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1. Дипломдық жұмыстарды  қорғау бойынша нұсқаулар 

 

1.1. Жалпы ережелер 

Дипломдық жұмыс жазбаша бітіру жұмысы болып табылады.  Егер 

дипломдық жұмыс мемлекеттік стандартта және мамандықтың оқу жоспарында 

қарастырылған болса, ол оқудың  соңғы сатысында жүзеге асырылады. 

Дипломдық жұмысты орындау мақсаты : 

1. мамандығы бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды 

жүйелеу, бекіту және кеңейту және нақты техникалық, экономикалық және 

өндірістік мәселелерді шешу барысында  оларды қолдану; 

2. қазіргі қоғам жағдайында өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту. 

Дипломдық жұмыс мамандық бойынша әдебиеттерді  тереңдетіп зерттеу 

негізінде жүзеге асырылады (оқулықтар, оқу құралы, монография, мерзімді 

әдебиет, дәріс курстары, журналдар, оның ішінде шет тілдерінде, нормативті 

әдебиет және т.б). 

Дипломдық жұмыста тапсырмаға сәйкес жеке перспективалық теориялық 

немесе практикалық мәселелері болуы тиіс. 

Дипломдық жұмыс студенттің өздік шығармашылық жұмысы болып 

табылады, оның негізінде Мемлекеттік қорытынды аттестаттау комиссиясы 

түлекке дмпломдық жұмыс негізінде маман біліктілігін беру туралы шешем 

қабылдайды. Студенттердің дипломдық жұмыстарының  тәжірибелік мәні 

болуы керек және олар кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің, оқу орынның 

ұсынысы немесе тапсырысы бойынша орындалады.  

Дипломдық жұмысты орындауға теориялық және тәжірибелік оқытудың 

барлық түрлері бойынша оқу жоспарын орындаған студенттер ғана жіберіледі.  

 

1.2. Дипломдық жұмыс бойынша тақырыпты таңдау және бекіту  

 

Дипломдық жұмыстың болжамалы тақырыбын түлек шығарушы П(Ц)К 

анықтайды және жыл сайын кемінде 30% жаңартылады, П(Ц)К және 

колледждің әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырады және бекітіледі. 

Дипломдық жұмыс тақырыбын анықтаған кезде кәсіпорынның, білім беру 

мекемесінің, ұйымның және қазіргі еңбек нарығының нақты міндеттері мен 

проблемаларын ескеру ұсынылады. 

1.  Дипломдық жұмыстардың тақырыптары мамандық бойынша өндірісте 

кездесетін негізгі мәселелерді қамтуы және күрделілік деңгейі бойынша 

студенттердің колледжде оқыған кездерінде алған теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының көлеміне сәйкес келуі керек.   

2.  Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын колледж оқытушылары және 

жұмыстарды жасауға қызығушылық танытатын кәсіпорын мамандарымен 

бірлесіп жасайды және де соған сәйкес келетін П(Ц)К-лармен қарастырылады. 
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3. Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын студенттерге бекіту 

(жетекшілерді және орындау мерзімін көрсету) колледж директорының 

бұйрығымен рәсімделеді. Бір ұйымның материалдарына негізделген бір 

тақырып бойынша дипломдық жұмыс бір топтың екі немесе одан да көп 

студентіне орындауына жол берілмейді. 

4.  Бекітілген тақырыптар бойынша дипломдық жұмыстардың жетекшілері 

әрбір студент үшін жеке тапсырмалар жасайды. Тапсырмалардың көлемі 

дипломдық жұмысты жазуға берілген уақытқа сәйкес келуі керек.  

5. Дипломдық жұмыс тапсырмасының формасын мамандықтың  

ерекшеліктеріне сәйкестікте П(Ц)К бекітеді.  

6.  Дипломдық жұмыстардың тапсырмалары ПЦК-мен қарастырылады, 

оған дипломдық жұмыс жетекшісі қол қояды, жұмыстың аяқталу мерзімін 

көрсетумен ПЦК төрағасы бекітеді және бет санын қоймай, бірақ беттердің 

жалпы санына кіреді, титулдық беттен кейін дипломдық жұмысқа  тігіледі.   

7. Дипломдық жұмысқа тапсырмалар өндірістік тәжірибе басталғанға дейін 

екі апта бұрын студенттерге беріледі.  

8.  Дипломдық жұмысқа  тапсырма материалдарынан , студент құрастырған 

сұрақтардың тізімінен, ұсынылатын әдебиеттер тізімінен, құрастырылған 

бағдарлама құрлымынан, бағдарламадан, кестелердің, диаграммалардың, 

сызбалардың, суреттердің, дипломдық жұмысты  жазудың нақты күнтізбелік 

кестесінен тұрады. Дипломдық жұмысқа  тапсырма формасы  қосымшада А3 

келтірілген.  

