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1. ДИПЛОМАЛДЫ ТӘЖІРИБЕ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ  

 
5В050800 «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы студенттерінің диплом алды 

кәсіптік тәжірибенің негізгі мақсаты – оқу процесінде берілген білімді одан әрі жетілдіру, 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізу саласындағы, аудиттер өткізу мен 

экономикалық талдау жүргізудегі тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Тәжірибе барысында студент атқаруы тиіс:  

 кәсіпорынның ұйымдық қызметімен, құрылымымен, қызмет саласымен және 

кәсіпорындағы кәсіптік және басқарушылық бөлімшелерінің негізгі функцияларымен танысу;  

 кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті, талдау мен аудитті ұйымдастыруды үйрену: 

соның ішінде есеп саясаты, есептік салық саясаты, бухгалтерлік есеп формасы, есепті 

автоматтандыру, алғашқы құжат және құжаттарды жүргізу; аналитикалық есеп формасы, 

қаржылық есеп берудің құрамы мен мазмұны, оны талдау; кәсіпорынның басқарушылық және 

қаржылық талдауына сын-пікір жазу және оны жетілдірудің жолдарын ұсыну; 

 ұйымдық жұмысты орындау, бухгалтерлік есепті енгізу және компьютерлендіру 

технологиясын меңгеру; 

 дипломдық жұмысты (жобаны) орындау мен кәсіптік тәжірибе есебін дайындау үшін 

қажетті материалдырды жинау, өңдеу және дайындау. 

 

2. ДИПЛОМ АЛДЫ ТӘЖІРИБЕСІН ДАЙЫНДАУ, ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ 

ЖЕТЕКШІЛІК ЕТУ 

 

Студенттер практика базасын ұйымдастыруда практикадан өтуге университеттің 

алдын-ала практикалық сабақтар өткізетін ұйымдармен алдын-ала жасаған келісімдері 

негізінде жіберіледі. Тәжірибенің негізі әр түрлі меншік формасындағы ұйымдар болуы 

мүмкін. 

Тәжірибе күндері мен ұзақтығы академиялық күнтізбеде көрсетіледі. 

Тәжірибе басталардан екі-үш күн бұрын күндізгі оқу студенттермен кездесіп жиналыс 

өткізіледі  (нұсқаулық) және оқытушылар - тәжірибе жетекшілерімен таныстыру өткізіледі, 

қашықтан оқыту бөлімінің студенттері осы нұсқаулықтарды басшылыққа алады.  

Оқытушы жетекшілері студенттерді тәжірибенің мақсатымен, міндеттерімен, жүру 

уақытымен, тәжірибе туралы есеп берудің кестесі мен тәртібімен таныстырады. 

Тәжірибе басталар алдында әр студентке беріледі: 

 диплом алды тәжірибе бағдарламасы; 

 тәжірибе күнделігі; 

 тәжірибеге жолдама. 

Тәжірибе өту орнына келгеннен кейін студенттер өздерін ұйымның кадрлар бөлімімен 

таныстырып, диплом алды тәжірибеге жолдамасын ұсыну керек, хабарламада (жолдамада) 

«келген» белгісін алуы керек. Тәжірибеден өту алдында студент тәжірибе бағдарламасын 

мұқият оқып шығуы керек. 

Тәжірибе күнтізбелік және тақырыптық жоспар негізінде жүргізіледі. (1 кесте) 

 

Кесте 1 – Тізбектік-тақырыптық жоспар 

Тақырып жоспары Жұмыс 

күндері 

саны * 

1. ЖАЛПЫ БӨЛІМ  

Тақырып 1. Ұйымның шаруашылық қызметі және есеп саясатымен танысу 

 

3 
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     2. ЕСЕП, АУДИТ, ТАЛДАУ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ  

 

Тақырып 2 Басқару есебін ұйымдастыру 3 

Тақырып 3. Қаржылық есептілікті ұсыну 3 

Тақырып 4. Талдамалы жұмыс және салық есебі  3 

Тақырып 5. Қаржылық есептілік аудиті 3 

3. ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША  ЕСЕП ДАЙЫНДАУ  

Тақырып 6. Дипломдық жұмысты (жобаны) орындау үшін практикалық 

материалдарды жинау, өңдеу және дайындау. 

