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Курстық жұмысты жазуға әдістемелік ұсынылым 

 

1. Жалпы ережелері 

Жазбаша курстық жұмыс – бұл ғылыми талдау элементтері  берілген 

белгілі-бір тақырыптың қажетті көлемін өз еркімен өңдеп орындау. Ол 

студенттердің алған теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын, 

қайнар көздерін талдау және  әдебиеттермен жұмыс істеу, тақырыпқа 

негізделген және міндетті қорытынды жасау мүмкіндіктерін сипаттайды. 

Студент теориялық материалдарды меңгергеннен кейін және ұсынылған 

әдебиеттермен танысқаннан кейін курстық жұмысты орындауға кіріседі. 

Студенттермен курстық жұмысты жазудың мақсаты - өз еркімен ғылыми 

және оқу әдебиеттері зерттеу негізінде  өздерінің теориялық және тәжірибелік  

дайындығын тереңдету , мамандықтары бойынша тәжірибелік материалдар мен 

дағдыларын жалпылау,  белгілі бір ғылыми, экономикалық, есеспті, салықтық 

және басқару тапсырмаларын шешу жолдарын жетілдіру. 

Жазбаша курстық жұмыс оқу жоспарына сәйкес анықталған кезеңде  

орындалады және бағалауға қорғауға жіберіледі. Мұндағы курстық жұмысты 

дайындауға арналған сабақтардың саны оқу жоспарында анықталады. Курстық 

жұмысты жазу барысында студенттерге жаңа компьютерлік технологияларды 

қолдануға ұсыныс берілген және оған келешекте өзінің кәсіби қызметіне 

қажетті қазіргі технологияларды  қолданудың тәжірибелік дағдыларын 

параллельді түрде  меңгеруге мүмкіндік берілген. 

Курстық жұмысты орындау – оқу бағдарламасын  орындау бойынша 

студенттің шығармашылық өзіндік жұмысын аралық бақылаудың нысаны 

болып саналады.  

Курстық жұмысты орындаудың мақсаттары: 

- студенттердің өздік шығармашылық дағдыларын дамыту; 

- теориялық талдау жүргізу әдістерін студенттерге оқыту; 

- өндірістік тапсырмаларын шешу үшін теориялық білімді қолдану 

қабілеттіліктерін дамыту; 

- анықтамалық әдебиеттерді қолдануын қалыптастыру; 

-компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Курстық жұмысты орындау процесінде студент келесі тапсырмаларды 

орындау қажет: 

- курстық жұмыстың тақырыбымен сәйкес білімді алу, кеңейту және 

тереңдету қажет; 

-курстық жұмыстың мәліметтерін жүйелеу, жалпылау және логикалық 

ойлап жауап беруді дамыту; 

-кәсіби дайындығын меңгеру;   

Курстық жұмысты жазу процесі – бірнеше өзара байланысқан сатылардан 

тұрады:  

- тақырыпты таңдау; 
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- курстық жұмыстың жоспарын құру; 

- зерттеу материалдарын жинау, талдау және жинақтау; 

- курстық жүмысты рәсімдеу; 

- курстық жұмысты қорғау. 

 

2. Курстық жұмыстың тақырыбын таңдау және бекіту 

Курстық жұмыстың тақырыбы жыл сайын 30%-ға жаңартылып, ПЦК 

отырысында қарастырылуы және бекітілуі қажет.  

П(Ц)К отырысында қаралады және П(Ц)К төрағасы бекітеді.   

Ұсынылған тақырыптардың саны бойынша  таңдап алынған тақырып әр 

студентке бекітіледі. Курстық жұмыстың тақырыбын өзгерту мүмкіндігі тек 

қана оқытушының рұқсатымен беріледі.   

