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1. Қолдану саласы  

1.1. Осы әдістемелік ұсыныстар (бұдан әрі - ұсыныстар) «Қаржы» және «Бизнес 

қаржысы» білім беру бағдарламалары бойынша «Нархоз университеті» КеАҚ (бұдан әрі-

Университет) магистратурасында академиялық процесті ұйымдастыру бойынша қызмет 

тәртібін белгілеу мақсатында әзірленді. 

1.2. Осы ұсыныстарды университеттің «Қаржы және деректер аналитикасы» Ғылыми-

білім беру департаментінің (бұдан әрі – «ҚМА» ҒББД) «Қаржы» және «Бизнес қаржысы» 

магистратурасы білім беру бағдарламалары бойынша білім алатын барлық қызметкерлер 

мен тұлғалар орындауға міндетті.  

 

2. Нормативтік сілтемелер  

2.1. Ұсыныстар «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007.07.27 №319-III 

Заңының; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 30.10.2018 № 595 

бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 № 604 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 04.05.2020 ж. № 174 

бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарында ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету бойынша сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандарты; Университеттің академиялық саясаты және басқа да ішкі құжаттары 

негізінде әзірленді. 

 

3. Магистранттардың ғылыми-зерттеу/ эксперименттік-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу бойынша әдістемелік ұсыныстар 

 

3.1. Магистрлік бағдарламаның міндетті компоненті ғылыми-педагогикалық 

магистратура үшін магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы немесе бейінді магистратура үшін магистрлік жобаны орындауды 

қамтитын эксперименттік-зерттеу жұмысы болып табылады. Магистранттардың ғылыми-

зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысын жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсыныстардың 

мазмұны жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік білім беру стандартына, 7-

қосымша МЖМБС-ға, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қатысты тармақтарға 

сәйкес сипатталған, сондай-ақ университеттің «Магистранттардың ғылыми-зерттеу және 

эксперименттік-зерттеу жұмысын ұйымдастыру рәсімі» әдістемелік ұсыныстарына сәйкес 

келеді.  

Магистранттың ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының қорытынды 

нәтижесі магистрлік диссертация (жоба) болып табылады. Магистрлік диссертацияны / 

жобаны дайындау және орындау рәсімі университеттің тиісті ішкі құжатымен 

айқындалады. 

3.2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қатысты мынадай негізгі талаптарды 

регламенттейді. 

 Магистрант ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс жоспары 

негізінде оқиды. 

Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың барлық кезеңіне құрастырылады және келесі 

бөлімдерден тұрады: 

- жеке оқу жоспары (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтылануы мүмкін); 

- ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, есептілік 

мерзімі мен нысаны); 
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- практика (бағдарлама, база, есептілік мерзімі мен нысаны); 

- магистрлік диссертация / жобаның негіздемесі мен құрылымы бар тақырыбы; 

- магистрлік диссертацияны / жобаны орындау жоспары; 

- ғылыми жарияланымдар, тағылымдамалар жоспары. 

Магистрлік бағдарламаның міндетті компоненті ғылыми-педагогикалық магистратура үшін 

магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы болып 

табылады. 

Ғылыми-педагогикалық бағыт (ҒПБ) және магистрант жұмысының бейіндік бағыты (ББ) 

үшін эксперименттік-зерттеу (бұдан әрі – МҒЗЖ (МЭЗЖ)) шеңберінде магистранттың жеке 

жұмыс жоспарында инновациялық технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен 

танысу үшін ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардың немесе қызмет 

салаларының ұйымдарында міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді. МҒЗЖ 

(МЭЗЖ) оқу жұмысының басқа түрлерімен қатар немесе жеке кезеңде жоспарланады.  

Ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін оларды өтудің 

әрбір кезеңінің соңында магистрант есеп беру түрінде ресімдейді.  

Ғылыми-педагогикалық магистратурадағы МҒЗЖ қойылатын талаптар:  

- магистрлік диссертация орындалатын және қорғалатын магистратураның білім беру 

бағдарламасының бейініне сәйкес келеді;  

- өзектілікті және ғылыми жаңалық пен практикалық маңыздылықты қамтиды;  

- ғылым мен практиканың заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделеді;  

- ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану арқылы орындалады;;  

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

бөлімдерден тұрады;  

- тиісті білім саласындағы озық халықаралық тәжірибеге негізделеді.  

Бейіндік магистратурада МЭЗЖ қойылатын талаптар:  

- магистрлік жоба орындалатын және қорғалатын магистратураның білім беру 

бағдарламасының бейініне сәйкес келеді; 

- ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделеді және нақты 

практикалық ұсыныстардан, басқарушылық міндеттердің дербес шешімдерінен тұрады;  

- озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы орындалады;  

- негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 

бөлімдерден тұрады.  

Жыл сайын оқу жылы аяқталғаннан кейін магистрант жеке жұмыс жоспарын орындау 

мәніне академиялық аттестаттаудан өтеді. Магистрантты академиялық аттестаттаудан 

өткізу рәсімін ЖОО дербес айқындайды.  

Магистранттың ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының қорытынды 

нәтижесі магистрлік диссертация (жоба) болып табылады.  

Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ҰАТ үшін кемінде 2 мақалаға және ӨМ 

үшін 1 мақалаға қаржы жөніндегі бейінді журналдарға ұсынылады 

Магистратурада оқу білім алушының үлкен дербестік дәрежесін білдіреді, ал 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы оның жарияланымдарында, есептерінде және 

қорытынды ғылыми жұмысында көрініс табады. 

3.3. Семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты магистрантты дербес ғылыми-

зерттеу жұмысына дайындау болып табылады, оның негізгі нәтижесі магистрлік 

диссертацияны жазу және сәтті қорғау, сондай-ақ шығармашылық ұжым құрамында 

ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады. 

Семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмысын магистрант ғылыми жетекшінің басшылығымен 

орындайды. 

Семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

орындау дағдыларын қалыптастыру және дағдыларды дамыту болып табылады: 
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- заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмысты 

жүргізу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау 

және шешу; 

- нақты зерттеудің міндеттерін негізге ала отырып (магистрлік диссертация тақырыбы 

бойынша немесе магистрлік бағдарлама шеңберінде ғылыми жетекшінің тапсырмаларын 

орындау кезінде) қажетті зерттеу әдістерін таңдау (қолданыстағыларын түрлендіру, жаңа 

әдістерді әзірлеу); 

- ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану; 

- алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және оларды аяқталған ғылыми-зерттеу әзірлемелері 

(ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша есеп, баяндама тезистері, ғылыми мақала, курстық 

жұмыс, магистрлік диссертация) түрінде ұсыну); 

- нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жасалған жұмыстың нәтижелерін қазіргі 

заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын тарта отырып ресімдеу. 

ҚМА департаменті магистрлік бағдарламаның ғылыми-зерттеу бөлімі бойынша 

магистрантты даярлауға қойылатын арнайы талаптарды анықтайды, оларға мыналар 

жатады : 

- зерттеу үшін таңдалған бағыттың заманауи мәселелеріне ие болу; 

- нақты ғылыми проблеманың даму тарихын, оның зерттелетін ғылыми бағыттағы рөлі 

мен орнын білу; 

- магистрант зерттейтін ғылыми мәселе бойынша нақты спецификалық білімінің болуы; 

- магистрлік бағдарламамен (магистрлік диссертациямен) байланысты қандай да бір 

ғылыми салада ғылыми зерттеулерді, эксперименттік жұмыстарды іс жүзінде жүзеге 

асыру білігі); 

- нақты бағдарламалық өнімдермен және Интернеттің нақты ресурстарымен және т. б. 