9. Күнтізбелік кесте әдебиеттерді таңдаудан бастап алдын-ала қорғау 

(қосымша И) өткенге дейінгі дипломдық жұмысты  орындаудың барлық 

кезеңдерін көрсетумен бүкіл кезеңге құрылады.  

 

1.3. Дипломдық жұмыс құрамы, мазмұны және оны рәсімдеу 

 

1.  Дипломдық жұмыс келесі бөлімдерден тұрады: 

а) түсіндірме жазбадан ; 

ә) құрылған бағдарламаның құрлымынан, кестелерден, сызбалардан, 

суреттерден . 

Түсіндерме жазба жұмыстың есептеулері мен  сипаттау бөлімдерін қамтып 

беттің бір жағында немесе электрондық түрде болуы тиіс 

Түсіндірме жазба басылған мәтін түріндегі 40-70 беттер шамасында қысқа 

болуы керек. Түсіндірме жазбада міндетті түрде қолданылған әдебиеттер тізімі 

көрсетіледі.   

2. Дипломдық жұмыстың құрылымдық элементтері:  

 Мұқаба (Қосымша А1) 

 Титулдық бет  (Қосымша А2) 

 Дипломдық жұмысты орындауға тапсырма (Қосымша А3) 

 Мазмұны (Қосымша В) 

 Кіріспе  
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 Негізгі бөлім: 

 Теориялық 

 Аналитикалық 

 Ұсынылатын  

 Экономикалық бөлім 

 Еңбекті қорғау және экология 

 Қорытынды (қорытындылар мен ұсыныстар)  

 Қолданылған әдебиеттер тізімі  

 Қосымшалар  

3.  Бағдарламаны құру дипломдық жұмыстың тақырыбына байланысты 

орындалады және бағдарламаның сипаттамасы, құрлымы, сызбасы болуы тиіс.  

Дипломдық жұмыс әдетте, технологиялық мәселелерді және 

бағдарламалардың құрылымын, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды, 

экономикалық есептерді қамтуы тиіс. 

4. Жеке жағдайларда дипломдық жұмыстарды студенттер тобы да 

жасаулары мүмкін.Мұндағы жеке тапсырмалар2-5студенттен  құралған 

(күрделілігіне байланысты) топқа беріледі. Осындай сипаттағы дипломдық 

жұмыс түсіндірме жазбадан, графикалық бөлімнен және жеке тапсырманы 

сипаттаудан тұруы керек. Дипломдық жұмысты қорғауда әрбір студент 

баяндама жасап, орындаған жұмысын қорғауы керек.  

5. Дипломдық жұмысты қорғау нәтижелері бойынша Қорытынды 

аттестаттау комиссиясының шешімі әрбір студент үшін жеке 

қабылданады 

6.Әрбір студент  дипломдық жұмысты  рәсімдеу бойынша талаптарға 

сәйкестігіне нормоконтроль  рәсімінен өтеді. Дипломдық жұмыстың  

талаптарға сәйкестігі нормоконтроль парағымен рәсімделеді, оған 

нормоконтролер және студент қол қояды және ол дипломдық жұмысқа 

конвертке тіркеледі ( қосымша Е). 

7. Нормоконтролерлерді ПЦК меңгерушісі бітіруші ПЦК-ның 

оқытушыларының арасынан тағайындайды. 

8. Нормоконтроль парағының формасы  қосымшада Е келтірілген. 

Нормоконтролердың міндеті – дипломдық жұмысты рәсімдеудің МЖМБС 

талаптарына сәйкестігін тексеру. 

9. Дипломдық жұмыс  бір интервал арқылы А4 форматты ақ қағаздың 

бір жағында басу машинасының немесе компьютердің және 

принтердің көмегімен басу тәсілімен орындалуы керек. Шрифті – 

Times New Roman, кеглі – 14. Барлық жұмыс бойынша тең 

тығыздықты, контрастты және суреттің бірдей анықтылығын сақтау 

қажет. Дипломдық жұмыстың  қатты (кітап) мұқабасы болуы керек. 

10. Бет параметрлерін келесі ретте сақтау керек: шеттері – сол жақ - 30 

мм, оң жақ – 10 мм, үстіңгі – 20 мм, төменгі – 25 мм. Абзацтық шегініс  –1 см 

(төртінші белгіден бастап). 
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11.  Әрбір тарау (бөлім) және әрбір параграф аяқталған ақпаратты беріп 

және  жиынтығында  дипломдық жұмыстың тақырыбын толық ашуы керек. 