Оқытушы курстық жұмысқа  баға қоймай қайта жөндеуге келесі 

жағдайларда қайтаруы мүмкін:  

1. Егер курстық жұмыс тақырыпқа сәйкес келмесе; 

2. Егер өзгертілген тақырып оқытушымен келісілмесе;  

3. Егер курстық жұмыстың тақырыбы ашылмаса немесе оның мазмұны 

бойынша ескертулер болса;  

4. Курстық жұмыс бойынша қорытынды болмаса;  

Студент өз еркімен де тақырыпты анықтап таңдауға құқылы, бірақ ол пән 

бойынша оқу жоспарымен міндетті түрде сәйкес болуы тиіс. Студентке өз  

еркімен екі жағдайда тақырыпты анықтап бекітуге мүмкіндік беріледі: 

1) Тәжірибе жүзінде қолданылатын сұрақтарды зерттеуге оны 

ынталандыру мақсатында;  

2) Аз зерттелген мәселелер аймағында  кәсіби қызығушылығы жоғары 

болса;  

Тақырыпты таңдау жолдарына тәуелсіз міндетті шарттың бірі – бұл 

тақырыпқа студенттің қызығушылығын арттыру. Тақырып нақты құрылуы тиіс 

және оны  талқылау еркіндігіне мүмкіндік берілмейді. Курстық жұмыстың 

тақырыбын алдын-ала бекіту қажет, себебі ол студентке оның оқытушысынан 

кеңес алуға, сонымен бірге,  жұмысты өңдеп, құруға қажетті ақпаратты 

мақсатты іздестіруге мүмкіндік береді.  

  

3. Әдебиеттерді таңдап жинақтау, оны қолдану 

Тақырыпты таңдағаннан кейін студент  тақырып бойынша сәйкес 

әдебиеттердің тізімімен (негізгі және қосымша) танысу қажет. Қажетті 

әдебиеттерді студент  кітапханадан, пәндердің каталогын, библиографиялық 

анықтамалар мен интернет ресурстарын қолданып іздейді. Одан басқа, курстық 

жұмысты жазғанда міндетті түрде  заңнамалар мен нормативті-құқықтық 

актілерді қолдану қажет. 

Студент әдебиетті таңдап, оны оқып танысады. Бұл  жұмыстың процесінде 

конспект жазып, жоспар бөліміне сәйкес негізгі жағдайларын қарастырады 
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және жазған жазуларының қайнар көздеріне бекітілген тәртіппен сілтеме 

жасайды.  

Студент әдебиеттермен танысқанда оңай мәліметтерден күрделі 

мәліметтерге ауысып зерттеу керек. Одан кейін, тақырып бойынша жалпы, 

арнайы және қосымша әдебиеттер тізімімен танысады. Ең алдымен 

қарастырылған тақырыппен сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерін қарастыру қажет.  

Берілген әдебиеттер тізімінен басқа соңғы бес жылда жазылған 

периодикалық әдебиеттер тізімін қолдану қажет.  

 

4. Курстық жұмыстың жоспарын құру, оны бекіту 

Таңдалған әдебиеттер тізімі негізінде студент  курстық жұмыстың 

жоспарын  құрастырады.  Курстық  жұмыстың  жоспары  келесі барлық 

 құрылымдық элементтерден тұрады:  

- негізгі бет; 

- мазмұны; 

- жұмыстың мазмұнын қысқаша ашатын кіріспе; 

- негізгі бөлім (жоспар бойынша тақырыпты ашады); 

- жұмыстан шығарылған негізгі нәтижелердің қорытындысы; 

- қолданылған әдебиеттер тізімі;  

- қосымшалардың атауы (егер бар болса). 

Студент жоспарын, сонымен бірге, курстық жұмыс жоспарына енгізген 

өзгерісін және қосымша мәліметтерін  оқытушымен келісу керек. 

Курстық жұмыстың жоспарын құрастырғаннан кейін студент жұмыстың 

барлық құрылымдық элементтерін рет-ретімен кіріспеден бастап, қолданылған 

әдебиеттер тізімі мен қосымшаларына дейін жазуы керек.  

Курс жұмысы теориядағы көтерілген сұрақтарды тәжірибемен  

ұштастырып, зерттеу нәтижелерін қамти  отырып жазылуы керек. 

Студент жоспардың сұрақтарына жауап жазғанда  берілген мәліметтерді 

тек қана оқумен шектелмеуі тиіс, мәтінді өз сөзімен тыңдармандарға  жеткізе 

білуді үйрену қажет.   

 

5. Курстық жұмыстың міндетті элементтерінің қысқаша 

мазмұны 
   Курстық жұмыстың міндетті элементтері: 

1. Негізгі бет курстық жұмыстың бірінші беті болып саналады, оның 

мазмұнында мына мәліметтер болуы тиіс: мекеменің атауы (оқу мекемесінің), 

тақырыбының атауы, курстық жұмысты орындаған студент туралы мәліметтер, 

жетекшісі туралы ақпарат пен орындау жылы. 

