіден проблемаға дейін-бұл сұрақ қоюдың қисыны.
Ұстаным-кез-келген теорияның, ілімнің, ғылымның негізгі, бастапқы орны.
Мәселе-болашақ зерттеулер саласын қамтитын тұжырымдалған ғылыми
мәселелердің үлкен жалпыланған жиынтығы. Проблемалардың келесі түрлері бар:
• зерттеу-бір ғылыми пәннің шекарасында және қолданудың бір саласында
зерттеудің байланысты тақырыптарының зерттеу кешені;
• кешенді ғылыми-маңызды ұлттық экономикалық мәселелерді шешуге
бағытталған
ғылымның
әртүрлі
салаларындағы
ғылыми-зерттеу
тақырыптарының өзара байланысы;
• ғылыми-бүкіл ғылыми-зерттеу жұмысын немесе оның бір бөлігін қамтитын
тақырыптардың жиынтығы; осы салада одан әрі ғылыми немесе техникалық
прогресті қамтамасыз етуге бағытталған нақты теориялық немесе тәжірибелік
міндеттерді шешуді көздейді.
Пайымдау-бұл бір нәрсе бекітілген немесе жоққа шығарылатын ой. Сөйлемде жазылған
мұндай ой үш элементтен тұрады: тақырып, предикат және байлам ‒ "бар" немесе "жоқ" (орыс
тілінде байламды білдіретін сөздер әдетте қолданылмайды).
Теория-ілім, идеялар немесе принциптер жүйесі. Ғылымды немесе оның бөлімін құрайтын
жалпыланған ережелер жиынтығы. Ол синтетикалық білімнің бір түрі ретінде әрекет етеді, оның
шекараларында жеке ұғымдар, гипотезалар мен заңдар бұрынғы дербестігін жоғалтады және тұтас
жүйенің элементтеріне айналады.
Қорытынды-бұл ақыл-ой операциясы, ол арқылы белгілі бір саннан бастап, белгілі бір
жолмен түпнұсқамен байланысты басқа шешім шығарылады.
Фактографиялық құжат-зерттеу нысанасының жай-күйін көрсететін немесе ғылымизерттеу жұмысының нәтижесінде жиналған мәтіндік, цифрлық, иллюстрациялық және басқа да
ақпаратты қамтитын ғылыми құжат.
Өнертабыс формуласы-бекітілген нысан бойынша жасалған және оның мәнінің қысқаша
мазмұнын қамтитын өнертабыс сипаттамасы.
Ашылу формуласы-бекітілген нысан бойынша жасалған және оның мәнін толық
баяндайтын ашылудың сипаттамасы.

ҒЫЛЫМИ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ ӘРТҮРЛІ СӨЙЛЕУ
ФУНКЦИЯЛАРЫ
СӨЙЛЕМДЕР АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛЫ
РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ
Сөйлеу функциясы

Лексикалық құралдар

1
Себеп және нәтиже, шарт
және нәтиже

Уақытша
корреляция ұсыну
тәртібі

Салыстыру
қарсы тұру

Толықтыру және
қосымша
нақтылау
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2

себебі
осы жерден
қайдан
салдары
нан
нәтижесін де
осымен
байланысты
осыған байланыты,
осыған сәйкес
бұл
жағдайда
осы
мұндай жағдайда
(а) егер (сол).., онда...
не
маңызды және т. б.
куәлік көрсетеді
дейді сәйкес
мүмкіндік береді
мүмкіндік береді ықпал етеді
біріншіден, ең алдымен, бірінші
кезекте
келесі алдыңғы қадам
бір уақытта, сонымен бірге,
мұнда осымен қатар
бұрын, бұрын, жоғарыда тағы
бір рет, қайта-қайта
содан кейін, содан кейін,
төменде
болашақта, кейіннен, кейіннен,
біріншіден, екіншіден және т. б.
қазіргі уақытта, осы уақытқа
дейін
соңғы жылдары, соңғы
жылдары, сайып келгенде,
қорытынды
және алайда, бірақ, солай
ретінде.. мәселен , және..;
сияқты және ... тек қана емес,
салыстыру бойынша; егер.., онда...
керісінше, керісінше, керісінше, сол сияқты, сол сияқты
бір жағынан, екінші жағынан
бұл арада, сонымен бірге,
соған қарамастан
сонымен қатар, сонымен бірге,
сонымен қатар
тыс
оның үстіне

ҒЫЛЫМИ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ ӘРТҮРЛІ СӨЙЛЕУ
ФУНКЦИЯЛАРЫ
СӨЙЛЕМДЕР АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛЫ
РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ
негізінен, әсіресе
Алдыңғы немесе кейінгі бұл...
оның ішінде, жағдайда, яғни, атап айтқанда
мәлімдемеге сілтеме
қалай болды
айтылған
көрсетілген
белгіленген
анықталған
орнатылған
алынған
анықталған
табылған
айтылғандай
өтініште айтылғандай
подчеркивалось
жоғары сәйкес
сообразно тиісінше
осы
осыған байланысты
жоғарыда
айтылғандарға
байланысты
берілген, аталған,
қарастырылған
мұндай, бірдей, ұқсас,
ұқсас, ұқсас, ұқсас,
ұқсас түрі
келесі, келесі, кейбір
олардың көпшілігі, олардың бірі, олардың
кейбіреулері үлкен бөлігі, көпшілігі
Жалпылау, қорытынды
Нәтижесінде, сайып келгенде,
осылайша, демек, осыдан (осыдан)
шығады
жөн түсінікті анық
бұл қорытынды жасауға мүмкіндік
береді келесіге дейін төмендейді
соңында, қорытынды
Айтылған ойдың
например, так, в качестве примера
иллюстрациясы
мысал
мысалы (мысалы) жағдайда,
жағдай үшін
не айтуға болады, бұл анық
Жаңа ақпаратты енгізу
Келесі жағдайларды
қарастырайық,
толығырақ тоқталайық...
Бұл әдістің негізгі
артықшылықтары
кейбір қосымша ескертулер
Зерттеу перспективалары туралы бірнеше сөз
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Студенттің аты-жөні
Олимпиадалар,
конкурстар,
конференциялар және
т. б. қатысу
Спорттық іс-шаралар
қатысу
Университет аралық
мәдени
іс-шараларға қатысу
Практикадан
өту базасы
Студенттің
практикалық
қызығушылығы
Жұмыс орны (оның
егер студент жұмыс
істесе)
Студент туралы өзге
ақпарат

* студент өзінің жетістіктерін растау үшін грамоталарды, дипломдарды және т. б. қоса алады.
** транскрипт офис-тіркеушімен ұсынылады
*** қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өту кезінде студенттің жетістіктері
ескеріледі.
Сонымен қатар, қандай да бір жетістіктердің болмауы МҚА бойынша бағалауға әсер
етпейді (төмендетеді).

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы / мүшесінің
аты-жөні
Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі, жұмыс орны
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҚОРҒАҒАНЫ ҮШІН СТУДЕНТТІҢ БАҒАСЫ

Дипломдық жұмысты бағалау (дипломдық жұмыстың
тақырыбы қаншалықты ашық, бұл пайыздарды ескереді
мәтіннің бірегейлігі)
Ауызша сөйлеуді бағалау, оның ішінде дипломдық жұмысты ұсына
білу
Қойылған сұрақтарға жауаптар үшін баға

Рецензенттің бағалауы
Ғылыми жетекшінің бағасы
Барлығы: орташа баға көрсетіледі

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Студенттің аты-жөні

Көрсеткіш