12.  Тараулар (бөлімдер) мен параграфтардың атауларының астын 

сызбай, соңында нүктесіз бас әріптен  абзацтық шегіністен (төртінші белгіден 

бастап) басу керек. Егер атауы екі сөйлемнен тұрса, онда олар нүктемен 

ажыратылады. 

13. Мәтіннен тарау, параграф және тақырып атауларының арасындағы 

арақашықтық бір жол бос орын болу керек; параграф атауымен мәтін 

арасындағы арақашықтық  екі бос жол болу керек; алдыңғы параграф мәтіннің 

соңы мен жаңа параграф  атауының арақашықтығы екі бос жолға тең болу 

керек (Қосымша Б). 

14. Дипломдық жұмыстың  тараулары барлық жұмыс аясында нүктесіз 

араб цифрларымен белгіленген және абзацтық шегіністен бастап жазылған 

реттік нөмірлері болуы керек.  Параграфтар нүктемен бөлінген, әрбір тараудың 

аясында нөмірленуі керек. Параграф нөмірінің соңында нүкте қойылмайды. 

15.  Беттері бүкіл мәтін бойынша тура белгілеумен араб цифрларымен 

нөмірленеді. Беттің нөмірі беттің төменгі жағында, ортасынан нүктесіз 

қойылады. 

16. Мұқаба, титулдық бет және дипломдық жұмысқа тапсырма 

нөмірленбейді, бірақ бұл беттер жалпы нөмірлеуге қосылады. 

17. Мазмұны және кіріспенің алғашқы парағы нөмірленбейді, бірақ ол бет 

жалпы нөмірлеуге кіреді. Беттерді нөмірлеу кіріспенің екінші бетінен 7 

нөмірінен басталады және мәтін бойынша ары қарай жалғасады. 

18. Жеке беттерде орналасқан қосымшалар, иллюстрациялар мен кестелер 

дипломдық жұмыстың  бет нөмірлерінің жалпы нөмірлеуіне қосылады 

19.  Кестелер. Кесте атауын кестенің жоғарғы жағында, «кесте» сөзінен 

кейін келесі жолда абзацтық шегіністен бастап жазылуы керек (Қосымша Д). 

Жолдары көп кестені келесі  бетке ауыстыруға болады. Кестені басқа бетке 

ауыстырған кезде «Кесте» сөзі бетін сол жағында абзац шегіністен кейін бір рет 

жазылады, басқа бөлімдерінде «Жалғасы» сөзін жазып кесте номерін көрсету 

керек, мысалға: Жалғасы кесте 1.  

Кесте екі бетке жазылған кезде бірінші бетін соңындағы кестені шектейтін 

сызық болмау керек. 

20.  Көркемдемелер. Дипломдық жұмыстарда көркемдемелерді (сызбалар, 

карталар, графиктер, схемалар, компьютерлік баспалар, диаграммалар, 

фотосуреттер) олар айтылған мәтіннен кейін орналастырған жөн немесе келесі 

бетінде.  Барлық көркемдемелерге жұмыс барысында сілтеме жасау керек.  

Егер  сурет біреу болса, онда «Сурет 1» деп белгілейсіз, «Сурет» сөзі және 

сурет атауы жолдын ортасында орналасады және нүктемен бөлінеді. Мысалға, 

Сурет 1. Adobe Photoshop CS4 бағдарламасының интерфейсі (Қосымша Ж). 

Көркемдеуге сілтеме жасағанда «... сурет 1 көрсетілгендей...» (саннан кейін 

нүкте қойылмайды) 
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Суреттер мен кестелер түсінік хатының ішінде жеке беттерде қойылған, 

дипломдық жұмыстың жалпы бет санынна еңгізіледі (немесе қосымшаға 

шығарылады).  

21. Әр қосымшаны жаңа беттен бастау керек және оның жоғарғы жағында 

орта түсында «Қосымша» сөзі жазылуы керек және дипломдық жұмысты жазу 

тіліне сәйкес оның атауы берілуі керек, мысалға Қосымша А. Қосымшаның 

нөмірі бас әріптермен жазылады.   

22. Әр тізбектің (перечислением) алдында дефис немесе араб цифрларын 

қою керек 

23. Мәтінде қолданылған әдебиет көзіне сілтемелерді тік жақша ішінде 

көрсету керек. Мысалға, [2, б.17]. 

 

1.4. Дипломдық жұмысты  ұйымдастыру және орындау тәртібі. 

 

1. Студенттерді диплом алдындағы тәжірибеге жібермес бұрын олармен 

кіріспе әңгімелесу өткізіледі, онда дипломдық жұмыстың жалпы ережелері, 

жұмыстың көлемі, түсіндірме жазбаны құру принциптері, оның үлгілік 

жоспары, жұмыстың графикалық бөлімін рәсімдеу, жеке бөлімдерді орындау 

үшін уақытты үлгілік бөлу түсіндіріледі.  