жұмыс істей білу. 

Семестрдегі МҒЗЖ келесі нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін: 

-ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша магистранттың жеке жоспарына сәйкес ғылыми 

жетекшінің тапсырмаларын орындау; 

- зерттеу тақырыбы бойынша семинарларға, сондай-ақ Департаменттің ғылыми 

жұмысына қатысу; 

- университетте, басқа да білім беру ұйымдарында өткізілетін Жас ғалымдардың 

конференцияларында сөз сөйлеу, сондай-ақ басқа да ғылыми конференцияларға қатысу; 

- баяндамалардың тезистерін, ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау; 

-ғылыми-зерттеу бағдарламалары немесе басқа да жобалар шеңберінде ҚМА департаменті 

орындайтын нақты ғылыми-зерттеу жобасына қатысу; 

- ғылыми жетекшінің басшылығымен магистрлік диссертация бөлімдерін дайындау; 

- магистрлік диссертацияны нормабақылау сәйкестігіне рәсімдеуді дайындау; 

- антиплагиатқа тексеру үшін магистрлік диссертация дайындау; 

- магистрлік диссертацияны қорғауға дайындық (презентация және үлестірме материал). 

Бірінші және екінші оқу жылындағы магистранттар үшін семестрдегі ғылыми-зерттеу 

жұмыстары нысандарының тізімі магистрлік бағдарламаның ерекшелігіне байланысты 

нақтылануы және толықтырылуы мүмкін. Магистрлік бағдарламаның басшысы ғылыми-

зерттеу жұмысы нысандарының міндетті тізбесін (оның ішінде семестрдегі ғылыми-

зерттеу жұмысы бойынша сынақ алу үшін қажетті) және магистранттардың бүкіл оқу 

кезеңі ішінде ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу дәрежесін белгілейді. 

Жоғарыда көрсетілген формалардан басқа, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері: 

1 семестрде: магистрлік диссертацияның бекітілген тақырыбы және негізгі іс-шаралар мен 

оларды іске асыру мерзімдері көрсетілген жұмыс жоспар-кестесі; диссертациялық 

зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қою; зерттеу объектісі мен пәнін айқындау; 

таңдалған тақырыптың өзектілігінің негіздемесі және зерделенетін проблеманың қазіргі 

жай-күйінің сипаттамасы; қолданылатын әдістемелік аппараттың сипаттамалары; 
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зерттеудің теориялық базасы ретінде пайдаланылатын негізгі әдеби көздерді іріктеу және 

зерделеу. 

2 семестрде: өзекті ғылыми-зерттеу жарияланымдарына негізделетін және жүргізілетін 

зерттеу саласындағы жетекші мамандар алған негізгі нәтижелер мен ережелердің талдауын, 

олардың диссертациялық зерттеу шеңберінде қолданылуын бағалауды, сондай-ақ автордың 

тақырыпты әзірлеуге, зерттеу гипотезасын қалыптастыруға қосқан болжамды жеке үлесін 

қамтитын диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерге толық шолу жасалады. 

Әдебиеттерді шолудың негізін зерттелетін мәселенің теориялық аспектілерін, ең алдымен 

ғылыми монографиялар мен ғылыми журналдардың мақалаларын ашатын көздер құрауы 

керек. 

Таңдалған тақырып бойынша ғылыми әдебиеттерді теориялық талдауға (literature review) 

ерекше назар аудару керек. Атап айтқанда, магистрант зерттелетін тақырып бойынша әдеби 

шолуды ұсынуы керек, онда осы тақырыптың өзектілігін және мәселені шешу мүмкіндігін 

негіздеуге мүмкіндік беретін белгілі бір анықтаманың/тәсілдің/әдістің күшті және әлсіз 

жақтары бағаланады.  

Дереккөздерді таңдау тақырыпқа байланысты және бір-біріне біркелкі таратылған кем 

дегенде 20 дереккөзді қамтуы мүмкін, оған мыналар кіруі керек:  

- ағылшын тіліндегі ғылыми жарияланымдар ScienceDirect (Elsevier), Springer, Google 

Scholar, Web of Science, Scopus және т. б. индекстелетін базаларда орналастырылған., 

-отандық ғалымдар мен практиктердің университеттің пайдалануға қолжетімді 

базаларындағы ғылыми жарияланымдары: РМЭБ (Республикалық жоғары оқу орындары 

арасындағы электрондық кітапхана), E-Library, ЭБС - Лань, бейіні бойынша ғылыми 

журналдар;  

- қаржылық ақпараттың ресми көздері (қаржылық есептілік, жылдық есептер және т.б.).  

- аналитикалық шолулардың нәтижелері (Bloomberg, Eikon, ақпараттық ресурстар: 

prodengi.kz, investing.com, investfunds.kz, cbonts.ru, yahoo.finance.com және т. б.  

- - зерттелетін мәселенің белгілі бір аспектілерін реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілер.  

3 семестрде – деректерді жинау әдіснамасын, нәтижелерді өңдеу әдістерін әзірлеуді, 

олардың диссертациямен жұмысты аяқтау үшін сенімділігі мен жеткіліктілігін бағалауды, 

таңдалған немесе енгізілген эконометрикалық модельдегі айнымалылардың сезімталдығын 

бағалауды қоса алғанда, диссертациялық жұмыс үшін нақты материалды жинау. 

4 семестрде – магистрлік диссертацияның соңғы мәтінін дайындау және аяқтау. 

3.4. МЭЗЖ мақсаты магистрлердің алдағы кәсіби қызметінде қажетті кәсіби міндеттерді 

шешумен байланысты эксперименттік-зерттеу жұмысын өз бетінше орындау қабілетін 

дамыту болып табылады. 

МЭЗЖ теориялық білімді жүйелеуге, бекітуге және кеңейтуге, басқарушылық шешімдерді 

қабылдаудың сапалы және сандық әдістерін дамытуға, дербес зерттеу жұмысының 

элементтерін игеруге көмектеседі. 

Магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысының міндеттері:: 

-магистранттардың кәсіби ғылыми-зерттеушілік ойлауын дамыту, олардың негізгі кәсіби 

міндеттері мен оларды шешу тәсілдері туралы нақты түсініктерін қалыптастыру;  

-кәсіби міндеттерді өз бетінше қою, эксперименттік-зерттеу жұмысын жоспарлау және 

заманауи зерттеу әдістері мен есептеу құралдарын пайдалана отырып, кәсіби міндеттерді 

шешу кезінде есептеу зерттеулерін орындау білігін қалыптастыру;  

- ақпарат жинау, алынған эксперименттік деректерді өңдеу және түсіндіру үшін заманауи 

технологияларды сауатты пайдалану білігін қалыптастыру;  

- заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, магистрлік жобаның орындалатын 

тақырыбы бойынша библиографиялық жұмысты жүргізу;  

- алынған мәліметтерді өңдеу және талдау, өз зерттеулерінің нәтижелерін әдебиеттегі 

деректермен салыстыру;  
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- өз зерттеулерінің нәтижелеріне сыни тұрғыдан келу қабілетін, кәсіби өзін-өзі жетілдіруге 

дайындығын және шығармашылық әлеуеті мен кәсіби шеберлігін қамтамасыз ету. 

