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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1.  Өндірістік практика - бұл «Нархоз университеті» КЕАҚ (бұдан әрі - 

Университет) оқытатын білім беру бағдарламаларының міндетті компоненті. 

1.2. Студенттердің өндірістік тәжірибесі бекітілген академиялық күнтізбеге 

және жоғары білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандартында 

белгіленген мөлшерде студенттің жеке оқу жоспарына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

1.3. Университет, студент және практика базасы арасындағы келісімшарт 

тәжірибе басталғанға дейін 1 (бір) айдан кешіктірілмей жасалады. 

1.4. Өндірістік практика студенттің оқу процесінде алған теориялық 

білімдерін бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттіліктерді игеруге, 

сонымен қатар практикалық тәжірибе жинауға бағытталған. 
1.5. Студенттердің барлық тәжірибе түрлеріне бағыты бұйрықпен және 

«бекітілген бұйрықтарды келісу және келісу тәртібіне» сәйкес жасалады. 

туралы. «Нархоз Университеті» КАҚ Ректоры, 02.06.2020 ж. No 03-01 / 64. 

1.6. Тәжірибе жетекшілері ретінде мамандықтың ерекшеліктері мен практика 

базаларының қызметін жақсы білетін профессорлар, доценттер, тәжірибелі 

оқытушылар тағайындалады. 
1.7. Өндірістік тәжірибенің мазмұны мен мерзімдері ғылыми және білім беру 

бөлімдерімен (бұдан әрі - МКБ) / білім беру бағдарламаларымен бекітілген 

жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу жоспарларымен анықталады. 

1.8. Тәжірибеден өтпеген, тәжірибе бағдарламаларын аяқтамаған, жұмыс 

туралы теріс пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз 

баға алған студенттер келесі академиялық кезеңде теориялық оқумен қатар 
немесе жазғы семестрде ақылы негізде тәжірибеге қайта жіберіледі. 

1.9. Тәжірибеге жалпы оқу-әдістемелік басшылықты ҒББД / білім беру 

бағдарламасы шығарады. 

1.10. Практиканың күнтізбелік күндері университеттің академиялық 

күнтізбесінде анықталады. Диплом алдындағы тәжірибеден өтуге жіберілген 

кезде студенттерге практикаға жолдама беріледі (No 4 қосымша), диплом 
алдындағы практикаға арналған жұмыс кестесі (No 5 қосымша) және диплом 

алдындағы практикадан өту туралы күнделік-есеп (No 6 қосымша), есептің 

титул парағы (No 7 қосымша) , есеп үлгісі (No8 қосымша), диплом 

алдындағы практика бойынша есепті дайындауға қойылатын талаптар (No 9 

қосымша). 

1.1. Өндірісітік практикаға бөлінген сағат көлемі оқу жоспарының жалпы 
сағат санынан есептеледі: 

1.1.1. Бакалавриат және магистратура бағдарламалары үшін кредиттер саны 

Білім беру бағдарламасының паспортына сәйкес белгіленеді. 

1.12. Тәжірибешілер студенттердің практиканы тікелей практикадан өту 

орнында ұйымдастыруы мен өткізілуіне, сондай-ақ оның шарттары мен 

мазмұнының сақталуына басшылық жасайды. 
1.13. Екі кешенді емтихан тапсырған кезде Мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартында (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
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министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығымен) анықталған 

тұлғалар санаттарына арналған дипломдық жұмыс немесе дипломдық жоба 
қорғаудың орнына олар үшін диплом алдындағы тәжірибенің орнына 

кәсіптік (өндірістік) практика ұйымдастырылады диплом алдындағы 

практика көлемінде бітіру курсында. 

1.14. Тәжірибенің жалпы нәтижелері ЭиМ мектебінің академиялық сапасын 

қамтамасыз ету Комитетінде шығарылады және талқыланады және 

Университеттің Ғылыми Кеңесінің отырысында баяндалады. 
1.15. Өндірістік практиканың негіздері кәсіптік практиканың жекелеген 

түрлерінің мақсаттарына сүйене отырып анықталады. Тәжірибе базасы 

ретінде анықталған компаниялармен, ұйымдармен, кәсіпорындармен, 

банктермен және мекемелермен бакалавриат практикасын өткізу туралы 

типтік келісімшартқа сәйкес өндірістік тәжірибесін өткізу туралы келісім 

жасалады. (Қосымша № 2). Практика негіздері, басқалармен қатар, 
серіктестік қатынастарындағы университетпен байланысты компаниялар, 

ұйымдар, кәсіпорындар, банктер және мекемелер болып табылады: олар 

донорлар, демеушілер, университетке жабдықтар, компьютерлер және басқа 

да материалдық көмек түрлері, сондай-ақ университет түлектері басқаратын 

компаниялар. 

1.16. Тәжірибені ұйымдастыруға және өткізуге Мансапты дамыту және 
түлектермен байланыс тобының қызметкерлері, ҒББД түлектерінің 

директорлары және білім беру бағдарламаларының жетекшілері жауап 

береді. 

1.17. Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобының қызметкерлері 

(бұдан әрі - ГРК және СВ) практикадан өту үшін серіктестердің пулын 

анықтайды, студенттерге практикаға арналған орындарды ұсынады, 
студенттерге консультациялар өткізеді, студенттерден өтініштер 

қабылдайды, сұраныстарды өңдейді, тағылымдама келісімшарттарын 

қабылдайды және олардың CAREER.NARXOZ.KZ мәліметтер базасында 

тәжірибедегі белгілерді тіркеуді, орналастыруды бақылайды. 