2. Студенттерге көмек көрсетуді бақылау үшін және дипломдық жұмысты 

орындауды бақылау үшін колледж бойынша бұйрықпен  арнайы пәндер 

оқытушыларының және басқа да білікті қызметкерлердің арасынан дипломдық 

жұмыс жетекшілерін тағайындайды. Дипломдық жұмыстың негізгі 

жетекшісінен басқа ОЖ жөніндегі директордың орынбасары жұмыстың жеке 

сұрақтары немесе бөлімдері бойынша, мысалы экономикалық сұрақтар 

бойынша кеңес берушілерді тағайындайды.  

3. Дипломдық жұмыс барысын бақылауды  оқу жұмыс жөніндегі 

директордың орынбасары, бөлім меңгерушісі, ПЦК төрағалары жүзеге 

асырады, олар дипломдық жұмыстарды ұйымдастырады, үнемі жұмыслаудың 

барысын тексереді, жетекшілерге әдістемелік нұсқаулықтар береді.  

4. Дипломдық жұмыстың алғашқы аптасында әрбір студент жетекшісімен 

бірге жұмыстың жеке кезеңдерінің аяқталу мерзімдерін көрсетумен дипломдық 

жұмыстың кестесін жасайды. Дипломдық жұмыстарды орындау кестелері ПЦК 

төрағасымен бекітіледі. Осы кестелердің негізінде ОЖ жөніндегі директордың 

орынбасарларымен бекітілетін, дипломдық жұмыстарды қорғау кестесі 

құрылады.  

5. Соңына қарай жетекші түсіндірме жазбаға және дипломдық жұмыстың 

сызбаларына қол қояды және дипломдық жұмысқа тапсырмамен бірге өзінің 

қолымен жазылған қорытындысын ПЦК ұсынады.  

6.  П(Ц)К-да тапсырылған дипломдық жұмыстарды тексерушілер 

тағайындалады  «Антиплагиат» жүйесімен. Олар дипломдық жұмыс 

жетекшілері немесе П(Ц)К төреайымы болады.   
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7.Дипломдық  жұмысты қорғау  басталғанға дейін 15 күн бұрын  жазбаша  

жұмыстарды плагиатқа тексеру жүзеге асырылады  

 

1.5. Дипломдық жұмыстарды рецензиялау 
 

1. Дипломдық жұмыстарды рецензиялаушыларды ОЖ жөніндегі 

директордың орынбасары Қорытынды аттестаттау комиссиясының 

төрағасымен келісіп, тәжірибелі мамандардың  немесе арнайы пәндер 

оқытушыларының арасынан тағайындайды.   

2. Рецензия міндетті түрде келесілерден құралуы керек:  

а) орындалған дипломдық жұмыстың дипломдық тапсырмаға сәйкестігі 

туралы қорытындыдан;   

б) жұмыстың әрбір тарауын орындаудың, дипломанттың ғылым мен 

техниканың соңғы жетістіктерін қолданудың және жұмыста қабылданған 

шешімдердің экономикалық негізделу тереңдігінің сипаттамасынан;  

в) дипломдық жұмыстың графикалық бөлімін орындау сапасын және 

жұмыстың түсіндірме жазбасын бағалаудан;  

г) дипломдық жұмыстың оң сапалары мен оның негізгі кемшіліктерінің 

(егер соңғылары болса) тізімі;  

д) жалпы жұмыс туралы пікір, студенттің жұмысты өндірісте қолдану 

мүмкіндіктері туралы қорытынды, оның тәжірибелік мәні.  

3. Студент рецензия мазмұнымен жұмысты қорғауға дейін бір күн бұрын 

таныстырылуы керек.  

4. Рецензия алғаннан кейін дипломдық жұмысқа өзгерістер енгізуге рұқсат 

етілмейді.  

5. Жұмыспен, жетекшінің пікірімен және рецензиямен танысқаннан кейін 

ПЦК төрағасы студенттің дипломдық жұмысты қорғауға жіберілуі туралы 

мәселені шешеді және дипломдық жұмысты Қорытынды аттестаттау 

комиссиясына береді.  

 

1.6. Дипломдық жұмыстарды  қорғау 

 

1. Дипломдық жұмыс  нормоконтроль өткеннен кейін бітіртуші пәндік –

циклдік комиссияға алдын – ала  қорғау рәсімінен өту үшін ұсынылады.  

2.  Дипломдық жұмысты  алдын – ала  қорғау рәсімі МАК-сы  жұмыстың 

басталуына дейін бір ай бұрын белгіленеді және студенттің қатысуымен, 

жетекшінің міндетті түрде болуымен П(Ц)К ашық мәжілісінде өтеді және 

П(Ц)К хаттамасымен рәсімделеді.  