МЭЗЖ келесі кезеңдерден тұрады:  

- Ғылыми әдебиеттермен жұмыс: оны талдау және библиография. 

- Таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздеу.  

- Зерттеу нысаны мен пәнін анықтау. 

- Зерттеу гипотезасын қалыптастыру. 

- Зерттеу тақырыбының теориялық-әдіснамалық пысықталу дәрежесін зерттеу. 

- МЭЗЖ орындау бойынша есепті дайындау және қорғау. 

3.5. Магистранттардың жұмысын бақылау және бағалау.   

МҒЗЖ (МЭЗЖ) нәтижелерін оларды өтудің әрбір академиялық кезеңінің соңында 

магистрант есеп түрінде ресімдейді және «ҚМА» ҒББД-не ұсынады. Есепті қорғау 

қорытындылары бойынша балдық-рейтингтік әріптік жүйеге сәйкес баға қойылады.  

МҒЗЖ (МЭЗЖ) туралы есепті мерзімінде ұсынбаған және өту балын алмаған 

магистранттар магистрлік диссертацияны қорғауға жіберілмейді.  

Әрбір МҒЗЖ (МЭЗЖ) бойынша есеп көлемін ғылыми жетекші регламенттейді. Есепте 

мынадай міндетті құрылымдық элементтер болуы тиіс: титулдық бет (А қосымшасын 

қараңыз); мазмұны; есептің негізгі бөлігі; қорытынды; қосымшалар. Есептік құжаттама 

үшін жалпы бағалау мынадай критерийлер негізінде шығарылады: есептік құжаттаманың 

сапасы, ресімделуі және уақтылы тапсырылуы, сондай-ақ магистранттардың МҒЗЖ-ға 

(МЭЗЖ) қатынасы, тәртіптілік, танымдық белсенділік және т. б. 

 
4. Магистранттардың кәсіптік практикасын өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстар 

 

4.1. Кәсіптік практика университетте оқитын магистранттардың білім беру 

бағдарламаларының міндетті компоненті болып табылады және мамандық бойынша 

кәсіптік құзыреттерді бекітумен байланысты практикалардың әртүрлі түрлерін қамтиды 

(мысалы, өндірістік және т.б.). 

4.2. Білім алушылардың кәсіптік практикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпы білім беру стандартында белгіленген көлемде бекітілген академиялық 

күнтізбеге және білім алушының жеке оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі 

4.3. Кәсіптік практиканың әрбір түрінің мақсаттары, міндеттері және бағдарламасы бар. 

Практика бағдарламасының мазмұны және кәсіптік практика базасы мамандық бейініне 

сәйкес келуі тиіс. 

4.4. Кәсіптік практиканың мазмұны мен мерзімдері ғылыми-білім беру департаменттері 

(бұдан әрі - ҒББД)/ білім беру бағдарламалары бекіткен жұмыс оқу жоспарларымен және 

жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады. 

4.5. Практикадан өтпеген, практика бағдарламаларын орындамаған, жұмысы туралы 

теріс пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған білім 

алушылар теориялық оқытумен қатар келесі академиялық кезеңде немесе ақылы негізде 

жазғы семестр кезеңінде практикаға қайта жіберіледі. 

4.6. Практикаға жалпы оқу-әдістемелік басшылықты бітіруші «ҚМА» ҒББД жүзеге 

асырады.  

4.7. Практиканы өткізудің күнтізбелік мерзімдері университеттің академиялық 

күнтізбесімен айқындалады. Кәсіптік практикадан өтуге жіберілген кезде білім алушыларға 

практикаға жолдама (Б қосымшасы – жоғарғы бөлігі), кәсіптік практиканың жұмыс жоспар-

кестесі (В қосымшасы) және кәсіптік практикадан өткені туралы күнделік-есеп (Г 

қосымшасы), есептің титул парағы (Д қосымшасы), есеп үлгісі (осы Ережеге №8 қосымша), 

кәсіптік практика бойынша есепті ресімдеуге қойылатын талаптар (З қосымшасы) беріледі. 
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4.8. Кәсіптік практикаға бөлінетін сағаттардың көлемі оқу жоспары сағаттарының жалпы 

санынан есептеледі және магистратура бағдарламаларында кредиттер санын құрайды, білім 

беру бағдарламасының паспортына сәйкес белгіленеді. 

4.9. «ҚМА» ҒББД директоры практика жетекшілері ретінде кәсіптің ерекшелігі мен 

практика базаларының қызметін білетін профессорларды, қауымдастырылған 

профессорларды және тәжірибелі оқытушыларды тағайындайды. 

4.10. Практика жетекшілері практиканы өткізу орны бойынша тікелей білім алушылардың 

практикасын ұйымдастыру мен өткізуді, сондай-ақ оның мерзімдері мен мазмұнының 

сақталуын бақылауды жүзеге асырады. 

4.11. Практика базалары кәсіптік практиканың қандай да бір түрлерінің мақсаттары 

негізге алына отырып айқындалады. Практика базасы ретінде айқындалған 

компаниялармен, ұйымдармен, кәсіпорындармен, банктермен және мекемелермен кәсіптік 

практиканы өткізуге арналған үлгілік шартқа сәйкес кәсіптік практиканы өткізу туралы 

шарт жасалады. Тәжірибе базалары, оның ішінде, университетпен серіктестік 

қатынастармен байланысты компаниялар, ұйымдар, кәсіпорындар, банктер мен мекемелер: 

грант берушілер, демеушілер болып табылатын, университетке жабдықтарды, 

компьютерлерді өтеусіз беретін және материалдық көмектің басқа да түрлерін көрсететін, 

сондай-ақ университет түлектері басқаратын компаниялар болып табылады. 

4.12. Практиканы ұйымдастыруға және өткізуге «НАРХОЗ университеті» КеАҚ білім 

алушыларының кәсіптік практикасын ұйымдастыру туралы ереже» құжатына сәйкес 

мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобының қызметкерлері, «ҚМА» ҒББД 

директоры және білім беру бағдарламаларының басшылары жауапты болады. 

4.13. Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобының (бұдан әрі - МД және ТБТ) 

қызметкерлері практикадан өту үшін әріптестер пулын айқындайды, білім алушыларға 

практикадан өту үшін орындарды ұсынады, білім алушыларға консультациялар өткізеді, 

білім алушылардан өтінімдер қабылдауды жүзеге асырады, сұрау салуларды өңдейді, 

практикаға арналған шарттарды қабылдауды және оларды тіркеуді жүзеге асырады, 

CAREER.NARXOZ.KZ деректер базасында практика бойынша бағалар қоюды бақылайды. 

4.14. CAREER.NARXOZ.KZ деректер базасында баға қою үшін жауапты «ҚМА» ҒББД-

нен департаменттің магистратура кураторы болып табылады.  