Титулдық парақтың үлгісі А қосымшасында берілген. 

2. Мазмұны  курстық жұмыстың негізгі элементтерінің орналасу 

беттерінің нөмірлері көрсетілген тізімінен тұрады. 
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Мазмұнынының (жоспардың) үлгісі Ә қосымшасында берілген. 

3. Кіріспе  қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігіне, әлеуметтік 

маңыздылығына, әлемдік теория мен тәжірибедегі жағдайына, курстық 

жұмыстың мақсатына және тапсырмаларына, қолданылатын әдістеріне, 

курстық жұмыстың ерекшеліктеріне және оның бөлімдерінің негізгі қысқаша 

мазмұнына сипаттама береді.  

Зерттейтін тақырыптың мақсатын анықтағаннан кейін, бұл мақсатқа сәйкес 

орындалатын нақты тапсырмаларды (оқу, сипаттама беру, бекіту, анықтау, 

формуланы шығару, өңдеу және т.б. тізімді жазу есебінен) белгілеу қажет. 

Тапсырмаларды құрастыра отырып, олардың сипаттамасы курстық жұмыс 

сұрақтарының мазмұнын ашатынын ұмытпау керек.  

Таңдаған тақырыпты талдау жағдайына сипаттама беру үшін  

әдебиеттердің қысқаша тізімі беріледі.  

Тақырып бойынша әдебиттерге шолу, студенттің арнайы әдебиеттермен 

танысқанын, онымен қайнар көздерін жүйелеуді, бұрын басқа зерттеушілермен 

анықталған нәтижелерін және зерттеп отырған тақырыптың қазіргі жағдайын 

көрсетеді. Жұмысқа шолуды жалпы мәселе бойынша емес, тек қана таңдаған 

тақырыптың сұрақтары бойынша жасау қажет. Оған студенттің өзімен 

жинақталған әдебиеттер тізімі енеді.  

Кіріспе бөлімінің соңында жұмыстың құрылымын ашу қажет, яғни, оның 

құрылымдық элементтерінің тізімін және олардың орналасу тәртібін негіздеу.  

4. Негізі бөлім мәтін материалдарынан және сандардың мәліметтерінен 

құралады, олар курстық жұмысты жазу барысында анықталған жеке 

нәтижелердің мәнін және әдістемесін сипаттайды. Негізгі бөлімнің 

материалдарын сұрақтарға бөліп қарастырады (2-4 сұрақ), параграфтар, 

бөлімдер мен бөлімшелер. Бөлудің мұндай тәртібі материалдардың мазмұнын  

ретке келтіруге мүмкіндік береді. Мұндағы әрбір бөлімшеде жұмыстың жалпы 

құрылымына сәйкес анықталған мақсатқа жетуге бағытталған ақпараттың 

соңғы нәтижесі жазылуы тиіс. 

Негізгі бөлімде келесі сұрақтар қарастырылуы тиіс:  

 зерттелген заттың (процестің, құбылыстың) түсінігі, мазмұны және мәні, 

оған сипаттама беретін көрсеткіштердің мазмұны; 

 қойылған сұрақтарды шешу аспектілері; 

 зерттеу объектісінің жалпы технико-экономикалық сипаттамасы; 

 зерттелетін затты  (процесті, құбылысты, көрсеткішті) талдау; 

 зерттелетін заттың (процестің, құбылыстың, көрсеткіштің)  дамуын 

болжау (жетілдіру жолдарына нақты ұсыныс беру); 

 зерттелетін объектінің (кәсіпорын, фирма, байланыс және т.б.) қызметін 

жетілдіру бойынша  ұсыныс беру. 

5. Қорытынды теория мен тәжіибе үшін қарастырылған сұрақтардың мәні 

ашылып, оларға  жүргізілген жұмысты талдау нәтижелері, жетілдіру жолдары 

мен ұсыныстар жазылады.  
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6. Әдебиеттер тізімі – тізімде авторды, әдебиеттің аты, шығарылған 

баспасын және баспаға шыққан жылын көрсету қажет.  