1.18. Жіберілген ҒББД директорлары білім беру бағдарламасының жалпы 

құрылымында практика түрін, практика бағдарламасын және практика 
көлемін анықтайды, бірақ жоғары білім берудің мемлекеттік жалпы білім 

беру стандартында анықталғаннан кем емес болады. 

1.19. Тәжірибе басталар алдында практика жетекшілері студенттерді осы 

Ережемен және есеп беру құжаттамасына қойылатын талаптармен 

таныстырады. Практика аяқталғаннан кейін ҒББД / білім беру 

бағдарламасының мүшелерінен құралған комиссия студенттерге практика 
нәтижелерін бағалайды, есеп беру құжаттарын тапсырады. 

1.20. ҒББД / білім беру бағдарламаларының жетекшілері Университеттің 

қызметкерлерін/ білім беру бағдарламаларынан CAREER.NARXOZ.KZ 

мәліметтер базасында белгілер қоюға жауапты етіп тағайындайды. 

1.21. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда (ҚР мемлекеттік 
органдарының актілерін, төтенше жағдайды, карантинді, эпидемияны, 
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стихиялы әрекеттерді және т.б. шығаруы) Университет практиканың барлық 

түрлерінің өтуін және есептерді қашықтан форматта қорғауды 
ұйымдастыруға құқылы. Тәжірибені аяқтаудың критерийі - практика 

бағдарламасында көзделген оқыту нәтижелерін игеру. 

 

2. СТУДЕНТТЕРДІҢ БАКАЛАВР БІЛІМ БЕРУ ПРОГРАММАЛАРЫ 

ТӘЖІРИБЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ТАЛАПТАР 

 
2.1. Кәсіби практиканың негізгі түрлері - оқу, өндірістік және өндірістік 

практика. 

2.4 Өндірістік практиканың мақсаты - кәсіби құзыреттілікті шоғырландыру, 

практикалық дағдылар мен кәсіби тәжірибе алу. 

2.5 Өндірістік практиканың негізгі міндеттері: 

2.5.1 Білім беру бағдарламаларындағы кәсіби қызмет түрлерін, олардың 
функциялары мен міндеттерін оқып үйрену. 

2.5.2 Теориялық білімді шоғырландыру және соның негізінде кәсіби 

шеберлік, дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру. 

2.5.3 Инновациялық технологияларды, еңбекті және өндірісті 

ұйымдастырудың озық әдістерін игеру.  

2.5.4 Ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибені жинақтау.  
2.5.5 Ұжымдық жұмыс дағдыларын, корпоративті басқару принциптерінің 

құзыреттіліктерін алу. 

2.5.6 Өз іс-әрекетін өз бетінше жоспарлау, әріптестерімен пайдалы байланыс 

орнату, кәсіптік позицияны анықтау және жауапкершілік сезімін 

қалыптастыру дағдыларын игеру. 

2.6. Өндірістік тәжірибенің негізі білім беру бағдарламасының бейініне 
сәйкес келетін ұйымдар (немесе байланысты ұйымдар) - компаниялардағы, 

ұйымдардағы, кәсіпорындардағы, банктердегі және мекемелердегі ұйымдар 

болып табылады. 

2.7. Университет практика базаларымен тиісті үшжақты келісімдер жасайды. 

2.8. Студенттердің практикасын Университеттің серіктестері негізінде 

серіктестен студенттерді практикаға қабылдауға серіктестің дайындығы 
туралы серіктес алған хатқа сәйкес ұйымдастыруға рұқсат етіледі. 

2.9 Компанияның, ұйымның, кәсіпорының, банктің тәжірибе жетекшісі 

күнделіктердің жүргізілуін, тыңдаушылардың есептер дайындауын 

бақылайды және олар бойынша практикалық бағдарламаның орындалуы 

туралы мәліметтер мен жеке тапсырмаларды қамтитын кәсіби мінездемелер 

құрастырады. 

 

3. СТУДЕНТТЕРДІҢ ПРАКТИКАДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

3.1. Тәжірибе кезінде студент мндетті: 

3.1.1. Практика бағдарламасында көзделген тапсырмаларды толығымен 
орындаңыз, практика күнделігін жүргізіңіз. 
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3.1.2. Компанияда, ұйымда, мекемеде, кәсіпорында, банкте қолданыстағы 

ішкі еңбек ережелерін сақтаңыз. 
3.1.3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария 

ережелерін зерделеу және қатаң сақтаңыз. 

3.1.4. Тәжірибе аяқталғаннан кейін ұйымнан тәжірибе жетекшісі тренингке 

мінездеме жасайды - рецензия (кез-келген нысанда), онда бағдарламаның 

орындалу дәрежесі, студентке көрсетілген кәсіби және жеке қасиеттер, 

студенттің кәсіби жарамдылығы туралы қорытындылар көрсетілуі керек. 
3.1.5. Сипаттама А4 парақтарында ерікті түрде рәсімделеді, тәжірибе 

базасынан тәжірибе жетекшісі қол қоюы және ұйымның ресми бланкісінде 

рәсімделуі және / немесе ұйымның мөрімен куәландырылуы керек. 