4.15. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған жағдайда (Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік органдарының актілер шығаруы, төтенше жағдай, карантин, эпидемия, дүлей 

әрекеттер және т.б.) Университет практиканың барлық түрлерінен өтуді және есептерді 

қашықтықтан қорғауды ұйымдастыруға құқылы. Практиканы аяқтау критерийі білім 

алушылардың практика бағдарламасында көзделген оқыту нәтижелерін игеруі болып 

табылады. 

4.16. Практикадан өтуге басшылық ету және бақылау ректордың бұйрығымен дайындық 

бағыты бойынша практика жетекшісіне жүктеледі. Тәжірибеге жалпы оқу-әдістемелік 

басшылықты "ФАД"ЖҒҚ шығарушы жүзеге асырады. Практика жетекшілері практиканы 

өткізу орны бойынша тікелей білім алушылардың практикасын ұйымдастыру мен өткізуді, 

сондай-ақ оның мерзімдері мен мазмұнының сақталуын бақылауды жүзеге асырады. 

Кәсіпорында, мекемеде немесе ұйымда практиканы ұйымдастыру үшін жауапкершілік 

практиканың барлық түрлерін өткізу шартында айтылады және практика базасынан басшы 

(куратор) тағайындала отырып, практика базалары болып табылатын кәсіпорындардың, 

мекемелердің, ұйымдардың басшыларына жүктеледі. Білім алушыларға таңдаған 

мамандығына сәйкес практикадан өтудің барынша тиімділігін қамтамасыз ететін практика 

орындары ұсынылады. Практика орнына магистрант жолдамада көрсетілген мерзімде келуі 

тиіс. Практика кезеңінде магистрант кәсіпорын (ұйым) қызметкерлері үшін белгіленген 

ішкі тәртіп ережелерін орындауға міндетті. 

4.17. Өндірістік практика бойынша есептің мазмұны бойынша талаптар: 

Практикадан өту туралы есеп өндірістік практикадан өту бағдарламасының мазмұнына 

сәйкес және Бағдарламада көзделген әрбір мәселені зерделеуге қарай жасалады. Есепте 
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белгілі бір қаржылық операцияларды жүзеге асырудың қолданыстағы тәжірибесі ғана емес, 

сонымен бірге бар кемшіліктердің сыни талдауы және оларды магистранттың «ҚАРЖЫ» 

және «БИЗНЕС ҚАРЖЫСЫ» білім беру бағдарламаларының курстарынан алған білімі 

тұрғысынан жою шаралары көрсетілуі керек.  

Есепті жазу кезінде өндірістік практика объектісінің құрылымдық бөлімшелерінің 

жұмысын регламенттейтін нұсқаулықтарды тікелей қайта жазуға жол берілмейді. Есепте 

өндірістік практика мәселелері бойынша негізгі қорытындыларды ұсыну қажет. Бұл 

жағдайда орындалған жұмыстың сипаттамасы, қоса берілген құжаттар мен есептеулер 

өзара байланысты болуы керек. Осы талаптарға жауап бермейтін есептер қорғауға 

жіберілмейді. 

Есеп құрылымы мыналарды қамтиды: 

- Практиканттың келуі және кетуі туралы белгісі бар жолдама (Б қосымшасы). 

- Практикадан өту орны бойынша жетекшімен келісілген өндірістік практиканың жұмыс 

жоспар-кестесі (В қосымшасы). 

- Өндірістік практикадан өту күнделігі (соңғы бетте, Г қосымшасы). 

- Кәсіпорыннан практика жетекшісінің (мекемеден/ұйымнан) практиканттың жұмысы 

туралы қолы мен мөрімен расталған пікірі (Е қосымшасы). 

- Өндірістік тәжірибе бағдарламасына сәйкес есеп 4.18-4.19  

- Қорытынды. 

- Қосымшалар (қаржылық есептіліктің толтырылған нысандары, нақты және статистикалық 

материалдардың кестелері, есеп айырысу нысандары, графиктер және т. б. бастапқы 

деректер ретінде материалдар) 

 

4.18 Қазақстан Республикасы экономикасының нақты секторының кәсіпорнында 

(компаниясында) өндірістік практиканың бағдарламасы және мазмұны  

1.Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттары 

2.Кәсіпорынның құрылымы, қаржы бөлімшелерінің рөлі 

3. Кәсіпорынның қаржылық қатынастары: негізгі жеткізушілер мен тапсырыс берушілер, 

тұтынушылар, шарттар, негізгі проблемалар және оларды шешу жолдары (ішкі және 

сыртқы ортаның қаржылық шешімдер қабылдауға әсері) 

4. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары: түрлері мен шарттары  

5. Компанияның кірісі мен пайдасы :негізгі түрлері, Құрылымдық талдау, қалыптасу 

ерекшеліктері (қаржылық нәтижеге өндірістік емес кірістер мен шығыстардың әсері) 

6. Кәсіпорынның өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндіруге және өткізуге арналған 

шығындарын жоспарлау және талдау. Өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) өзіндік құны. 

7. Компания капиталының құрылымы. Компанияның таза активтерінің құны. Компанияның 

инвестициялық әлеуеті 

8. Компанияның қаржылық есептілігінің түрлері, оларды қалыптастыру тәртібі. Негізгі 

қаржылық көрсеткіштерді талдау; 

9. Компанияның қаржылық тәуекелдері: негізгі түрлері, шығу және арандату көздері 

10 Қаржылық тәуекелдерді және компанияның дамуындағы белгісіздікті талдау 

 

4.19 Қаржы институттарындағы (ҚР Ұлттық Банкі, екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру 

компаниялары, БҚН, БЖЗҚ, МКҰ кәсіби қатысушылары) өндірістік тәжірибенің 

бағдарламасы мен мазмұны)  

1) Қаржы институтының/ұйымының қызметі: ұйымдық – басқару құрылымы және оның 

ерекшеліктері. Акционерлік капиталдың құрылымы.  

 2) Қаржы институтының/ұйымның қаржы секторын/нарықты/өңірді дамытудағы рөлі 

 3) Қаржы институтының / ұйымның корпоративтік этикасы мен саясаты  

4) Қаржы институтының/ұйымның ұйымдық құрылымындағы бөлімшенің (практика 

базасы) рөлі мен функциялары 

5) Бөлімше қызметінің және нәтижелілігінің көрсеткіштері (практика базасы) 
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6) Бөлімшенің тәуекелдері (практика базасы) 

7) Қаржы институтының/ұйымның активтерін талдау: құрылымдық, трендтік, 

коэффициенттік – қорытындылар. Қаржы институтының/ұйымның кірістері мен қаржылық 

нәтижелерін қалыптастыруға ықпалы 

8) Қаржы институтының/ұйымның пассивтерін талдау: құрылымдық, трендтік, 

коэффициенттік – қорытындылар. Қаржы институтының/ұйымның шығыстары мен 

қаржылық нәтижесін қалыптастыруға ықпалы 

9) Қаржы институтының/ұйымның рейтингтері және олардың серпіні 

10) Қаржы институтының/ұйымның қаржылық есептілігінің түрлері, оларды қалыптастыру 

тәртібі. 

 

Барлық қоса берілген материалдар тиісті түрде ресімделіп, іс папкасына тігілуі тиіс. 

Есептің жалпы көлемі, оның ішінде қосымшалар 8-10 беттен тұруы керек.  