3. Алдын – ала қорғаудан және бекітілген талаптарға сәйкестігіне  

нормоконтрольдан сәтті өткеннен кейін дипломдық жұмысқа  студент қол 

қояды және жетекшіге  дипломдық жұмысқа қолмен пікір жазу үшін 

бағытталады, содан кейін жетекші П(Ц)К меңгерушісіне аталмыш дипломдық 
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жұмысты ұсынады. П(Ц)К меңгерушісі аталмыш дипломдық жұмыс  бойынша 

соңғы шешім қабылдайды, бұл туралы титулдық бетте сәйкес жазба жасайды.  

4. Жетекшінің қолмен жазылған пікірінде тақырыптын өзектілігін, жұмысты  

орындауда студенттің өз бетінше жұмыс жасауын, қарастырылатын 

мәселелердің логикалық жүйелілігін, қорытындылар мен ұсыныстардын 

айғақтылығы мен нақтылығын, жұмыстың жақсы және жаман жақтарын, 

қойылған талаптарға сәйкестігін (сәйкессіздігін), қорғауға жіберілуін 

(жіберілмеуін) атап өтуі керек.  

5. Дипломдық жұмысты  қолдамаған жағдайда жетекші дипломдық 

жұмысқа  қол қоймайды, алайда дипломдық жұмыстың қорғауға жіберілмеуі 

туралы өзінің шешімін негіздейтін қолмен жазылған пікірін ұсынады. 

Жетекшінің теріс пікірінің негізінде П(Ц)К меңгерушісі аталмыш дипломдық 

жұмыс  бойынша соңғы шешім қабылдайды, бұл туралы титулдық бетте сәйкес 

жазба жасайды.  

6. Егер де П(Ц)К меңгерушісі студенттің дипломдық жұмысы  қорғауға 

жіберілмеуі керек деп есептесе, онда бұл мәселе аталмыш студенттің және 

оның ғылыми жетекшісінің міндетті түрде қатысуларымен П(Ц)К мәжілісінде 

қарастырылады. П(Ц)К мәжілісінің хаттамасы колледж директорының 

бекітуіне ұсынылады.  

7. Алдын – ала  қорғаудан өткеннен кейін дипломдық жұмыс  рецензиялауға 

бағытталады.  

8. Рецензия пікірге қарағанда дипломдық жұмыстың  мазмұнының сапасын 

тәуелсіз сарапшының бағалау нәтижесі болып табылады.  

9. Рецензиялаушы адам дипломдық жұмыстың мазмұнын жақсылап оқып, 

қарауға міндетті және рецензия жазады, онда:  

- тақырыптың өзектілігін; 

- тақырыптың жаңалығы мен тәжірибелік маңыздылығын;  

- зерттеу тақырыбының толықтай ашылуын;  

- дипломдық жұмысты баяндау сауаттылығы мен рәсімдеуді;  

- мазмұнының талаптарға және дипломдық жұмыстың тақырыбына 

сәйкестігін;  

- қолданылған әдебиеттердің жеткілікті (жеткіліксіз) көлемін;  

- дипломдық жұмыстың  жақсы және жаман жақтарын;  

- негізделген ескертулер мен кемшіліктерді;  

- мәселені шешу деңгейін және зерттеудің аяқталғандығын қарастырады.  

10. Бітіруші мамандардың даярлықтарын тексеру үшін және оларға 

біліктілікті беру үшін колледжде қорытынды аттестаттау бойынша (ҚА) 

комиссия құрылады, оның құрамында: төраға – өндірістің аталмыш 

саласындағы жоғары білікті мамандардың арасынан кәсіпорын өкілі, комиссия 

мүшелері: колледж директоры (комиссия төрағасының орынбасары), оқу 

жұмыс жөніндегі директордың орынбасары, екі-үш арнайы пәндер 

оқытушылары болады.    
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11. Дипломдық жұмысты қорғауда қорытынды аттестаттау бойынша 

комиссия студенттің баяндамасына 30 минуттан артық уақыт бермейді. 

Баяндама аяқталған кезде дипломдық жұмыстау жетекшісінің және 

рецензиялаушының  қорытындысы оқылады.  

12. Қорытынды аттестаттау бойынша комиссия мүшелері студентке 

дипломдық  жұмыстың мазмұнына қатысты сұрақтар қоя алады.  

13. Дипломдық жұмыстарды қорғау қорытынды аттестаттау бойынша 

комиссияның ашық мәжілісінде өткізіледі.   

14. Дипломдық  жұмыстың бағасы, біліктілікті беру және дипломды беру 

туралы шешімді қорытынды аттестаттау бойынша комиссия жабық мәжілісте 

қарапайым дауыс беру арқылы қабылдайды.   