7 

Тақырып 7. Кәсіби тәжірибе бойынша есепті орындау үшін практикалық 

материалдарды жинау, өңдеу және дайындау 

3 

 

 

3. ҒББД-нен ДИПЛОМ АЛДЫ ТӘЖІРИБЕ ЖЕТЕКШІСІ МІНДЕТТЕРІ  

- тәжірибе басталғанға дейін тәжірибе өту орнымен (базасымен) танысу; 

- студенттерге тәжірибеден өту әдістемелік нұсқаулығы және бағдарламасын зерделеуде 

көмек көрсету; 

- диплом алды тәжірибе бағдарламасының орындалуына бақылауды жүзеге асыру; 

- тәжірибе бойынша есебін құрастыру үшін материалдарды жинау бойынша кеңес беру. 

 

 

4. ДИПЛОМ АЛДЫ ТӘЖІРИБЕНІ ӨТУ БАЗАСЫНАН ЖЕТЕКШІ МІНДЕТТЕРІ   

 кәсіптік жетекшілікті жүзеге асыру, қажетті түсіндірулер, студенттерге берілген 

тапсырмаларды уақтылы және жауапты орындалуын талап ету; 

 диплом алды тәжірибе бағдарламасына сәйкес студенттердің диплом алды 

тәжірибесін ұйымдастыру; 

 студенттердің тәжірибесінің талапқа сай өтуін ұйымдастыру, сонымен бірге есепті 

жазу үшін материалдарды жинауда студентке тәжірибелік көмек көрсету; 

 студенттерді ұйымның диплом алды және ұйымдастырушылық құрылымымен 

таныстыру; 

 ұйымда қауіпсіздік техникасы мен тәртіпті сақтау ережесі бойынша нұсқау жүргізу; 

 студенттің есебімен танысу және студент-практикантқа оның теориялық, тәжірибелік 

дайындығы, еңбек тәртібін сақтау  жағынан қысқаша мінездеме-пікір беру, тәжірибенің 

бағдарламасының барлық бөлімдерінің орындалу бағасын ілеспе құжаттарға енгізу; 

 тәжірибе соңында практикант жұмысы туралы жазбаша сәйкесінше мінездеме беру.  

  Осы уақыт аралығында студенттер әдістемелік нұсқаулық пен тәжірибе базасының 

сәйкесінше нұсқаулықтарымен анықталған өздерінің міндеттерін орындайды.   

 

5. ТӘЖІРИБЕ КЕЗЕҢІНДЕГІ СТУДЕНТ МІНДЕТТЕРІ  

Студент тәжірибе өту кезінде міндетті:  

- тәжірибе орнына нақты белгіленген уақытта келу; 

- келесі бағыттар бойынша ұйым-тәжірибе базасымен танысу: ұйымның құрылу 

тарихы;ұйымның құрылымы, басқару органдары. 

- берілген ұйыммен жүзеге асырылатын қызмет түрлерімен танысу; 

- ұйымдағы әрекеттегі ішкі тәртіп ережесі мен еңбек заңдылықтары талаптарын қатаң 

сақтау; 

- тәжірибенің бағдарламасымен қарастырылған тапсырмалар және жеке 

тапсырмаларды толық орындау; 

- бухгалтерлік есеп және аудитті ұйымдастыру мен әдіснамасы бойынша нұсқамалық 

және нормативтік материалдарды зерделеу; 

- кафедрадан тәжірибе жетекшісі кеңесін пайдалану; 

- күнделікте әр күн сайын орындалған жұмыстар туралы жазбалар жүргізу, апта сайын 
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ұйымдағы жетекшіге тексеруге беру және қол қойдыру; 

- диплом алды жиналыстарға қатысу, ұйымның ұжымы қоғамдық өміріне атсалысу; 

- тәжірибе соңында тәжірибені өту базасы ұйымындағы жетекшіден ұйымның басшысы 

қол қойған, мөр басылған мінездеме алу. 