Қорғауға ұсынылған есеп мазмұнының практика бағдарламасы талаптарының мазмұнына 

сәйкестігіне ерекше назар аудару қажет. 

 

5. Магистранттардың зерттеу тәжірибесін өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстар  

 

5.1. Практикалардың мақсаты мен міндеттері: магистранттың зерттеу практикасының 

ҒПМ үшін-отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және 

технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерімен, 

эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу; магистранттың 

өндірістік практикасының БМ үшін-түйінді құзыреттерді бекіту – оқытылатын мамандық 

бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу  

5.2. Зерттеу тәжірибесінің мазмұны диссертациялық зерттеу тақырыбымен анықталады. 

Зерттеу практикасы мазмұнының маңызды құрамдас бөлігі нақты материалдар мен 

статистикалық деректерді жинау және өңдеу, магистрант практикадан өтетін және 

магистрлік диссертацияда алынған нәтижелерді енгізетін немесе сынақтан өткізетін 

ұйымның тиісті сипаттамаларын талдау болып табылады. 

5.3. Өндірістік практика бағдарламасының мазмұны магистранттар қазіргі заманғы 

жағдайларда кәсіпорын мен ұйым қаржысының барлық аспектілерімен іс жүзінде таныса 

алатындай етіп жасалған. Практикант есепте талдау, кестелер, схемалар және графиктер 

түрінде көрініс табуы тиіс мәселелерді: кәсіпорынның (ұйымның) миссиясы, бейіні және 

мақсаттары, кәсіпорынды (ұйымды) басқару құрылымы, кәсіпорынның (ұйымның) үш жыл 

ішіндегі қаржы-экономикалық қызметін зерделеуі қажет. Өндірістік практиканың мазмұны 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (немесе 

оның департаменттері), банк және несие мекемелері, брокерлік-дилерлік немесе 

инвестициялық қорлар (компаниялар), қаржы институттары (БЖЗҚ, сақтандыру ұйымдары 

және т.б.), өндірістік және өндірістік емес саладағы кәсіпорындар, қазынашылық 

органдары, қаржыны басқарудың басқа да аумақтық органдары сияқты практика базасы 

қызметінің бағытына байланысты өз ерекшеліктеріне ие. 

5.4. Магистранттардың зерттеу практикасының мазмұны зерттеу нәтижелерін дайындау 

және өңдеу үшін есептерде пайдаланылатын сапалық және сандық әдістер мен құралдарды 

білуі және қолдануы көрсетілуі тиіс. Ғылыми зерттеу әдістерін таңдау тақырыптың 

сипатына, қолдануға қолайлылығына, сондай-ақ білім алушының өз мүдделері шеңберінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Зерттеудің әдіснамалық ұйымдастырылуын сақтау зерттеудің 

мақсаттары мен тақырыбын, оны жүргізудің тәсілдері мен бағыттарын анықтауға, ең жақсы 

нәтижені анықтайтын құралдар мен әдістерді таңдауға ықпал етеді. Зерттеу жұмысын 

орындау кезінде магистрант деректерін аналитикалық өңдеудің заманауи құралдары болып 

табылатын сандық әдістерді (функционалдық, статистикалық, факторлық, олардың 

графикалық көрінісі) және сапалық әдістерді (сараптамалық әдіс, фокус-топ, терең сұхбат, 

сауалнама) көрсету маңызды. Зерттеу практикасының нәтижелері зерттеу практикасынан 
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өту жөніндегі есепте ғана емес, сондай-ақ қаржы жөніндегі бейінді журналдарда ғылыми 

мақаланың жариялануында (кемінде бір мақала) көрсетілуі тиіс.    

5.5. Зерттеу практикасы бағдарламасы қаржы нарығындағы үрдістерге және жұмыс 

берушілердің болжауларына байланысты арнайы сертификаттау бағдарламаларынан өтуді 

қамтуы мүмкін.  

 

 

6. Магистратурада практикадан өту бойынша жалпы рәсімдер  
6.1. Магистранттың зерттеу / өндірістік тәжірибе бойынша қызметі бірнеше кезеңдерді 

қарастырады: 

1 кезең – Дайындық шаралары 

Магистрантқа практика базасына жолдама (ЖОО-да толтырылады) және практика 

бойынша есепке бекіту үшін хабарлама бланкісі (компанияда толтырылады) беріледі (Б 

қосымшасы). 

Магистрлік даярлық бағдарламасы шеңберінде проблемаларды зерделеу: 

- магистрлік диссертация/жоба тақырыбына сәйкес практика тақырыбы мен міндеттерін 

таңдау және негіздеу; 

- жұмыс жоспарын және практиканы орындау кестесін құру; 

Жұмыс жоспар-кестесі (В қосымшасы) практика базасы шеңберіндегі бітіру жұмысының 

тақырыбы бойынша магистранттың практика схемасын білдіреді және ол жоспарланған 

практика шеңберіндегі ішкі логикаға байланысты жұмыс бағыттарының тізбесінен тұрады. 

Зерттеу кестесі осы жұмыстардың нақты мерзімдерін анықтайды. 

Жұмыс жоспар-кестесін магистрант ғылыми жетекшінің басшылығымен және практика 

негізінде тағайындалған жетекшімен құрады. 

2 кезең – Магистрлік диссертацияның / жобаның тақырыбына сәйкес кәсіпорындар мен 

ұйымдардың тәжірибесін сипаттау. Мысалы, зерттеу практикасына келгенде: 

- зерттеу объектісі мен пәнін сипаттау; 

- практика негізінде диссертация / жоба тақырыбы бойынша ақпараттарды жинау және 

талдау 

- қарастырылып отырған проблеманың жеке аспектілерін зерттеу; 

- белгілі бір сандық және сапалық зерттеу әдістерінің қолдану негіздемесі; 

- ақпаратты статистикалық және математикалық өңдеу; 

- ақпаратқа қол жеткізудің түрлі әдістерін қолдана отырып ғылыми әдебиеттерді талдау: 

кітапханаларға бару, мәліметтер базасымен жұмыс; 

- жүргізілген зерттеу нәтижелерін ресімдеу және оларды ғылыми жетекшімен келісу. 

3 кезең – Қорытынды кезең. 

Бұл кезең практиканың соңғы кезеңі болып табылады, онда магистрант практика 

бағдарламасына сәйкес жиналған материалды жинақтайды; оның жеткіліктілігі мен 

сенімділігін анықтайды. 

Зерттеу практикасынан күтілетін мынадай нәтижелер ерекше атап өтіледі: 

- ғылыми зерттеу әдіснамасының негізгі ережелерін білу және оларды магистрлік 

диссертацияның таңдалған тақырыбымен жұмыс істеу кезінде қолдана білу; 

- ғылыми ақпаратты жинау, талдау және өңдеудің заманауи әдістерін қолдана білу; 

- зерттеу мәселесі бойынша ғылыми білімін есептер, жарияланымдар, баяндамалар түрінде 

баяндай білу. 

Практика аяқталғаннан кейін кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың басшылары 

практикадан өту туралы күнделік-есепте (Г қосымшасы) әрбір практиканттың практикадан 

өту нәтижелері туралы қысқаша қорытынды жасайды. Қорытындыда, әдетте, практика 

бағдарламасының орындалуы туралы, жұмысқа деген көзқарас, ішкі тәртіпті сақтау, 

практикалық дағдыларды игеру, практика кезінде білімді бағалау туралы ақпарат болады. 