3.2. Студент құқылы: 

3.2.1. Тәжірибе бағдарламасында қарастырылмаған жұмыстарға қатыспауға. 

3.2.2. Егер компанияда бос жұмыс орындары болса, кәсіптік оқытуға сәйкес 
келетін ақылы жұмыс орындарына (лауазымдарға) жұмысқа қабылдануға. 

3.3. Практика аяқталғаннан кейін студент есеп береді, онда студенттің 

практика кезеңінде нақты атқарған жұмысы туралы ақпарат, сонымен қатар 

компанияның (ұйымның, кәсіпорнынның, банктің) қысқаша сипаттамасы, 

оның қызметін ұйымдастыру, еңбекті қорғау мәселелері, экономикасы, 

қорытындылары мен ұсыныстары болуы керек. 
3.4. Диплом алды / өндірістік практика туралы есеп белгіленген нысанда 

жасалады немесе білім беру бағдарламасының ерекшеліктеріне байланысты 

ерікті түрде жасалуы мүмкін. 

3.5. Диплом алды / өндірістік практиканы бақылау нысаны практика есебін 

қорғау болып табылады. 

3.6. Тәжірибеден өту кезеңінде тәжірибеден өтушілер практикадан өту 
орнында жалақы алғанына қарамастан (егер олар бос лауазымдарға 

қабылданса), олар жалпы негізде стипендия алу құқығын сақтайды. 

 

5. ПРАКТИКАНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

5.1 Тәжірибе аяқталғаннан кейін практикант тәжірибе нәтижелері туралы 
жазбаша есеп дайындайды. 

5.2 Тәжірибе туралы есепте студенттердің өздеріне де, тәжірибе 

жетекшілеріне де, университет үшін де дипломдық жұмыстардың 

(жобалардың) тақырыбын жаңарту, компаниялар үшін зерттеулердің 

пайдалылығы - практика базалары үшін пайдалы ақпарат болуы керек. 

5.3 Есепте орындалған жұмыс туралы ақпарат, практика базасының қысқаша 
сипаттамасы болуы керек (бір беттен аспайды): негізгі қызмет түрлері және 

жұмыс әдістері (негізгі өнімдер мен қызметтер, тұтынушылардың негізгі 

топтары, сату көлемі, корпоративті этика); кадрларды іріктеу, таңдау, жалдау 

процесінің сипаттамасы және т.б. 

5.4 Есеп беруде студенттер Қазақстан Республикасының заңнамасына және 
практика базасының тиісті құжаттарына сәйкес қол жетімділігі шектеулі 
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тәжірибелік базаның құпия ақпаратын және коммерциялық құпиясын 

білдірмейтін ақпаратты пайдаланады. 
 

6. ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

6.1 Практиканы ұйымдастыруға жауапкершілікті Мемлекеттік аймақтық 

білім және зерттеу комитетінің қызметкерлері көтереді, ҒББД / білім беру 

бағдарламаларының басшылары практиканың оқу-әдістемелік басшылығына 
жауапты, академиялық іс  жөніндегі проректор практикаға жалпы бақылауды 

жүзеге асырады. 

 

7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

7.1 Тәжірибені ұйымдастыру бойынша осы нұсқаулық ЭжМ мектебінің 

кеңесінде бекітілген. Бұл құжаттың мерзімі жыл сайын жаңартылып 
отырады. 

 

 

 

Әзірлеушілер: 

П.ғ.к, доцент, қауымдастырылған  профессор                                                        Е.А. Абенова 

 
 

 

Құжат айналымы және мұрағат бөлімі                                                                      ҚА басшысы 

тексерілгендік белгісі:                        Б.Б. Болатбек 
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Қосымша 1 

ШАРТ № 

Кәсіптік практиканы өткізуге арналған  

Алматы қаласы                                                                     «   » __________  жыл                     

«Нархоз Университеті» Коммерциялық емес Акционерлік қоғамы 

атынан (бұдан әрі - Университет) 21.05.2020 ж. берілген №12-15/19 сенімхат 
негізінде әрекет ететін істер Әкімшілік жұмыстар жөніндегі проректоры 

Аменовой Камили Амантурлиевны  бір тараптан, және Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрлiгi атынан 

____________________(кәсіпорынның атауы) негізінде (бұдан әрі – 

кәсіпорын) _______________________ (Басшының Т.А.Ә.), 

_____________________________ негізінде әрекет ету (Жарғы, сенімхат № 
___, Ереже, тағайындау тәртібі және т.б.) екінші тараптан, азамат 

(ша)___________________________ (Студенттің аты-жөні), өзара тиімді 

ынтымақтастықты мақсат етіп, Университеттің жоғары білікті мамандарды 

дайындауына жәрдемдесетін мақсаттарда төмендегідей келісім-шартты 

(бұдан әрі – Келісімшарт) жасады: 

 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

 

1.Білім беру ұйымы 20___ жылы түскен  білім беру бағдарламасы бойынша 

«_________» (мамандық шифры) мамандығының (бакалавриат, магистратура) 
оқытуды қамтамасыз етеді. 
      2. Кәсіпорын білім алушыны білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес 

кәсіптік практиканың базасымен қамтамасыз етеді. 