 

6. ДИПЛОМ АЛДЫ ТӘЖІРИБЕ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

1. Тақырып.  Ұйымның шаруашылық қызметі және есеп саясатымен танысу  

Танысу:  

 Компанияның құрылу тарихы; 

 Ұйымның ұйымдастырушылық-құқықытық нысанымен (жарғы, еншілес құжаттар 

және т.б.) 

 Қызметтің негізгі бағыттармыен (негізгі және көмекші өндіріс,  қызмет көрсету, 

орындалған жұмыс,  қызметтің басқа түрлері); 

 өндірістің технологиялық үдерісі өзгешеліктері; 

 ұйымның ұйымдастырушулық-диплом алды құрылымы;   

 шикізат, материалдар, жанар май, электроэнергия негізгі жеткізушлілерімен; 

 дайын өнім (жұмыс, қызмет) негізгі тұтынушыларымен; 

 дайын өнімді өткізу ұйымдастыру; 

 ұйымның есеп саясатымен; 

 ұйымның есептік-талдамалық қызметі ұйымдастырушылық құрылымымен; 

 бухгалтерлік есеп жүргізу нысанымен; 

 бухгалтерия жұмысының ұйымдастырылуы (оның функциональды-

ұйымдастырушылық құрылымы); 

 құжат айналымы сызбасымен. 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық-шаруашылық қызметі ұйымның диплом 

алды және сауда қызметінің барлық аспектілерін көрсетеді. 

Студент «Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері» кестесін 

құруы керек, сонымен қатар соңғы және есепті жылдағы деректерді талдауы керек (кесте 1). 

 

1 кесте - 20 ___– 20__ жылдардағы ұйымның негізгі көрсеткіштері 

 

Көрсеткіштер Өткен 

жыл 

Есепті жыл Ауытқу 

абсолютті Салыстырмалы   

1. Сатудан түскен табыс, мың 

теңге 

    

2. Қызметкерлердің орташа саны, 

адам 

    

3. Негізгі құралдардың орташа 

жылдық құны, мың теңге 

    

4. Қысқа мерзімді активтердің 

орташа жылдық құны, мың теңге 

    

5. Еңбек өнімділігі, теңге     

6. Қор қайтарымдылығые (1/3) 

тенге  

    

7. Қор сыйымдылығы (3/1)  тенге     

8. Өндірілген өнімнің өзіндік 

құны, мың теңге 

    

9. Жалпы табыс, мың теңге     

10. Кезең шығындары, мың теңге     



Диплом алды тәжірибені өту бойынша әдістемелік нұсқау 

 7 

11. Салық салынғанға дейінгі 

табыс 

    

12. Табыс салығы       

13. Күтпеген жағдайлардан 

түскен кіріс, мың теңге 

    

14. Таза табыс, мың теңге     

15. Активтердің айналымы 

(уақыт) 

    

16. Қысқа мерзімді активтердің 

айналымы (рет) 

    

17. Қысқа мерзімді активтердің 

бір айналымының ұзақтығы 

(күн) 

    

18. Сату көлемінің табыстылығы 

%   

    

19. Қысқа мерзімді активтердің 

табыстылығы, %   

    

20. Меншікті капиталдың 

табыстылығы, %  

    

Ескерту: «Компанияның атауы» мәліметтері негізінде автормен құрастырылған  

  

Сонымен қатар, тыңдаушы дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша есеп-

қисаптың ақпаратын талдауға міндетті. Мысалы, егер диплом жобасының тақырыбы  ұзақ 

мерзімді активтерді есепке алу, аудиттеу, талдауды жүргізуге байланысты болса, онда есепте 

негізгі құралдардың (НҚ) техникалық жағдайына қатысты барлық есептеулер, оларды 

пайдалану тиімділігі; егер практика негізінде материалдық емес активтер болса, онда 

генерацияланатын бірліктер үшін материалдық емес активтердің (МЕА) құрылымдық талдауы 

мен кірістілік көрсеткіштеріне негізделген есептер болуы керек. 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы ұйымдардың қаржы есептілігін 

талдаумен байланысты болмаса, есептеулер экспресс-талдаумен шектеледі. Егер дипломдық 

жұмыстың (жобаның) тақырыбы қаржылық есептілікпен байланысты болса, онда 

кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштеріне толық талдау жасалуы керек. 