- нормативті – заңнамалық құжаттар; 

- оқу әдебиеті; 

- периодикалық басылымдар. 

Қолданылған әдебиеттер тізімін дұрыс жазудың үлгісі Б қосымшасында 

берілген. 

7. Қосымшалар курстық жұмыстың соңында жазылады. Әрбір қосымша 

жаңа беттен және оның атауымен толық жазылуы тиіс.   

Курстық жұмысты дайындау барысында студент  оған қажетті сұрақтары 

бойынша оқытушыдан  кеңес алуы мүмкін.   

Пәнге байланысты курстық жұмысты орындау барысында   кеңесті 

курстық жұмыстың жетекші-оқытушысы береді.   

 

6. Курстық жұмысты орындауға қойылатын негізгі талаптар 

Курстық жұмыс А4 форматының парақтарында оқытушыға ескерту 

жасауға арналған шекараларды қалдырумен орындалады. Курстық жұмыстың 

мәтінін  Times New Roman 14 шрифтімен, қағаз бетінің келесі  мөлшерлерін 

сақтай отырып басу керек: сол жағы – 3 см, оң жағы – 1 см, үстінгі және 

астынғы жақтары – 2  см, жол аралығы – бірге тең басылуы тиіс.  

Курстық жұмыстың көлемі баспа мәтінде - 20 беттен кем емес немесе 

жазбаша мәтінде - 40 беттен кем емес жазылуы тиіс.  

Курстық жұмыстың парақтары (беттері) араб цифрларымен беттін төменгі 

ортасынан,  титулдық парақтан бастап қолданылған әдебиеттер тізімі берілген 

параққа дейін нөмірленеді. Титулдық парақта, «Мазмұнында», «Кіріспеде» 

парақ нөмірлері қойылмайды. Нөмерленуі  «Кіріспенің» екінші бетінен «4» 

цифрінен бастап қойылады.  

Мәтіннің әрбір сұрағы мазмұнының атауымен сәйкес бас әріппен жазылуы 

тиіс.  

Мәтін мен тарау атаулары арасындағы ара-қашықтық мәтіннен бір жолға 

шегінуді құрауы тиіс: параграф (тармақ) атауы мен мәтін арасындағы ара-

қашықтық мәтіннен екі жолды құрауы тиіс; алдындағы параграф (тармақ) 

мәтінінің соңы мен келесі параграф (тармақ) атауы арасындағы ара-қашықтық 

мәтіннен екі жолға шегінуді құрауы керек. Сұрақтардың атауы бас әріппен 

жазылуы керек (В қосымшасы). 

Сандық мәліметтер топтастырылып жүйелі түрде кесте мен графиктерде 

көрсетіледі (диаграмма, суреттер). Кестелер араб цифрымен  нөмірленеді және 

курстық жұмыстың мазмұнында беріледі  (Г қосымшасы).  

Графиктер, диаграммалар және суреттерді мәтіннен кейін орналастыру 

қажет. Жұмыстың мазмұнында олар міндетті түрде нөмірленуі қажет (Д 

қосымшасы). 
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Берілген цифрлық материал саны курстық жұмыстың мазмұнына сәйкес 

болуы керек. Қарастырылып отырған материалға тікелей сәйкес келмейтін 

мәліметтерді жазбау керек. Цифрлық мәліметтер  үлкен көлемді болатын болса, 

ақпаратты қосымшаға шығарылады. Қосымшалар араб цифрларымен рет-

ретімен нөмірленеді. Қосымшаның нөмері оның атауынан жоғарыдағы оң жақ 

бұрышында «Қосымша» сөзінен кейін қойылады, цифрдан кейін нүкте 

қойылмайды. Қосымшалар курстық жұмыстың басқа бөлімдерімен сәйкес 

нөмірленеді. Қосымшалардың барлығына негізгі бөлімде сілтемелер қойылуы 

керек.  

 

 Курстық жұмыстағы әдебиеттерге сілтемелер  келесі түрде белгіленеді, 

мысалы, [1, 15б.] және әдебиеттер тізіміне сәйкес беріледі. 

Аяқталған курстық жұмыстың соңғы бетіне студент тапсырған мерзімін 

және қолын қояды.  