15. Бағалау кезінде ескеру керек:  

а) дипломдық  жұмыстың тәжірибелік құндылығын;  

б)  жұмыстың сапасын және оны рәсімдеуді, түсіндірме жазбаны құрудың 

сауаттылығын;  

в) баяндаманың мазмұның және сұрақтарға берілген жауаптарын;  

г) студенттің тәжірибелік және теориялық даярлығын;  

д)  жұмыстың жетекшісі мен рецензенттің пікірлерін.  

16. Дипломдық жұмысты қорғауда қанағаттандырарлықсыз баға алған 

студентке мамандық бойынша толық курсты аяқтағаны туралы бекітілген 

үлгідегі анықтама беріледі.  

17. Бұл жағдайда қорытынды аттестаттау бойынша комиссия студенттің 

қайта қорғауға осы жұмысты, комиссиямен анықталатын, түзетулер енгізіп, 

ұсынуын немесе жаңа тақырыпта жасауға міндетті екендігін анықтайды.  

Дипломдық жұмысты қайта қорғау қорытынды аттестаттау бойынша аталмыш 

кезеңде рұқсат етілмейді.  

18. Қайта тапсыру кезінде (бір жылдан кейін) жақсы баға алған 

студенттерге бекітілген тәртіп бойынша диплом беріледі. Оқудың толық 

курсын аяқтағаны туралы анықтама студенттің жеке ісінде қалады.  

 

1.7 Өз бетімен орындалмаған жұмыстарды анықтау үшін 

«Антиплагиат» жүйесін  қолдану тәртібі 

 

Тапсырылған жазбаша жұмыстарды "Антиплагиат" жүйесіне  тексеру үшін 

П(Ц)К бойынша жауапты тұлғалар айқындалады. Мұндай тұлғалар ретінде 

ғылыми жетекшілері немесе П(Ц)К төрағасы тағайындалуы мүмкін. 

Дипломдық  жұмысты қорғау  басталғанға дейін 15 күн бұрын  жазбаша  

жұмыстарды плагиатқа тексеру жүзеге асырылады  

Тапсырылған дипломдық жұмыс жауапты тұлғаға белгіленген тәртіппен 

беріледі, олар "Антиплагиат" жүйесімен тексеру жүргізеді,  тексеру нәтижелері 

бойынша  анықтаманы қалыптастырады  және оны студентің ғылыми 

жетекшіне береді.  
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Студент орындалған жұмысты тексеру нәтижелерімен танысуға құқылы. 

Жазбаша  жұмысты "Антиплагиат" жүйесімен тексеру нәтижелерін П(Ц)К 

төрағасы және студенттің ғылыми жетекшісі дипломдық жұмысты қорғауға 

рұқсат беру туралы шешім  қабылдағанда және оны бағалау кезінде ескеріледі.  

Егер ғылыми жетекші жұмысты тек "Антиплагиат" жүйесінің тексеру 

нәтижелері бойынша қорғауға жіберілмесе, онда мұндай шешіммен студент 

келіспеген жағдайда ПЦК мүшелерінің отырысында жұмысты рецензиялау 

жүргізеді және ПЦК отырысында дипломдық жұмысты қорғауға жіберу туралы 

шешім қабылдайды. Бұл ретте студентке ПЦК мүшелерінің  отырысында 

жазбаша жұмысты дербес орындауына қатысты өз ұстанымын келтіруге 

мүмкіндік берілуге тиіс. 

«Антиплагиат» жүйесінің дипломдық жұмысын тексеру нәтижесі ғылыми 

жетекшінің пікірімен біріктіріліп және онымен  бірге сақталады. 

Студентке дипломдық жұмысты қорғауға плагиат 40% артық болған 

жағдайда рұқсат беріледі. Дипломдық жұмыс 41-50%- ға дейін плагиат болған 

жағдайда міндетті түрде студент оны қайта өңдеу тиіс және МАК жұмысы 

басталғанға дейін кемінде 7 күн бұрын жұмыстың бұрын белгіленген 

тақырыбың сақтай отырып плагиатқа қайта тексеру ұсынылуы тиіс. Ғылыми  

жетекшісіне жұмыс қайта ұсынылған кейін плагиат 50% - дан астам болған 

жағдайда немесе жұмыс алғашқыда ұсынылғанда 100% плагиат кезінде студент 

оқу жоспары орындамаған деп саналады және колледжден шығарылады. 

Студент өңделген жазбаша жұмысты қорғау үшін келесі оқу жылының 

аясындағы оқуға қайта қабылдануы мүмкін.  
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Т.А.Ә. 
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курсы, тобы, мамандығы, оқу түрі  

1. Дипломдық жұмыстың  тақырыбы ______________________ 

________________________________________________________________ 

колледж бойынша  «___» ___20__ ж. № _____  бұйрығымен бекітілген.  