      3. Білім алушы өндірістік функциялар мен міндеттерді білікті орындауға 

мүмкіндік беретін негізгі және кәсіби құзыреттерді алу мақсатында білім 

беру бағдарламасын игереді. 
 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

      4. Білім беру ұйымы өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

      1) ________ - оқу нысаны бойынша ___________________  мамандық 

бойынша оқитын білім алушыны академиялық күнтізбеге сәйкес __________ 
практиканы өту мақсатында кәсіпорынға жіберу; 

      2) білім алушыны осы Шартта белгіленген міндеттер мен жауапкершілік 

пен таныстыру; 

     3) кәсіптік практиканың бағдарламасын және өтудің күнтібелік кестесін 

кәсіпорынмен бірге әзірлеу және келісу;  
      4) кәсіпорынға кәсіптік практиканың басталуынан екі апта бұрын білім 

алушылардың санын көрсетіп, кәсіптік практиканың бағдарламасын, 

практикадан өтудің күнтізбелік кестесін ұсыну; 

      5) білім беру ұйымның тиісті мамандықтары бойынша оқытушылар 
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арасынан практика жетекшілерін білім беру ұйымның басшысының 

бұйрығыменбекіту;  
      6) кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек 

тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім алушымен сақталуын қамтамасыз 

ету; 

      7) білім беру бағдарламасы мен академиялық күнтізбеге сәйкес білім 

алушының кәсіптік практикасына мерзімді бақылау етіп, оның өтуін 

ұйымдастыру;  
      8) кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік 

практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету; 

      9) қажеттілік туындаған кезде кәсіпорынға білім алушының оқу 

жетістіктері туралы мәліметтер беру;  

      10) жазатайым оқиғаларды, егер олар практиканы өту барысында білім 

алушының қатысуымен болған оқиғаларды тергеуге қатысу;  
      11) білім беру ұйымы таратылған немесе білім беру қызметі тоқтатылған 

жағдайда кәсіпорынды хабардар ету және басқа білім беру ұйымында білім 

алуды жалғастыру үшін білім алушыны ауыстыру бойынша шаралар 

қабылдау; 

      12) тұрғылықты мекен-жайынан практика базасының алыс орналасуы 

кезінде білім алушыға қажетті тұрмыстық және басқа жағдайлар жасау 
мүмкіндігінқарастыру.  

5.Білім беру ұйымының құқығы: 

      1) білім алушының өз еркімен оқытуды тоқтату, оқытудың қайта оқу 

курсына қалдырылған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасымен беліленген тәртіпте оқудан шығарылғаны кезде 

бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы. 
      6. Кәсіпорын өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

      1) Мемлекеттік стандарттар бойынша практиканттарды білім 

бағдарламасына сай келетін, бес күндік жұмыс кезінде күніне 6 (алты) 

сағаттан аспайтын жұмыс көлемімен қамтамасыз ету.    

      2) білім алушыға жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайын (қауіпсіздік 

техникасы және еңбекті қорғау бойынша міндетті нұсқамалықты өткізу 
арқылы) қамтамасы ету және қажетті жағдайда білім алушының еңбектің 

қауіпсіз әдістеріне оқытуын жүргізу;  

      3) тиісті қызметтің бос орны бар болғаны кезде иеленген мамандыққа 

сәйкес жұмысқа қабылдау үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің 

кандидатурасын қарастыру;  

      4) білім беру ұйымына академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының 
кәсіптік практикадан өтуі үшін жұмыс орындарын ұсыну;  

      5) осы шарттың ережелеріне сәйкес тиісті мамандықтардың кәсіптік 

практикаға жіберу бойынша білім алушыны қабылдау;  

      6) практиканың бағдарламасында қарастырылмаған және білім алушының 

мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда білім алушыны пайдалануға жол 
бермеу;  
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      7) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтерде, зертханаларда және сол сияқты) 

білім алушының кәсіптік практикасына жетекшілік ету үшін білікті 
мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету; 

      8) білім алушының еңбек тәртібін және кәсіпорынның ішкі тәртіп 

ережелерін бұзғаны бойынша барлық оқиғалар туралы білім беру ұйымын 

хабардар ету;  

      9) білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын толық игеру 

және оның жеке тапсырмаларды орындауы үшін қажетті болатын 
зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, 

техникалық және басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім алушының 

кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс орындарда 

қажетті жағдай жасау;  

      10) кәсіптік практика аяқталған соң білім алушының жұмысы туралы 

мінездеме беру және практикадан өту сапасын бағалау. 
      7. Кәсіпорын: 

      1) жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген 

жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру бағдарламасын 

әзірлеуге қатысу;  

      2) кәсіпорынның қажеттеліктеріне сәйкес курстық және дипломдық 

жұмыстардың тақырыптарын ұсыну;  
      3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына қатысу;  

      4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы ақпарат сұрастыру;  

      5) білім беру ұйымынан жұмыс берушілердің болжалдарына сәйкес білім 

алушылардың сапалы оқытуын талап ету құқылы.  

      8. Білім алушы өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

      1) кәсіптік практика орнында кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті 
болып табылатын еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техника 

ережелерін және өндірістік тәртіптемесін сақтау;  

      2) кәсіпорынның жабдықтарына, аспаптарына, құжаттарына және басқа 

мүлкіне ұқыпты қарау;  

      3) практика бағдарламасының талаптарын қатаң сақтау және орындау;  

      4) практикадан өту үшін белгіленген уақытта кәсіпорынның қарауына 
келу;  

      5) практикадан өту барысында және аяқтаған соң кәсіпорын туралы құпия 

ақпаратты жария етпеу.  