ҒПМ үшін практиканың қорытындыларын магистрант, сондай-ақ: 
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- магистрлік диссертацияның бірінші тарауы түрінде (немесе теориялық бөлім бойынша 

реферат); 

- диссертация тақырыбы бойынша дайындалған мақаланың (баяндаманың) мәтіні; 

- магистрлік диссертация тақырыбы бойынша библиография тізімі. 

Магистранттың, практика базасындағы жетекшінің, ғылыми жетекшінің қолы қойылған 

практика бойынша есеп (титулдық парақтағы қолдар-Д қосымшасы) комиссия алдында 

қорғалады, бағаланады және мұрағатқа тапсыру үшін магистратура кураторына 

ұсынылады. 

6.2. Практика аяқталғаннан кейін практикант практика нәтижелері бойынша жазбаша 

есеп жасайды. Практикадан өту туралы есепте білім алушылардың өзіне де, практика 

жетекшілеріне де, университетке де магистрлік диссертация/жоба тақырыбын өзектендіру, 

практика базасы – компаниялар үшін талданатын деректердің пайдалылығы тұрғысынан 

пайдалы ақпарат қамтылуы тиіс. Есепте орындалған жұмыс туралы ақпарат, практика 

базасының қысқаша сипаттамасы (бір беттен аспайтын) болуы керек: негізгі қызмет түрлері 

және зерттеу әдістері; кадрларды іріктеу, іріктеу, жалдау процесінің сипаттамасы және т. б. 

Есепте білім алушы магистранттар Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

практика базасының тиісті құжаттарына сәйкес қолжетімділігі шектелетін практика 

базасының құпия ақпараты мен коммерциялық құпиясын ұсынбайтын мәліметтерді 

пайдаланады.  

6.3. Есеп материалдары қағаз түптеуіште тігілетін папкада мынадай тәртіппен 

орналастырылады: 

- Белгіленген нысан бойынша титул парағы (құжат тігілетін мұқабада). 

- «Хабарлама» -бұл бағыттың 2-ші бөлігі (Б қосымшасы). 

- Кәсіптік практиканың жұмыс жоспар-кестесі (В қосымшасы). 

- Күнделік-есеп (қосымша Г). 

- Тәжірибе жетекшісінің компаниядан пікірі (мінездемесі). 

- Практика бойынша есепті магистрант практика бағдарламасының нұсқауына және 

кәсіпорынның практика жетекшісінің қосымша нұсқауларына сәйкес жасайды. Есептің 

мазмұны мыналарды қамтиды:  

- Белгіленген нысан бойынша титул парағы (Д қосымшасы). 

- Қосымшалар (формалар, кестелер және т.б.). 

- ЕСКЕРТПЕ: есеп қажеттілігіне қарай суреттермен, схемалармен, сызбалармен, 

фотосуреттермен суреттеледі. Өндірістік тәжірибе туралы қысқаша бейнеролик жасау 

құпталады.  

 

7. Зерттеу және кәсіби практикаға, МҒЗЖ (МЭЗЖ) есептерін ресімдеуге қойылатын 

негізгі талаптар  

7.1. МҒЗЖ (МЭЗЖ), зерттеу және кәсіби практикалар бойынша есептерді А4 

форматындағы стандартты парақтарға басып шығару және қағаз түптеуіште тігілетін 

папкаға бекіту керек. Титулдық Парақ мұқабаның алдыңғы жағына жабыстырылуы керек. 

Титулдық Парақ нөмірленбейді және А қосымшасында келтірілген бірыңғай нысаны бар, 

есептің титулдық парағынан кейін осы бағдарламаның мазмұнын қамтитын екінші 

"мазмұны" парағы жүреді және есептің әрбір позициясы (тарауы, параграфы) бойынша 

беттер көрсетілуі тиіс. 

7.2. Мәтінді және басқа элементтерді ақ қағаз парағының бір жағында бір интервалда 

дербес компьютерлердің баспа және графикалық шығару құрылғылары (бір жол аралығы) 

арқылы Microsoft Word редакторы көмегімен бір интервалда басып шығаруға болады, қаріп 

стилі - «Times New Roman», өлшемі 14, жол аралықтары бір. 

7.3. Мәтінді парақпен жазу кезінде келесі шектерді сақтау керек: сол жақта - 30 мм, оң 

жақта - 10 мм, жоғарыда - 20 мм, төменгіде - 20 мм. 
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7.4. Жұмысты орындау кезінде біркелкі тығыздықты, контрастты және кескіннің 

айқындылығын сақтау қажет. Есепте анық, бұлыңғыр емес сызықтар, әріптер, сандар мен 

белгілер болуы керек. 

7.5. Есептің құрылымдық элементтерінің атаулары бас әріппен (бас) әріптермен, жолдың 

ортасында нүктесіз «қалың» қаріппен басылып шығарылуы керек. 

7.6. Мәтін мен құрылымдық элементтер мен есеп бөлімдерінің тақырыптары арасында «бос 

жол» қолданылады. 

7.7. Абзацтар жаңа жолдан (азат жол) жазылады, шегініс 1,25. 

7.8. Есептің беттері жұмыстың бүкіл мәтіні бойынша толассыз нөмірлеуді сақтай отырып, 

араб цифрларымен нөмірленуі тиіс. Бет нөмірі парақтың төменгі бөлігінің ортасына 

нүктесіз қойылады. Жеке парақтарда орналасқан иллюстрациялар мен кестелер есеп 

беттерінің жалпы нөмірленуіне енгізіледі. А3 форматындағы парақтағы суреттер мен 

кестелер бір парақ ретінде ескеріледі.  

 

8 МҒЗЖ (МЭЗЖ) шеңберінде ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және одан өту  

8.1 Магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес магистранттың ғылыми-зерттеу (ҒПМ 

үшін) және эксперименттік-зерттеу (БМ үшін) жұмыстары шеңберінде міндетті түрде 

ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді  

8.2 Тағылымдама магистранттарды инновациялық технологиялармен және өндірістің 

жаңа түрлерімен ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет 

аясындағы ұйымдарда таныстыру мақсатында жүргізіледі. Тағылымдаманы қоса алғанда, 

МҒЗЖ (МЭЗЖ) оқу жұмысының басқа түрлерімен қатар немесе жеке кезеңде 

жоспарланады. 

8.3 Магистранттар үшін тағылымдама бағдарламасын ұйым (қабылдаушы Тарап) МҒЗЖ 

(МЭЗЖ) көзделген кезеңге сәйкес әзірлейді. Тағылымдамадан өту нәтижелері бойынша 

магистранттарға бағдарламаны орындаудың табыстылығын растайтын 

сертификат/анықтама/пікір беріледі. 

8.4 Магистранттардың тағылымдама бойынша есебі сертификатпен (көшірмесімен) бірге 

МҒЗЖ бойынша есепке бекітіледі. 