 

2 тақырып. Басқару есебін ұйымдастыру 

  

Студент басқару есебінің ұйымдастырылуы, өндірістегі шығындар есебінің 

нормативтік базасын зерттеуі қажет.   

Өндірістегі шығындар есебі бойынша студент шығындар есебінің әдісі және өнімнің 

(қызметтің) өзіндік құнын калькуляциялаумен танысуы керек. Диплом алды шығындардың 

пайда болу орындары; өнімнің өзіндік құнына қосылуы тәсілі арқылы топтастыру, сонымен 

қатар дайын өнімнің нақты өзіндік құнын анықтау тәртібін үйренуі қажет.  

Студентке қажет болған жағдайда, егер дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы 

диплом алды есепке қатысты болса, онда шығындарды корреспонденттелетін шоттар 

бойынша, экономикалық элементтері бойынша, калькуляция баптары бойынша құрамын  

егжей-тегжейлі зерделеуі керек. Жұмыстың жобалық бөлігін нығайту үшін нақты өндірістің 

технологиялық үдерісінің ерекшеліктерін зерттеу ұсынылады. 

Егер  ұйымда басқару есебі жүйесі дұрыс ұйымдастырылған болса, онда бюджеттік 

жоспарлау мен бақылауды зерттеу ұсынылады. 

 

3 тақырып. Қаржылық есептілікті ұсыну  

 

Оқып үйрену ХҚЕС 1 «Қаржылық есептілікті ұсыну». 
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Танысу керек: 

 Бас кітаптің толтырылу тәртібімен; 

 бухгалтерлік баланстың жасалу тәртібі және техникасымен; 

 бухгалтерлік баланстағы көрсеткіштердің басқадай есептілік нысандарымен өзара 

байланысымен; 

 жеке шоттар бойынша бухгалтерлік регистрлердің өзара байланысы әдістемесімен; 

 статистикалық және қаржылық есептіліктің ұсынылу нысандарымен, құрылымымен, 

мерзімдерімен. 

            Есепке тіркеу қажет: 

 Бухгалтерлік баланс; 

 Кіріс пен шығыс туралы есеп; 

 Ақша қаражаттары туралы есеп; 

 Капиталдың өзгерісі туралы есеп; 

 Ұйымның есеп саясаты мен түсіндірмелік жазбахаты туралы ақпарат. 

 

4 тақырып. Талдамалық жұмыс және салық есебі 

 

Студент тәжірибе барысында: 

 ұйымдағы экономикалық талдауды ұйымдастырумен танысуы; 

 талдамалық жұмыстың жүргізілу жағдайымен және де ұйымды басқаруда жедел 

талдау нәтижелерін пайдалануды білуі; 

 экономикалық талдауға қажет ақпараттарды жинақтау, дайындау және өңдеу 

әдістемесін меңгеруді; 

 жыл қорытындысы бойынша ұйымның диплом алды – қаржылық қызмет нәтижесіне 

талдау жасауға қатысу (баланстағы актив пен міндеттеменің құрамы мен құрылымына, 

ұйымның төлемқабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығына). 

 бюджетке төленетін салық түрлерімен танысып; 

 табысқа салынатын салық, қосылған құн салығы, акциздер және т.б. есептеу тәртібін; 

 жергілікті бюджетке төленетін салықтарды есептеу және төлеу тәртібін; 

 салықтарды есептеу есептемелерін көшіре отырып, бухгалтерлік регистрлерді құруды 

үйренулері қажет. 

             

5 тақырып. Қаржылық есептілік аудиті 

 

Бұл бөлімде студент тәжірибе өту базасындағы бақылау жүйесінің ұйымдастырылуымен 

толық танысуы қажет. Егер де тәжірибе өтіліп жатқан ұйымда ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) 

қажетті деңгейде ұйымдастырылған болса, онда ІБЖ ұйымдастыру негізін тәжірибе бойынша 

есеп беруде ашып көрсетуі қажет. 