      9. Білім алушы құқылы:  

      1) кәсіпорында бекітілген тәлімгердің келісімі бойынша қажетті 

құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды және басқа өндірістік материалдарды 
пайдалану, кітапхана және оқу залдары базасында оқуға оқу-әдістемелік 

әдебиеттер қорына, зертханалық базасына, оқыту мақсатында компьютерлік 

және басқа техниканы пайдалануға қол жеткізуі мен пайдалануына; 

      2) кәсіптік практиканы өту барысында денсаулыққа зақым келген 

зиянның өтеуіне; 
      3) кәсіптік даярлығын аяқтаған соң және қорытынды аттестаттаудан сәтті 
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өткен соң иеленген мамандық бойынша бос орынның болуы кезінде 

кәсіпорында жұмысты жалғастыруға құқылы. 
 

3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

      10. Тараптар осы Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сәйкес жауаптылыққа жүктеледі 

 

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ 

      11. Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен 

келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында тараптар 

тікелей өздері қарастырады. 

      12. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі. 

 

5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ 

ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ 

      13. Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және 

толық орындалғанға дейін әрекет етеді. 

      14. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі 
бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін. 

      15. Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен үш 

данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа беріледі. 

      16. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквизиттері: 
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«Нархоз Университеті» КАҚ 

 

050035, г. Алматы, 

ЖСК KZ05965F010001568380 

БСН 010740002528 

БСК IRTYKZKA 

ТМК 870, 861 

Кбе 17 

Банк: Филиал АО Forte Банк 

г.Алматы 

ҚҚС - Серия 60001 №0049812  

26 каңтар 2015ж. 

ӘМ анықтама – 40951-1910 – АҚ 

15.12.14ж. 

Мекен жайы: Алматы қ,  

Жандосова к, 55 

Телефон: +7 (727) 377 11 19 

 

Әкімшілік істер жөніндегі Проректор 

  

 

______________    Аменова К.А. 

 

м.о.  

Білім алушы:  

 

_____________________ 

(Толық тегі, аты, 

әкесінің аты) 

_____________________ 

(Туған күні, ЖСН; куәлік 

№, қашан және кіммен 

берілді) 

_____________________ 

(Тұрғылықты мекен-

жай, телефон) 

_____________________ 

(қолы) 

 

Кәсіпорын: 

 

______________________ 

(Кәсіпорынның, мекеменің, 

ұйымның тауы) 

______________________ 

______________________ 

(заңды мекен-жайы) 

______________________ 

(БСН, БСК, Кбе, банк) 

______________________ 

______________________ 

(қала кодын көрсетіп байланыс 

телефон, факс нөмірі) 

Директор 

______________________ 

______________________ 

_______ 

(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы) 
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Қосымша 2 

Типтік шарт 

 

ШАРТ № 

(өндірістік/диплом алды/зерттеу) 

кәсіби және ұйымдастырушылық 

практика 

 
Алматы қаласы                                                                        « »_______жыл 

                                          

«Нархоз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы әрі қарай 

«Білім беру ұйымы» деп аталады, оны әкімшілік істер жөніндегі проректор 

Аменова Камила Амантурлиевна ұсынады, 21 мамыр 2020 жылғы 12-15 / 19 

сенімхат негізінде әрекет етеді, бір жағынан, 
__________________________________________________________________

______ (атауы _______________________________ негізінде жұмыс 

жасайтын кәсіпорын), бұдан әрі «Кәсіпорын» деп аталады, 

_______________________________________  жоғары кәсіби мамандарды 

даярлауға, сондай-ақ мүмкін көмекке негізделген және мақсатта әрекет ету 

Университет түлектерін әрі қарай жұмыспен қамту және басқа да бағыттар 
осы Келісіммен (бұдан әрі - «Келісім») келесідей жұмыс жасаған: 

 

1. КЕЛІСІМ МӘНІ 

 

1.1. Тараптар келсім шарт бойынша кәсіби (өндірістік/диплом алдындағы/ 

зерттеу) практиканы өтеусіз ұйымдастыру және жүргізу үшін 
жауапкершілікті  көзделген шарттар бойынша кем дегенде (  ) студенттер мен 

магистранттар (бұдан әрі - «Практиканттар») мамандығы 

________________алады.  

 

2. УНИВЕРСИТЕТ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 
2.1. Кәсіби практика басталардан бір ай бұрын Компанияға практика 

бағдарламасын, күнтізбелік кестесін бекітуге жіберіңіз. 

2.2. Тәжірибеге жіберілген тыңдаушылар тізімін (толық аты-жөні) 

Компанияға оның басталуынан бір аптадан кешіктірмей жіберуге. 

2.3. Тәжірибе жетекшілерін білікті мұғалімдерден тағайындауға. 

2.4. Тыңдаушылардың еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз етуге. 
2.5. Тәжірибені ұйымдастыруда және өткізуде Компания қызметкерлеріне 

әдістемелік көмек көрсетуге. 
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3. КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

3.1. Университеттің практикадан өтушілерді өткізу ұсынылған күнтізбелік 

кестеге сәйкес практиканы ұйымдастыру  өтініші бойынша компания туралы 

ақпаратты (орналасқан жері, байланыс деректері) беруге. 