 

9  Жауапкершілік 

 Магистранттардың практикасының әр түрлерін ұйымдастыруға мансапты дамыту және 

түлектермен байланыс тобының қызметкерлері, практикамен оқу-әдістемелік сүйемелдеуді 

ұйымдастыру, МҒЗЖ/МЭЗЖ және ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру үшін ҚМА ҒББД 

жетекшісі жауапты болады, білім алушыларға МҒЗЖ/МЭЗЖ және практикалардың барлық 

түрлерінен өту процесіне оқу-әдістемелік басшылық жасау және консультация беру үшін 

университеттің «Практика базасы мен жетекшілерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес 

тағайындалған практика жетекшісі, практика өткізуге арналған Шартқа сәйкес 

практиканың барлық түрлерінен өтуді ұйымдастыру және басқару үшін практика базасынан 

тағайындалған жетекші жауапты, практиканың өткізілуіне жалпы бақылауды Академиялық 

қызмет жөніндегі проректор жүзеге асырады. 
  

10 Қорытынды ережелер  

10.1 Магистратурада академиялық процесті ұйымдастыру жөніндегі осы әдістемелік 

ұсыныстарды мектеп Кеңесі бекітеді. Осы рәсімнің қолданылу мерзімі шектелмейді.  

10.2 Келесі аудит күні – қажеттілік туындаған кезде. Аудит жүргізуге жауапты – деканның 

академиялық жұмыс жөніндегі орынбасары.  
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11 Қосымшалар 
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МАГИСТРАНТТЫҢ ТЕГІ, АТЫ ЖӘНЕ ӘКЕСІНІҢ АТЫ  

 

 

 

 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ БОЙЫНША/ 

МАГИСТРАНТТЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

БОЙЫНША ЕСЕБІ  

 

«7М04116 – ҚАРЖЫ» / «7М04121 –БИЗНЕС ҚАРЖЫСЫ» 

 

 

 

 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІ: _______________________ 

 (Т.А.Ә., ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ, ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы,  20__ 
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Қосымша Б 

Жолдама  

  

Өндірісте қалады  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                        (негіздеме) 

 «_______» ___________________20___ж. 

Білім алушы____________________________________________________ 

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

кәсіби практикадан өту үшін жіберіледі  _____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                 (кәсіпорынның атауы ) 
 

Практиканың басталу мерзімі  ___ ____________________ 20____ж. 

Практиканың аяқталу мерзімі  ___ ________________ 20____ж. 

Оқу орнының басшысы _______________________ 

М.О. _______________________ 

                    (қолы) 

________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------- 
Хабарлама 

Оқу орнына қайтады  

Келгені және кеткені туралы белгі  

Білім алушы___________________________________________________ 

                             тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

кәсіби практикадан өту үшін ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(кәсіби практиканың атауы ) 

 

Келді  

 

Кетті 

_______________________________ ____________________________ 

«______»_________________20___ж.  «______»______________20___ж. 

Мөр, қолы  Мөр, қолы 
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Қосымша В 

«Бекітемін» 

«Қаржы және мәліметтер аналитикасы»  

Ғылыми білім беру департаментінің 

директоры Адамбекова А.А. 

________________________________ 

 «__» ___________________ 20_____ж. 

 

«Кеісілді» 

Кәсіби практиканың жетекшісі 

(ұйымның, кәсіпорынның, мекеменің ) 

_____________________________________ 

_______________________________Т.А.Ә. 

«______» ____________________ 20_____ж. 

  

Кәсіби практиканың жұмыс жоспар-кестесі   

(практика түрін көрсету: оқу, өндірістік, дипломалды, педагогикалық және т. 

б.) 

  
Мамандығы бойынша:  

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Білім алушының__________________________________________курс____ 

                                         тегі, аты, әкесінің аты   

__________________________________________________________________ 

                             (оқу орнының атауы ) 

 

№ 

п/п 

Апта  Кәсіби практика 

бағдарламасына сәйкес 

орындалуы (оқып-үйрену) 

тиіс жұмыстардың тізбесі 

Кәсіби практика 

бағдарламасын орындау 

мерзімі 

Ескерту 

басталуы аяқталуы 

1. 1 апта     

2. 2 апта     

3. 3 апта     

4. 4 апта     

5. 5 апта     

6. 6 апта     

7. 7 апта     

8. 8 апта     

9. 9 апта     

10. 10 апта      

11. 11 апта      

12. 12 апта      

Қолы___________________________________________________________ 

            (кәсіби практиканың оқу орны тағайындаған жетекшісі ) 

«______» __________________20___ж. 
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Қосымша Г 

 

Кәсіби практикадан өткені туралы күнделік-есеп  
 

Білім алушы 

_____________________________________________________________ 

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

 

№ 

п/п 

Практикада

н өту 

аптасының 

нөмірі 

Кәсіби практика 

бағдарламасына сәйкес 

орындалуы (оқып-үйрену) 

тиіс жұмыстардың тізбесі 

Кәсіби практика 

бағдарламасын орындау 

мерзімі 

Кәсіби 

практика 

жетекшісінің 

қолы басталуы аяқталуы 

1. 1 апта     

2. 2 апта     

3. 3 апта     

4. 4 апта     

5. 5 апта     

6. 6 апта     

7. 7 апта     

8. 8 апта     

9. 9 апта     

10. 10 апта      

11. 11 апта      

12. 12 апта      
 

1. Зерттелген конструкциялардың, жабдықтардың, технологиялық процестердің, 

механикаландырудың, өндірісті автоматтандырудың және еңбектің озық әдістемелерінің 

сипаттамасы және т. б. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Білім алушының қолы _______  

«____» ________________ 20___ж.  

____________________________________________________________________________  

(кәсіби тәжірибенің тікелей басшысы ) 

«____» ________________ 20___ж. 
 

2. Білім алушы практикантты көтермелеу және жазалау  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  
 

3. Кәсіби практика жетекшісінң (кәсіпорын, ұйым, мекемеден) қорытындысы  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  
 

Кәсіби практика жетекшісінің (кәсіпорын, ұйым, мекемеден) қолы  

_____________________________________________________________________________    

«____» _________________ 20___ ж. 
 

М.О.
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Қосымша Д 

 

«Нархоз Университеті» КеАҚ 

 

«Экономика және менеджмент» мектебі 

 

 

 

 

Зерттеу практикасынан өткені туралы  

ЕСЕП 

 

                 ____________________________________________________               

(практика базасының атауы, мекен-жайы, тел., e-mail ) 

 

Бағыты бойынша 

______________________________________________________________               

(мансап орталығы; ҒББД; өз бетінше ) 

 

 

Магистрант 
__ курс 

мамандығы «________»  
(мамандық атауы ) 

__________________________ 

(Т.А.Ә.) 

Байланыс: электронды 

мекенжайы, ұялы телефон 

нөмірі  

«Қаржы және мәліметтер 

аналитикасы" департаментінің 

ҒББД-н практика жетекшісі 

_______________________ 
(ғылыми дәрежесі, лауазымы, Т.А.Ә.) 

 

Компаниядан 

тағайындалған тәжірибе 

жетекшісі 

_______________________ 
(электрондық мекен-жайы, ұялы телефон 

нөмірі ) 

 

Алматы, 20__ж. 
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Қосымша Е 

 

Практика базасы жетекшісінің  

Пікірі 

 

 

  

Магистрант 

(Т.А.Ә.)___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________

_______________________________________ дейінгі кезеңде практикадан өтті  

(ұйымның, бөлімнің атауы ) 

 

Практикадан өту кезінде ______________________________________________ 

 

Магистрант сұрақтарды зерттеді :___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Келесі жұмысты өз бетінше жүргізді:___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Практикадан өту кезінде магистрант____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                         (іске деген көзқарас; іскерліктер мен дағдыларды іске асыру ) 

 

 

 

 

Практика жетекшісінің қолы___________________ 

 

Магистранттың қолы_________________________ 
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Қосымша Ж 

 

Иллюстрацияларды, кестелерді, формулаларды және қосымшаларды 

ресімдеуге қойылатын негізгі талаптар  

 

Иллюстрациялар (сызбалар, графиктер, сызбалар, схемалар және т.б.) 