Ұйымда сыртқы аудиторлық тексеру өткізілген жағдайда, онда есеп беруде аудиторлық 

есеп көшірмесін тіркеуге болады. Басқадай жағдайда қажеттілік жоқ.   

 

7. КАФЕДРАҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Диплом алды тәжірибе өтуші студентке мінездемені тәжірибе орнынан дағайындалған 

жетекші береді  және келесі мәліметтерді қамтуы керек: 

- тәжірибе өту базасы болып табылатын ұйымның толық атауы; 

- студентке мінездеме беріліп отырған кезең; 

- студент жұмыс істеген ұйымдық құрылымдардың тізімі; 

- жетекшінің тапсырмасымен студент атқарған жұмыстар тізімі; 

- тәжірибе өтуші студенттің орындалған жұмысқа қатынасы, берілген тапсырмалардың 

орындалу дәрежесі, сапа деңгейі және оның жеке тапсырмаларды өз бетінше орындауға 

дайындығы; 

- студенттің тәжірибе кезінде көрсеткен тәртіптері мен іскерлік қасиеттері; 
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- клиенттермен, қызметкерлермен, ұйым басшылығымен қарым-қатынас жасау 

мүмкіндігі; 

- тәжірибе өту кезінде студентті жағымсыз жағынан сипаттайтын жағымсыз 

белгілердің, әрекеттердің, көріністердің болуы; 

- тәжірибені өту барысындағы ұсынылған бағасы; 

- мінездемені беру күні. 

Мінездеме тәжірибенің негізі болып табылатын ұйымның фирмалық бланкісінде 

немесе осы ұйымның мөрімен бекітілген парақта жасалады.  

 

 

8. ДИПЛОМ АЛДЫ ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША ЕСЕП БЕРУДІ ДАЙЫНДАУ 

  

Диплом алды тәжірибені толық өтіп, аяқтағаннан кейін студенттер тәжірибе орнынан 

мінездеме алып, кафедраға тәжірибе бойынша есеп береді. 

Есеп беруді студент тәжірибе өту базасы болып табылатын ұйымда жинақталған 

материалдар және орындаған жұмыстары негізінде дайындайды. 

Диплом алды тәжірибе бойынша есеп беру бағдарламаға сәйкес жасалуы керек. Есеп 

берудің негізгі мазмұны тәжірибедегі студенттің өзіндік жұмысының нәтижелері болуы керек. 

Есеп беру тек ұйымның функциялары мен міндеттерін немесе оқулықтар мен басқа да 

әдебиеттердің жалпы ережелерін сипаттаумен шектелмеуі керек. 

Есеп беру дұрыс, анық, мұқият және қойылған талаптарға сәйкес рәсімделуі қажет. 

Есеп беру мыналардан тұруы керек: мазмұны тәжірибенің күнтізбелік кестесіне сәйкес; 

мәтіндік бөлігі қосымшаларды қоспағанда, компьютерлік мәтіннің 10-15 бетінен; есеп беруді 

қорғау кафедра меңгерушісі тағайындаған университеттен тәжірибе жетекшісі жүзеге 

асырады. 

Есеп берудің құрылымдық элементтері: 

- титулдық беті; 

- есеп беру мазмұны; 

- негізгі бөлім; 

- қосымшалар 

Титулдық бет - бұл есеп берудің бірінші парағы және құжатты өңдеу мен іздеуге 

қажетті ақпарат көзі ретінде қызмет етеді және Г қосымшасына сәйкес рәсімделеді. Титулдық 

парақ есеп беруді нөмерлеудің жалпы санына енгізіледі. Титул парағындағы парақ нөмірі 

көрсетілмейді. 

Есеп берудің мазмұны бөлімдер мен бөлімшелердің басталуы парағының нөмерлері 

мен аталуы көрсетіле отырып жасалады. 

Жұмыстың негізгі бөлігі мәтін, кестелер,  сурет, сызбаларды қолдана отырып жасалады. 