3.2. Тәжірибе кезеңінде практикадан өтушілерге арналған жұмыс орындарын 

оқу жоспарына сәйкес анықтап беруге, ішкі тәртіп ережелерінің сақталуын 
қадағалауға, мемлекеттік, орыс тілдеріндегі құжаттаманы жүргізуде 

практиканттарға кеңес беруге, құпия емес сипаттағы қажетті құжаттамамен 

таныстыруға, жобалар, курстық және дипломдық жұмыстарға арналған 

материалдарды таңдауға көмектеуге.  

3.3. Практиканттарды  оқу жоспарына сәйкес келетін жұмыс көлемін, күніне 

6 (алты) сағаттан аспайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасының 
талаптарына сәйкес бес күндік жұмыс кестесімен қамтамасыз етуге. 

3.4. Тәжірибе кезде практиканттарға  қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 

етуге. 

3.5.Практиканттарды жұмыс сипаттамаларымен және еңбекті қорғау мен 

қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі талаптарымен таныстыруға. 

3.6. Практиканттарға Практика бағдарламасын орындауға қажетті жағдай 
жасауға. 

3.7.Практикаға басшылыққа алатын білікті мамандармен қамтамасыз етуге. 

3.8. Тәжірибе аяқталғаннан кейін әр практиканттың жұмысына сипаттама 

беруге және өзі дайындаған есептің сапасына баға беруге. 

 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

4.1.Тараптар бірлескен қызмет барысында белгілі болған құпия ақпаратты 

жарияламауға міндеттенеді. 

4.2. Осы Келісім бойынша барлық келіспеушіліктер тараптардың өкілетті 

өкілдерінің  келіссөздері арқылы шешіледі. 

 

5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ 

ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ 

 

5.2.Осы Келісім екі Тарап қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және (___) 

күнтізбелік жыл ішінде жарамды. 

5.3. Егер Тараптардың ешқайсысы басқаларына тоқтату туралы кем дегенде 
30 кунде хабарламаса 

мерзім аяқталғанға дейін күнтізбелік күн бұрын, содан кейін шарттың 

мерзімі автоматты түрде Тараптардың бірі келісімді бұзу туралы хабарлама 

алғанға дейін ұзартылған болып саналады. 

5.4.Келісім-шарт тараптардың біреуінің жазбаша хабарламасы арқылы 
бұзылуы мүмкін және 
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екінші Тарап келісім-шартты бұзу туралы хабарлама алған күннен бастап екі 

ай өткен соң жарамдылығын тоқтатады. 
5.5.Осы Келісім екі данада орыс тілінде жасалады, бірдей заңды күшке ие 

және тараптарға бір данасын Тараптарға жіберді. 

 

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН – ЖАЙЛАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нархоз Университеті» КЕАҚ 

 

 

050035, г. Алматы, 

ЖСК KZ05965F010001568380 

БСН 010740002528 

БСК IRTYKZKA 

ТМК 870, 861 Кбе 17 

Банк: Филиал АО Forte Банк г.Алматы 

ҚҚС - Серия 60001 №0049812  

26 каңтар 2015ж. 

ӘМ анықтама – 40951-1910 – АҚ 15.12.14ж. 

Мекен жайы: Алматы қ,  

Жандосова к, 55 

Телефон: +7 (727) 377 11 19 

 

Әкімшілік істер жөніндегі Проректор   

 

______________    Аменова К.А. 

 

м.о.  

Кәсіпорын: 

 

______________________ 

(Кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның 

тауы) 

______________________ 

______________________ 

(заңды мекен-жайы) 

______________________ 

(БСН, БСК, Кбе, банк) 

______________________ 

______________________ 

(қала кодын көрсетіп байланыс 

телефон, факс нөмірі) 

Директор 

______________________ 

______________________ 

_______ 

(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы) 
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Қосымша 3 

 

Студент Нархоз Университетінің бөлімшелерінде тәжірибеден өтіп 
жатқанда қолданылады 

 

ШАРТ № 

кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және өту туралы 

 

Алматы қаласы                                                                      «___»__________ж. 
 

«Нархоз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы әрі қарай 

«Білім беру ұйымы», әкімшілік істер жөніндегі проректор Аменова Камила 

Амантурлиевна, бір жағынан, 2020 жылғы 21 мамырдағы No12-15 / 19 

сенімхат негізінде әрекет етеді., бір тараптан Қазақстан Республикасының 

азаматы____________________, Білім беру ұйымының, ____________ 
мектебінің  күндізгі оқыту ҚОТ қолданумен   ___ курсында оқи отырып 

студенті болып табылатын, бұдан әрі «Студент» деп аталады,   

екінші жағынан, әрі қарай тараптар, бөлек – Тарап (компанияның атауы) бар 

ынтымақтастық туралы келісім негізінде, өндірістік практиканы 

ұйымдастыру және өту туралы Келісімді (бұдан әрі - Келісім) төмендегілер 

бойынша жасады: 
 

 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

 

1.1 Білім беру ұйымы «_________________» мамандық бойынша оқитын 

«Студентті» бағыттайды – практикадан  өту үшін _______________ (әрі қарай 
Мекеме) Қазақстан Республикасының білім беру стандарты талаптарына 

сәйкес      білім беру ұйымынан  алған кәсіби практика және теориялық 

білімді қолдануға,  басы  «___»________жылдын  бастап және (  ) аптаға 

дейін «___» __________20___ дейін. 