олар бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте 

орналастырылуы керек. Барлық иллюстрацияларға есеп беруде сілтеме жасау 

керек. Иллюстрацияның астына жолдың ортасына орналастырылған суреттің 

атауы болуы керек. Иллюстрация «Сурет» сөзімен белгіленеді. 

Иллюстрацияларды араб цифрларымен барлық жұмыс шегінде реттік 

нөмірмен нөмірлеу керек. Суретті рәсімдеу үлгісі 1-суретте көрсетілген. 

Мәтін арасындағы қашықтық суреттің алдында және артында 1 «бос 

жол» болуы керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет – 1 Сегмент топтары бойынша орташа тәуліктік қалдықтардың 

үлесі  
Ескерту: [25] дереккөз негізінде автормен құрастырылған 

 

Кестелер. Кесте көрнекі болу және салыстырудың ыңғайлылығы үшін 

қолданылады. Кестенің атауы оның мазмұнын көрсетуі керек, дәл болуы 

керек. Кестенің атауын кестенің үстіне сол жақта, сызықша арқылы нөмірімен 

шегініссіз қою керек. Кестенің бір бөлігін беру кезінде атау тек кестенің 

бірінші бөлігінің үстіне қойылады, кестені шектейтін төменгі көлденең сызық 

орындалмайды. Кесте жұмыста бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе 

келесі бетте орналасуы керек. Есепте барлық кестелерге сілтемелер болуы 

керек. Сілтеме кезінде оның нөмірін көрсете отырып «кесте» жазуыңыз керек.    

Жолдар саны көп кестені басқа параққа (бетке) тасымалдауға рұқсат 

етіледі. Кестенің бір бөлігін басқа параққа (бетке) ауыстырған кезде "кесте" 

сөзі мен оның нөмірі кестенің бірінші бөлігінің сол жағында бір рет 

көрсетіледі, ал басқа бөліктердің үстіне "кестенің жалғасы" сөзі жазылып, 

оның нөмірі көрсетіледі. Кестені басқа параққа (бетке) ауыстырған кезде 

тақырып атауы тек оның бірінші бөлігінің үстіне қойылады. Қосымшалар 

В

37%

Стандарт

22% А

16%

КОРП 

6%Others

0%

VIP 

0% ТОР 

1%

С

17%
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кестелерін қоспағанда, кестелер араб цифрларымен бүкіл есеп шегінде реттік 

нөмірмен нөмірленуі тиіс.  

Мәтін арасындағы қашықтық кестенің алдында және артында 1 «бос 

жол» болуы керек. Кестені рәсімдеу үлгісі (Кесте 1). 

Кесте 1 – «ХХХ»" АҚ компаниясының көрсеткіштер динамикасы, млн. теңге 
Қаржылық 

көрсеткіштер 

2015 2016 2017 2018 2019 

Активтер 11 557 12 032 12 818 13 880 15 462 

Міндеттемелер 12 537 10 715 11 515 11 875 13 384 

Меншікті капитал -980 1 316 1 303 2 005 2 077 

Ағымдағы жылдың 

бөлінбеген пайдасы 

-2 834 1 420 34 -199 261 

Ескерту: [26] дереккөз негізінде автормен құрастырылған 

Кестенің төменгі бөлімі мен мәтін арасындағы қашықтық 1 «бос» жолда 

болуы керек. 

Зерттеудегі мәліметтердің талданған кезеңі кем дегенде 3 жылды 

құрайды. 

Қаріп өлшемін кестеде мәтінге қарағанда кішірек, бірақ 12-ден кем емес 

қолдануға рұқсат етіледі.  

Формулалар мен теңдеулер. Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен 

бөлек жолға бөлу керек. Әр формуланың немесе теңдеудің үстінде және 

астында кем дегенде бір бос жол қалдыру керек. Таңбалар мен сандық 

коэффициенттердің мағыналарын түсіндіру формулада берілген дәл сол 

тізбекте тікелей формула бойынша берілуі керек. Есептегі формулалар бүкіл 

жұмыс барысында реттік нөмірлеу арқылы араб цифрларымен жақшаның 

ішіндегі жолдың оң жағында жақшамен нөмірленуі керек. 

Мәтін арасындағы қашықтық формуланың алдында және артында 1 «бос 

жол» болуы керек. 

Формуланы рәсімдеу үлгісі: 

ОС

СОС
К 

      (1), 

мұндағы: К – меншікті айналым қаражатымен қамтамасыз етілу 

коэффициенті;  

       СОС – Меншікті айналым қаражаты; 

ОС – айналым қаражаттарының жалпы мөлшері. 

Пайдаланылған дереккөздерге сілтемелерді дереккөздер тізімі бойынша 

реттік нөмірмен көрсету және тік жақшада есеп мәтіні бойынша олардың 

аталу ретімен келтіру керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Дереккөздер туралы мәліметтер 

жұмыс мәтініндегі дереккөздерге сілтемелердің пайда болу ретімен 



Marucrparypa;iarblJlblMll-3epTrey xYMbIcbIH x<eHe npaKTI4Kat'IbIK AafiuuAuKru yfism4acTblpy
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I(ocrrnaur ailap ecen 6epyair{ xanracbl peringe oHblr{ releci rapaKrapblHAa,

xyMbrc HlerininAe cinrerrne xacany perirraen opHanacrblpblnybl KepeK. Op6ip

KocbrMruaHbr 6erriq opracbrHAa <I(ocrrMlua)) AereH cogAi xeHe oHbIFI 6elricin

KepceTe oTbIpbtII, Xar{a x(onAaH 6acray KepeK. I(ocrturuaAa uerisre (aTbIcTbI

crrMMerpr4{nbr rypAe xeKe )KonAa 6ac epinneH xa3bIJIarbIH Ta(blpbln 6onyu KepeK.

I(ocrrirauranap A epniHen 6acran opbrc arsanurinir{ 6ac epinrepivreu 6enrileHeAi.

Erep aep6eC Marlbr3br 6ap nyxar Marr4crpnix 4uccepralrvflra I xo6ara (ocbIMIUa

p.rit4. Kon,qaHbIJIca, oJI rYnHYcKara e3reprycir ecenxe eurigileAi.

O:ipneyruirep: <I(aplru )KeHe MeJllMerrep aHaJII4TI4KacbI))

F'EBA Al4peKropbl AAan6ercosa A.A.
o.r.K., npoQeccop Ea:aP6aes A.O

Ic xarasAapblH )KYPrl3Y

apxl4B 6oniui
reKcepy rypanbl 6enri:

Bonar6er E.E.
)KoHe AE 6acruru

)KOHC

22