Есеп беру тақырыптық жоспарда көрсетілген ретпен жасалады. Есеп беруде барлық 

қажетті есептеулер, ұйым туралы сандық деректер болуы керек. 

Есептің негізгі бөлігі бөлімдер мен бөлімшелерге бөлінуі керек. Әр бөлімде толық 

ақпарат, қорытылған болуы керек. 

Қосымшалар негізгі бөлімнен кейін, нөмерленбей тіркелуі қажет. Әрбір қосымша 

«Қосымша» деп ортасында жазыла отырып, жаңа парақтан басталуы және мағыналы атауы 

болуы керек. Қосымшалар А әрпінен басталатын орыс алфавитінің бас әріптерімен 

көрсетіледі. «Қосымша» деген сөзден кейін оның ретін көрсететін әріптер жазылады. 

Дұрыс ресімделген есеп беру - қағаз папкаға (іс қағаздар) тігіліп, тіркеу үшін кафедраға 

тапсырылады. 

Диплом алды тәжірибе туралы есеп беру ресімдеуге қойылатын талаптарды D 

қосымшасынан қараңыз. 
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ҚОСЫМШАЛАР 

Қосымша А 

  

Жолдама 

  

Өндірісте қалады 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                        (негізі) 

«_______» ___________________20___ж. 

Білім алушы__________________________________________________________ 

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

диплом алды тәжірибеден өту үшін жіберіледі_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                 (кәсіпорынның атауы) 

Тәжірибенің басталу мерзімі ___ ____________________ 20____ж. 

Тәжірибенің аяқталу мерзімі ___ ____________________ 20____ж. 

Оқу орнының басшысы_______________________ 

М.О. _______________________ 

                    (қолы) 

______________________________________________________________________ 

---------------------------------------ЛИНИЯ ОТРЕЗА 

Оқу орнына қайтады 

Келгені және кеткені туралы белгі 

Білім алушы___________________________________________________________ 

                             тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

кәсіптік (диплом алды) тәжірибеден өту үшін_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

                          (диплом алды тәжірибе атауы) 

 Келді Кетті 

______________________________________  ______________________________ 

«______»_________________20____ж.  «______»______________20____ж. 

Мөр, қолы  Мөр, қолы 
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Қосымша  Б 

 

«Бекітемін» 

««Есеп, талдау және аудит» ҒББД меңгерушісі  

___________________________________ 

Т.А.Ә. 

«______» ___________________ 20_____ж. 

  

"КЕЛІСІЛДІ" 

Диплом алды тәжірибе жетекшісі 

(ұйымның, кәсіпорынның, мекеменің) 

_____________________________________ 

                                                              Т.А.Ә. 

«______» __________________ 20_____ж. 

  

 

Кәсіптік ( диплом алды) тәжірибенің жұмыс жоспар-кестесі 

(тәжірибе түрін көрсету: оқу, диплом алды, диплом алдындағы, педагогикалык және т. б.) 

  

Мамандығы бойыншаӨ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Білім алушының__________________________________________курс__________ 

                     тегі, аты, әкесінің аты 

_____________________________________________________________________ 

                             (оқу орнының атауы) 

  

№ 

р/с 

Диплом алды тәжірибе 

бағдарламасына сәйкес 

орындалуы (оқып-үйрену) 

тиіс жүмыстардың тізбесі 

Диплом алды тәжірибе 

бағдарламасын 

орындау мерзімі 

Ескерту 

Басталуы Аяқталуы  

1.         

2.         

3.         

  

  

Қолы______________________________________________________________ 

                        (Диплом алды тәжірибенің оқу орны тағайындаған жетекшісі) 

«______» __________________20___ж. 
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   Қосымша В 

 

Диплом алды тәжірибеден өткені туралы күнделік-есеп 

Білім алушы ____________________________________________________________________ 

тегі, аты, әкесінің аты 

 

№ 

р/с 

Практикадан 

өту 

аптасының 

нөмірі 

Кәсіби практика бағдарламасына 

сәйкес орындалған (оқып-үйрену) 

жұмыстардың атауы 

Кәсіби практиканың 

жекелеген 

тақырыптарын, 

жұмыстарын орындау 

мерзімі 

кәсіби 

тәжірибе 

жетекші-

сінің 

Қолы 

басталуы аяқталуы  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

1. Орындалған (зерттелген) процестердің, рәсімдердің, әдістердің және т. б. 