 

2. Студенттің аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі  «____» ___20_ ж. 
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ҚОСЫМША  Б 

Мысал 1 

1 АВТОМАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ 

 

1.1  Автоматтандыру объектісінің сипаттамасы 

 

 

Виртуалды түрдың қазіргі замандағы маңызы. Виртуалды тур және 3D 

панорамалар XXI ғасырдың жаңа ағымы, дамып келе жатқан инновациялық 

үрдіс болып табылады. Қазіргі күнделікті өмірде болсын виртуалды турлар 

мен қолданушылар мен тұтынушылар  жиі кездеседі. Виртуалды турлар 

ғаламтор сайттарында немесе жарнама ретінде мәлімет тасушыларда 

қолданады. Көптеген қызмет көрсету орталықтары мен білім беру ордалары 

осы виртуалды турды қолдану үстінде.  

Қонақ үйлер, шипажайлар, жаттығу залдары, сән салондары және т.б 

ғимараттарда виртуалды тур өткізу және оны көрсету кеңінен таралған.  

 

 

1.2  Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің  

виртуалды 3D турының жалпы сипаттамасы 

 

 

Виртуалды тур– реалды көп элементті үш өлшемді  экрандағы көрініс 

аумағы. Виртуалды турдың негізгі элементтері болып, сферикалық 

панорамалар олар көбінесе интерактивті ауыспалы- сілтемелер арқылы 

қосылады. Сонымен қатар виртуалды турға цилиндрлік панорамалар, 

виртуалды 3D обьектілер және қарапайым суреттер қолданылады.  

 

Мысал 2 

 

 

1 АВТОМАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ 

 

 

Виртуалды турдың қазіргі замандағы маңызы. Виртуалды тур және 3D 

панорамалар XXI ғасырдың жаңа ағымы, дамып келе жатқан инновациялық 

үрдіс болып табылады. Қазіргі күнделікті өмірде болсын виртуалды турлар 

мен қолданушылар мен тұтынушылар  жиі кездеседі. Виртуалды турлар 

ғаламтор сайттарында немесе жарнама ретінде мәлімет тасушыларда 

қолданады. Көптеген қызмет көрсету орталықтары мен білім беру ордалары 

осы виртуалды турды қолдану үстінде.  

Қонақ үйлер, шипажайлар, жаттығу залдары, сән салондары және т.б 

ғимараттарда виртуалды тур өткізу және оны көрсету кеңінен таралған.  
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МАЗМҰНЫ 
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 ҚОСЫМША Д 

 

Ол кестенің құрылымы «мамандық» қатынасымен анықталады (11-кесте). 

 

Кесте 1 

 «Мандық» қатынасының кестелік моделі 

 
Атрибут Деректер типі Символ саны 

Fakult Мәтін 50 

Spez Мәтін 7 

Kurs Бүтінсан Автоматты түрде 

Group Мәтін 5 

N-bilet Бүтінсан Автоматты түрде 

N_dog Мәтін 5 

 

Өз еркімізбен кесте жазбаларын санаушы ретінде Number өрісін кілттік 

өріс деп тағайындаймыз. 
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 ҚОСЫМША Ж 

 

 
 

 

Сурет 1.  Интерьер құрудағы 3D объектінің жұмыс терезелері 
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 ҚОСЫМША Е 
«______________________________________________» мамандығының _______ топ студентінің  

______________________________________________________________________________ 
(Т.А.Ә.) 

дипломдық  жұмыстың  

 

НОРМОКОНТРОЛІ 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы  _________________________________________________ 

 

                 Дипломдық жұмыстың МЖМБС талаптарына сәйкестігін талдау  

№ Нысан Параметрлері Сәйкес келеді 

+ 

Сәйкес 

келмейді - 

1 Тақырыптың атауы  Бекітілген тақырыпқа сәйкес келеді   

2 Қаріптің (шрифтың) 

шамасы 

14 кегель  

3 Шрифттің атауы Times New Roman  

4 Жол аралық интервал Дара (Одинарный)  

5 Азат жол (абзац) 1 (төртінші белгі)  

6 Шеттері  (мм) Сол жақ - 30 мм, оң жақ – 10 мм, 

жоғарғы – 20 мм, төменгі – 25 мм 

 

7 Жұмыстың жалпы 

көлемі  

Басылған мәтіндегі 40-70 бет   

8 Кіріспенің көлемі  1-2 бет   

9 Қорытындының 

көлемі  

1-2 бет   

10 Беттерді нөмірлеу  Тура, беттің төменгі жағында, 

ортасында араб цифрларымен, 

нүктесіз 

 

11 Жұмыстың 

құрылымдық 

бөлімдерін рәсімдеу  

Әрбір құрылымдық бөлім жаңа 

беттен басталады. Атауы абзацтық 

шегініспен бас әріптен жазылады. 