  

7. Курстық жұмысты қорғау, бағалау және пікір жазу 

Толығымен аяқталған курстық жұмысты студент  кестеге сәйкес мерзімде  

оқытушыға тексеріске тапсырады. Курстық жұмыс оқу жоспарымен сәйкес 

бекітілген кестемен қорғалады, қорғау мерзімі сессиядан екі апта бұрын  өтуі 

тиіс.  

Студент жұмыстың мазмұнын 10-15 минут ішінде айтып қорғайды 

Студенттің жұмысты қорғауын  және қорғау барысында қойылған сұрақ 

жауаптарын,оқытушының пікірін (рецензиясын) ескере отырып баға қойылады. 

Курстық жұмыстың қорғауын арнайы пәндер оқытушысы қабылдайды. 

Курстық жұмыстың сапасы теориялық және тәжірибелік жұмыс мазмұнының 

есебінен бағаланады. Әрбір жұмысқа оқытушы  жазбаша қорытынды береді 

(пікір) (Ж қосымшасы), ол курстық жұмыстың мазмұнына талдау жүргізу, 

қателерді белгілеу негізінде жазылады.  

Пікір берудің әрбір деңгейі белгілі бір тапсырмаларды қарастыру қажет.  

Жұмысты зерттеу және талдау барысында жетекші жұмыстың кемшіліктерін 

анықтап, жұмыс мазмұны бойынша ескерту жасау керек. Латын тілінен 

аударғанда «рецензия» (пікір) – қарастыру, өңдеу деген мағынаны білдіреді, ал 

оның жалпы мағынасы – бұл бапты критикалық (сын) бағалау, берілген 

жағдайда бұл оқытушының жұмысқа беретін бағасы. Пікірдің соңғы бөлімінде  

бес балды жүйе бойынша баға қойылады.  

Курстық жұмысты жобалау кезеңінде студенттерді бағаны қою 

критерийлерімен таныстыру қажет. «Үздік» (5 балл) бағасы мына жағдайда 

қойылады: 

- тақырып толығымен және терең ашылса; 

- курстық жұмысты жазу барысында отандық, шет ел әдебиеттері, 

заңнамалық және нормативтік актілер, периодикалық баспа материалдары 

зерттеліп қолданылатын болса; 
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- барлық бөлімдер әдістемелік дұрыс болса; 

-  теориялық нәтижелерді бейнелеп беретін  қазіргі нақты материалдар 

қолданылып, оларға талдау жүргізілсе; 

- Жұмыста шығармашылық, өздік жұмыс элементтері болса, олардың 

негізгі түсініктеріне студент жеке нәтижелер (қорытынды) шығарылса; 

- жұмыс дұрыс жазылып, техникалық тәртіппен берілген шарттардың 

барлығы орындалса.   

 «Жақсы» (4 балл)  бағасы  приниципиалды сипаттамаға ие емес (тақырып 

толығымен ашылмаса немесе студент оны өзі жазбаса), жұмыстың мазмұны 

немесе жазу тәртібі (немесе екеуінің біреу болса) бойынша 1-2 ескерту 

болғанда қойылады  . 

«Қанағат» (3 балл) бағасы тақырып мазмұны толық  ашылмаса, бөлімдер 

бойынша ескерту берілсе қойылады.  

Теріс пікір берілген курстық жұмыс, оқытушының ескертулері ескере 

отырып,  (пікірдің қателері түзетіліп) қайта жазылуы керек. 

Жаңадан түзетіліп тапсырылған жұмысқа,  қорғауға жіберілмеген алғашқы 

жұмысқа жазылған пікірді қоса тапсыру қажет. 

Курстық жұмысты студент аяқтағаннан кейін жетекші тексеріп, жазған 

жазбаша пікірімен қоса, студентке танысуға береді.  

 Курстық жұмысқа жазылатын жазбаша пікірді құру, тексеру және 

қабылдауды курстық жұмыстың жетекшісі жүргізеді.  

Аяқталған және тапсырылған курстық жұмыстар  колледждің мұрағатында 

сақталады.  

  

Әзірлеушілер:  

ЭБҚ колледж директорының ӘЖ  

жөніндегі орынбасары 

 

Оспанова Г.С. 
  

ЭБҚ колледжінің оқытушысы  Хамзина К.К. 