сипаттамасы__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Білім алушының қолы ____________ 

«_____» ___________________20 ___ж. 

       __________________________________________________________________ 

 (диплом алды тәжірибенің тікелей басшысы) 

«_____» ___________________20 ___ж. 

 

2. Білім алушы практикантты көтермелеу және жазалау  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Диплом алды тәжірибе жетекшісінң (кәсіпорын, ұйым, мекемеден) қорытындысы  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Диплом алды тәжірибе жетекшісінң (кәсіпорын, ұйым, мекемеден) қолы 

____________________________________________ 

«______» _________________20____ж. 

 

М. О. 
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Қосымша  Г  

 

 

 

 

Есептің негізгі беті  

 

 

«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ» МЕКТЕБІ 

«ЕСЕП, ТАЛДАУ ЖӘНЕ АУДИТ» ҒЫЛЫМИ БІЛІМ БЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

 

 

 

ЕСЕП 

тәжірибеден (түрі) өткені туралы 

___________________________________________________________________ 

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

Бағыты бойынша ____________________________________________________ 

(мансап орталығының; департаменттер; өз бетінше) 

 

 

 

 

Студент 

________________ курс 

 

____________________________ 

(мамандық атауы) 

____________________________ 

(Аты-Жөні) 

Байланыс: электронды мекенжайы, 

ұялы телефон нөмірі 

 

Департамент тағайындаған тәжірибе 

жетекшісі 

____________________________ 

(ғылыми дәрежесі, лауазымы, аты-

жөні) 

 

Компаниядан тағайындалған тәжірибе 

жетекшісі 

____________________________ 

(электрондық мекен-жайы, ұялы 

телефон нөмірі) 

Алматы, 20_ ж. 
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Қосымша Д  

 

Диплом алды тәжірибе туралы есепті рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 

Есеп беру баспа түрінде компьютер және принтерді қолдана отырып, 4А форматтағы 

ақ парақтың бір бетінде бірінші интервал арқылы жасалуы тиіс. Қаріп- Times New Roman, 

қалыпты, кегль-14. Барлық жұмыс бойынша біркелкі тығыздық, кереғарлық пен суреттің 

біркелкі анықтығын сақтай білу керек.  

Есеп беру мәтінін келесі жиек шамасын ескере отырып басу керек: сол жағы- 30 мм, 

жоғарғы жағы- 20 мм, оң жағы- 10 мм және астыңғы жағы- 25 мм. Абзацты шегініс- 10 мм. 

Белгілі терминдерде, формулаларда, терминдерде, әртүрлі қаріп гарнитурасын 

пайдалана отырып, ерекше көрсетілген компьютерлік мүмкіндіктерді қолдануға рұқсат 

етіледі.  

Суретпен бейнелеуді рәсімдеуге, кестелерге, басып шығаруға және де жасалу жолына 

қарамастан, басып шығарылған мәтіннің сапасы айқын көшірменің талаптарын 

қанағаттандыруы тиіс. Бөлімдердің атауын абзацты шегіністен бас әріппен соңына нүкте 

қоймай, астын сызбастан жазу керек. Барлық мәтін арқылы тура белгілеуді пайдалана отырып, 

беттерді араб қаріпі арқылы белгілеу керек. Беттің нөмірін парақтың төменгі жағына, 

ортасына нүктесіз қояды. 

Суретпен сипаттау және кестелер, бөлек беттерде орналаса отырып, есеп берудің 

жалпы беттік белгіленуіне қосады. А3 форматындағы суретпен сипаттау және кестелерді бір 

бет деп есептейді.  

Есеп берудің бөлімдері араб қарпімен, нүктесіз және абзацты шегініс арқылы 

белгіленіп, реттік нөмірлерге ие болуы тиіс.  

Есеп беру беттері мен қосымшаның белгіленуі тура болуы керек. 