1.2 Студент Ұйымда өндірістік тәжірибе кезеңінде тікелей 

_______________________ бағынышты болады. 
1.3 Университеттен тәжірибе жетекшісі 

тағайындалады_________________(ҒББД аты, лауазымы, аты-жөні) 

1.4 Ұйым оқытылатын мамандықтың профиліне сәйкес келуі керек, 1.1 

тармағында көрсетілген. Келісім. 

1.5 Тараптар Ұйым негізінде «Білім алушыны» практикадан өту ақысыз 

екендігі туралы келісімге келді. 
  

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1 Университет міндетті: 

2.1.1  «Білім алушыға» практика жетекшісін тағайындауға міндетті және ол 
Ұйымның көшбасшылары байланыс орнатуға және    олармен бірге жұмыс 
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бағдарламасын жасау практика жүргізу, жеке тапсырмалар тақырыптарын 

талқылауға  міндетті. 
2.1.2 Практиканы өткізуді ұйымдастыруға  және «Студенттің» кәсіби 

практикасы бағдарлама және академиялық күнтізбе сәйкес мерзімді 

бақылауды жүзеге асыруға міндетті. 

2.1.3 «Блім алушыға» орындау кезінде практикалық тапсырмалар және 

қорытынды (біліктілік) жұмыс үшін материалдар жинау.әдістемелік көмек 

көрсетуге.  
2.1.4. Тәжірибе бағдарламасын іске асырудың «Практиканттың» арналған 

нәтижелерін бағауға. 

2.1.5. «Білім алушының» Ұйым қызметкерлері үшін міндетті ішкі ережелер 

,еңбек тәртібін, ережелерін сақтауын қамтамасыз етуге.    

2.1.6. Ұйым қызметкерлеріне ұйымда әдістемелік көмек көрсетуге және 

кәсіптік практиканы өткізуге көмектесуге. 
2.1.7. Қажет болса, Ұйымға «Практиканттың» жетістіктері,  білімі туралы 

ақпарат беруге. 

2.1.8. Практикалық оқу кезеңінде «студенттің» қатысуымен болған Қайғылы 

жағдайларды тергеуге қатысуға. 

2.1.9 Білім беру ұйымы таратылған немесе жұмысы тоқтатылған жағдайда 

білім беру қызметі, Ұйымға хабарлауы  қажет және «Студентті» басқа жерде 
оқуды жалғастыру үшін ауыстыру шаралары 

білім беруді ұйымдастыруға. 

2.2. «Білім алушы» өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

2.2.1. Тәжірибеге жеке тапсырма алуға, қатаң сақтаңыз және практика 

бағдарламасының талаптарын орындауға. 

2.2.2. Белгіленген мерзімге дейін тәжірибеден өтуге кәсіпорынның 
қарамағына келуге. Ұйымға келгеннен кейін, кадрлар бөліміне немесе  Ұйым 

басшысына «практикаға жіберілу» қағазын беруге. 

2.2.3. Қажетті нұсқаулықтардан өтіп, қажет болған жағдайда алыңыз арнайы 

киім киуге. 

2.2.4. Ұйымдағы еңбек тәртібін, техникалық,  қызметкерлер үшін міндетті 

қауіпсіздік және өндірістік  
ережелерді сақтауға. 

2.2.5. Ұйымның мүлкін қорғауға; коммерциялық және қызметтік құпиялар  

деген ақпаратты жарияламау 

; басшылық лауазымды тұлғалардың міндеттерін, тапсырмаларын, 

тапсырмалары мен нұсқауларын тиімді түрде жүзеге асыруға. 

2.2.6. Университет бекіткен  талаптарға сәйкес жеке тапсырмада көзделген 
жұмысты орындауға, жинау практика есебін құруға және есеп жазуға қажет 

материалды жинауға. 

2.2.7. Ұйымнан тәжірибе жетекшісінен кері байланыс (мінездеме) алыңыз. 

2.2.8. Белгіленген уақытта практика жетекшісіне құжаттарды ұсыныңыз және 

университет және практиканың есебін қорғайды. 
2.3. «Білім алушының» құқығы бар: 
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2.3.1. Кәсіпорында бекітілген тәлімгердің келісімі бойынша қажетті 

құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды және басқа өндірістік материалдарды 
пайдалану, кітапхана және оқу залдары базасында оқуға оқу-әдістемелік 

әдебиеттер қорына, зертханалық базасына, оқыту мақсатында компьютерлік 

және басқа техниканы пайдалануға қол жеткізуі мен пайдалануына; 

2.3.2. Кәсіптік практиканы өту барысында денсаулыққа зақым келген 

зиянның өтеуіне; 

2.3.3 Кәсіптік даярлығын аяқтаған соң және қорытынды аттестаттаудан сәтті 
өткен соң иеленген мамандық бойынша бос орынның болуы кезінде 

кәсіпорында жұмысты жалғастыруға құқылы. 

 

3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

3.1. Тараптар бірлескен процесте белгілі болған өндірістік  құпия ақпаратты 
жарияламауға міндеттенеді 

3.2. Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасы 

қолданыстағы ережеге сәйкес жауап береді. 