  

Келісілді:  
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Қолданылған әдебиеттердің тізімі 

 

1. «Бухгалетрлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан 

Республикасының 2007 жылдың 28 ақпанындағы  № 234-III Заңы (29.12.2014 ж. 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілген). 

2. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. - 383 с. 

  

 

В қосымшасы 

 

1 КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ПАЙДА БОЛУ ШАРТТАРЫ МЕН ОНЫҢ РӨЛІ  

 

1.1 Кәсіпкерліктің экономикалық мәні және мазмұны 

 

 

Кәсіпкерлік феномені ерте кезден бері әлеуметтік-экономикалық 

ғылымның назарын аударуда. Кәсіпкерлік әр түрлі елдерде әр түрлі адамдармен 

800 жылдың көлемінде әрқалай түсіндірілді. Ғылыми әдебиеттерде кәсіпкерлік 

мәнінің бірдей түсінігінің болмауы, оны экономистер, философтар, социологтар 

және құқықтанушылар әртүрлі талқылайды. 

Нарықтық экономиканың белсенді өкілдерінің бірі – кәсіпкерлер. 

«Кәсіпкер» ұғымын алғаш рет XVIII ғасырдың басында ағылшын экономисті 

Ричард Кантильон енгізді және келесідей анықтама берді: «кәсіпкер – тәуекел 

шартында қызмет ететін адам».   

 

 

1.2 Нарықтық экономикадағы кәсіпкерлердің ролі 

 

 

Заңды тұлға құрмайтын жеке адамдар және қызметкерлерінің орташа 

жылдық саны 50 адамнан аспайтын және активтерінің жалпы құны ішінде 

алпыс мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын, кәсіпкерлікпен 

айналысатын заңды тұлғалар шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан Республикасының қолданып жүрген 

заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрлерін жүзеге асырады. 
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       Кесте 1  

«Астана-Финанс» АҚ-тың 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

бухгалтерлік балансы  

мың теңге 

Көрсеткіштер 2014 жылғы 

1 қаңтарға 

2015 жылға 

1 қаңтарға 

Активтер 

Активтер жиынтығы 

Міндеттемелер: 

Міндеттемелер жиынтығы 

16592365 

3201950 

5260 

68571 

6565877 

2779542 

5260 

9106 

Е с к е р т у - ... кәсіпорынның статистикалық  мәліметтері негізінде 

құрылған 

 

Д  қосымшасы 

 

АО "ФМК"

55%

 "Галлахер 

Казахстан" 

ЖШС

41%

 "Құралай" 

ЖШС

0%
АО "JTI 

Central Asia"

4%

АО "ФМК"  "Галлахер Казахстан" ЖШС

АО "JTI Central Asia"  "Құралай" ЖШС
 

 

Сурет 1.  Темекі өнімінің жалпы өндіріс көлемінің кәсіпорын 

шығаруышылардың үлес салмақ өндірісі, пайызбен 
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Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Курстық жұмысқа пікір 

тобының студенті ________ мамандығы ________________________ 

___________________________________________________________, 

студенттің А.Т.Ж 

___________________________________ пәні бойынша орындалған 

тақырыбы:__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Курстық жұмыстың көлемі:____________________________________ 

 

Курстық жұмысының қысқаша сипаттамасы  мен  қабылданған шешімдері: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Курстық жұмыстың жағымды тараптары: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Курстық жұмыстың жағымсыз тараптары: 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Курстық жұмыс қорғауға жіберілді/ қорғауға жіберілмеді  

(керек еместі сызып тастау) 

 «_____»_________________20___ж  

 

Курстық жұмыстың жетекшісі_____________ оқытушының  Т.А.Ә.  

     (қолы)      

Курстық жұмысты қорғау және бағалау: 

 

 «_____»_________________20___ж  

 

Курстық жұмыстың жетекшісі_____________ оқытушының  Т.А.Ә. 

     (қолы)      
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Өзгертулерді енгізу парағы 

 

№ 

р/н 

Бөлім, 

бөлімше, 

пункт № 

Бет 

номері 

Өзгертуді 

ұсыну күні 

Негіздеме  

(Бұйрық № 

және күні) 

Өзгерту 

енгізу күні 

Өзгерту 

енгізген 

тұлғаның 

қолы 
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