Суретпен сипаттау (сызбалар, карталар, графикалар, кестелер, диаграммалар, 

фотосуреттер) есеп беруде бірінші рет атап өтіліп немесе келесі бетте мәтіннен кейін тұруы 

тиіс. Суретпен сипаттау компьютермен әрі түрлі түсті болып орындалуына болады. Есеп 

беруде барлық суретпен сипаттауларға сілтеулер көрсетілуі тиіс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. «Счастливый молочник» ЖШС диплом алды құрылымы  

 

Кестені жақсы көрнекілік пен салыстырудың ыңғайлы болуы үшін пайдаланады. 

Кестенің атауы оның берілгенін көрсете отырып, қысқа әрі нақты болуы тиіс. Пайдаланылған 

дереккөздеріне арналған сілтемелер шаршы жақшада болуы керек. 

Кестелерді, кестелерге қарамастан араб қарпімен, тура белгімен белгіленуі тиіс. 

Кестені безендіру үлгісі төменде көрсетілген:  

Материалдар мен 

шикізат қоймасы 
Цех және аумақ 

қосалқысы 

Инжинерлік 

қамсыздандырудың 

қызметтері 
(энетгетиканың, 

транспорттың, 

техникалық 

қауіпсіздіктің) 

Негізгі өндіріс (цехтар және  

өндіру  учаскелері) 

Дайын өнімдер 

қоймасы, дүкендер 
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Кесте 1 

Қосылған бағаны инновациялық енгізу арқылы үлкейту  

 

№ 

п/п 

Инновация түрлері Қосылған 

бағаның өсуі  % 

1 2 3 

1 Жаңа өнім алудың технологиясы  17 

2 Электромагниттік және химиялық күшейтудің 

технологиясы  

30 

3 «Де- Смет» фирмасының желісінде 

экстракциондық майдың өндірілу технололгиясы 

33 

4 Түйіршіктелген күнжараның техникасы мен 

технологиясы 

20 

Ескерту- дереккөз (3,  42 б.) 

 

Формула мен теңестіру мәтінде бөлек жолға бөлініп жазылады. Әрбір формуланың 

немесе теңестірудің  жоғарғы және төменгі бөлігінде кем дегенде бір бос жол қалуы шарт. 

Егер де теңестіру бір жолға симайтын болса, ол теңдік белгісі (=),  қосу (+), азайту (-), көбейту 

(*), бөлу (/)  немесе басқа да математикалық белгілерден кейін қойылуы тиіс, бұған қоса 

белгілер келесі жолда қайталанады. Белгілер мен сандық коэфиценттерге анықтаманы сол 

формулада берілген ретілік арқылы төменгі жағына жазу керек. Әрбір белгілер мен сандық 

коэфиценттердің мағынасын жаңа жолдан беріп отыру қажет. Түсіндірменің бірінші жолын 

«қайда» деген сөзбен, қос нүктесіз бастайды. 

Формулалардың реттік нөмірлерінің сілтемелерін мәтінде жақша арқылы беріледі. 

Формулалардың белгіленуі бөлім бойынша рұқсат етіледі.  

Дереккөздер жайлы мәліметті есеп беру мәтініндегі дереккөздерінің сілтемелерінің 

пайда болу тәртібі арқылы қойып, нүктесіз араб қарпімен белгілеп, абзацты шегініс арқылы 

басу керек.  

Қосымшаны есеп берудің жалғасы ретінде, оның келесі беттерінде рәсімдейді. Есеп 

беру мәтінінде барлық қосымшаға сілтеме берілуі тиіс. Қосымшаны мәтінге сілтеменің тәртібі 

ретінде орналастырады. Әрбір қосымшаны жаңа жолдан, «Қосымша» деген сөзді жоғарыдан, 

ортасына қарай көрсете отырып жазу керек. Қосымшаны мәтінге байланысты симметриялы, 

бас әріппен жазылған, тақырыпты болуы керек. Егер есеп беруде бір ғана қосыма болса, оны 

белгілемеуге болады. Қосымша есеп берудің басқа бөлімдерімен бірдей белгіленуі қажет. 
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