Атауы мен мәтіннің арасындағы 

арақашықтық – екі жол. Атаудың 

соңына нүкте қойылмайды.  

 

12 Қолданылған 

әдебиеттердің саны 

мен оларды рәсімдеу  

Құжаттамалық және әдеби 

көздердің 10-15 библиографиялық 

бейнелеулері   

 

13 Қосымшалардың 

болуы және оларды 

рәсімдеу  

Техникалық және табиғи-ғылыми 

мамандықтар үшін міндетті 

(бағдарламаның дистингісі).  

 

14 Мазмұнын және 

әдебиеттерге 

Мазмұны бастапқы беттерін 

көрсетумен барлық тараулардың, 
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сілтемелер рәсімдеу  параграфтардың, қосымшалардың 

атауларынан тұрады.  

15 Кестелерді рәсімдеу  Мәтінде аталғаннан кейін 

орналасады  

 

16 Суреттерді рәсімдеу  Мәтінде аталғаннан кейін 

орналасады 

 

17 Сілтемелер  Мәтіндегі сілтемелер саны 

қолданылған әдебиеттердің 

тізіміне сәйкес келеді  

 

Нормоконтрольды орындаған: 
________________      _______________            ___________ 

              (лауазымы)                              (қолы)                                             (Т.А.Ә.) 

Нормоконтроль нәтижелерімен таныстым:  

Студент ____________________             _______________ 
                                          (Т.А.Ә.)                                                                     (қолы) 

Ескертулер жойылды: _____________        _______________ 
                                                                                  (Т.А.Ә.)                          (бақылаушының қолы)  

   Күні ____________ 

 

ҚОСЫМША  З 

 

ФОРМУЛА ЖАЗУ 

 

Жұмыстағы формулалар бүкіл дипломдық жұмыстың мәтіні бойынша 

реттік  араб цифрларымен дөңгелек жақшада нөмірленеді,  жолдың  шеткі оң 

жағында. Мысалы  

Жүйе шығындарының құрылу есебі келесі формула (1) арқылы 

есептелінеді: 

 

С = Сктс + Салг + Сотл + Свн                                 (1) 

 

Мұндағы: Сктс – техникалық құралдар комплексіне кеткен шығындар. 

Салг – алгоритмді құруға кеткен шығындар.  

Сотл – жазуға және жөңдеуге кеткен шығындар. 

Свн – енгізуге кеткен шығындар. 
 

Мәтінде  формулалардың реттік нөмірлеріне сілтемелер жақша ішінде 

береді. Мысалы –" ... формула (1)". 

Қосымшаларда орналастырылған формулалар араб цифрларымен жеке 

нөмірленуі тиіс. Әр қосымшада әрбір санның алдында  қосымша әріпі қосылуы 

тиіс, мысалы формула (А. 1).". 
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 ҚОСЫМША И 

Күнтізбелік жоспар 

 

№  
Жұмыстың кезеңдері  

 

Жұмыс 

кезеңдерін 

орындау 

мерзімдері   

Қол 

1 Дипломдық жұмыстың 

тақырыбын бекіту  

  

2 Дипломдық жұмысты 

дайындауға арналған 

материалдар жиынтығы 

  

3 Дипломдық жұмыстың 

теориялық бөлімін 

дайындау (1 Тарау)  

  

4 Дипломдық жұмыстың  

аналитикалық бөлімін 

дайындау (2-3 Тарау)  

Тәжірибе 

уақытында 

 

5 Дипломдық жұмыстың  

толық мәтінінің 

қолжазбалық нұсқасын 

аяқтау  

Тәжірибе 

аяқталғаннан 

кейінгі бірінші 

аптада  

 

6 Дипломдық жұмысты  

алдын-ала қорғауға ұсыну  

Шолу дәрістері 

(кеңес беру) 

уақытында  

 

7 Дипломдық жұмысты 

рецензияға ұсыну  

  

8 Дипломдық жұмыстың  

соңғы нұсқасын ғылыми 

жетекшінің пікірімен және 

рецензиямен ұсыну  

  

9 Дипломдық жұмысты  

қорғау  

МАК кестесімен 

сәйкестікте  

 

 

Тапсырманы беру мерзімі «______» _____________ 20__ж. 

Ғылыми жетекшісі  _________________________________________________ 
                қолы         Т.А.Ә., ғылыми атағы, лауазымы  

Тапсырманы қабылдап алушы: студент ________________________________  

                                                                                                                         қолы                 Т.А.Ә.    
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