3.3. «Білім алушы»  өндіріс кезінде Ұйымға келтірілген мүліктік зиян 

келтірілген болса, практика және оны ішкі тәртіппен белгіленген мерзім мен 
тәртіпте өтеуге міндетті,  дербес жауап береді,  егер оның кінәсі туралы 

жеткілікті дәлелдер  

3.4. Егер «Білім алушы» ұйымға материалдық және моральдық зиян 

келтірген болса,  Университет оның  әрекеттері мен әрекетсіздіктер үшін 

жауап бермейді 

 

4. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 

 

4.1. Келісім екі Тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді және практика 

ұзақтығы уақытында жарамды.  Келісімде  мәтіннің басында қол қойылған 

күн көрсетіледі. 

4.2. Келісім Тараптардың бірінің жазбаша ескертуімен тоқтатылуы мүмкін 
және екінші Тарапқа Келісімнің негізінде Келісімнің тоқтатылуы туралы 

хабарлама жіберілген күннен бастап екі ай өткен соң тоқтатылады. 4.3. 

Шартты бұзудың негіздері Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптары сәйкес анықталады. 

 

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН- ЖАЙЛАРЫ 
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«Нархоз Университеті» КЕАҚ 

050035, г. Алматы, 

ЖСК KZ05965F010001568380 

БСН 010740002528 

БСК IRTYKZKA 

ТМК 870, 861 

Кбе 17 

Банк: Филиал АО Forte Банк г.Алматы 

ҚҚС - Серия 60001 №0049812  

26 каңтар 2015ж. 

ӘМ анықтама – 40951-1910 – АҚ 15.12.14ж. 

Мекен жайы: Алматы қ,  

Жандосова к, 55 

Телефон: +7 (727) 377 11 19 

 

Әкімшілік істер жөніндегі Проректор   

 

______________    Аменова К.А. 

м.о.  

Білім алушы:  

 

_____________________ 
(Толық тегі, аты, әкесінің аты) 

_____________________ 
(Туған күні, ЖСН; куәлік №, 

қашан және кіммен берілді) 

_____________________ 
(Тұрғылықты мекен-жай, 

телефон) 

_____________________ 
(қолы) 
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 Қосымша 4 

Жолдама 

 

Өндірісте қалады  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(негізі) 

"_______" ___________________20___ж. 

білім алушы__________________________________________________________ 

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

кәсіптік практикадан өту үшін жіберіледі _________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(кәсіпорынның атауы) 

Практика мерзімі ___ ____________________ 20____ж. 

Практиканың аяқталу мерзімі ___ ________________ 20____ж. 

Оқу орнының басшысы_______________________ 

М. О._______________________ 

(қолы) 

_____________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Оқу орнына қайтады  

Келгені және кеткені туралы белгі  

Білім алушы________________________________________________________ 

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

кәсіптік тәжірибеден өту үшін_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(кәсіби тәжірибе атауы) 

Келді                                                                     Кетті 

______________________________________ ______________________________ 

"______"_________________20____ж."______"______________20____ ж. 

 

Мөр қолы Мөр қолы 
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Қосымша 5 
 

«Бекітемін» 

ҒББД меңгерушісі / ПБ-нің Директоры 

«________________» 

___________________________________ 

____________Т.А.Ә. 

"______" ___________________ 20_____ж. 

 

«Келісілді» 

Кәсіптік практика жетекшісі 

(ұйымның, кәсіпорынның, мекеменің) 

_____________________________________ 

______________ Т.А.Ә. 

«______» __________________ 20_____ж. 

 

 

Кәсіптік практиканың жұмыс жоспар-кестесі  

(практика түрін көрсету: оқу, өндірістік, диплом алдындағы, педагогикалық және т. б.)  

 

Мамандығы бойынша: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Білім алушының__________________________________________курс__________ 

тегі, аты, әкесінің аты  

_____________________________________________________________________ 

(оқу орнының атауы) 

 

№ 

р/с 

Кәсіби практика 

бағдарламасына сәйкес 

орындалуы (оқып-үйрену) 

тиіс жұмыстардың тізбесі 

Кәсіби практика бағдарламасын 

орындау мерзімі 

Ескерту 

1.  басталуы аяқталуы  

 

 

2.     

3.     

 

 

 Қолы______________________________________________________________ 

(кәсіби практиканың оқу орны тағайындаған жетекшісі) 

«______» __________________20___ж. 
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Қосымша 6 

 

Кәсіби практикадан 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 

жетекшісінің 

қолы 

1. 1 апта  басталуы аяқталуы  

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     

 

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

сипаттамасы 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

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 жетекшісінң (кәсіпорын, ұйым, мекемеден) қолы 

____________________________________________ 

«______» _________________20____ж. 

 

М. О. 



24 
 

Қосымша 7 

Есептің негізгі беті 

 

КЕАҚ «НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ» 

 

МЕКТЕП ______________ 

ҒББД / ПБ ______________ 

 

 

 

 

 

практикадан (түрі) өткені туралы  

ЕСЕП 

 

«____________________________________________________» 

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

Бағыты бойынша ____________________________________________________ 

(мансап орталығының; ҒББД; өз бетінше) 

 

 

 

_____________________(мамандық атауы) 

мамандығы бойынша __ курс 

студентінің (магистранттың/докторанттың)  

 ____________________________ 

(Аты-Жөні) 

 

Байланыс: электронды мекенжайы, ұялы телефон нөмірі 

 

Кафедра 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 8 

Есеп үлгісі 

1. Осы компанияға тиесілі саланың / саланың қысқаша сипаттамасы (1-2 бет). 

- іс-әрекеттің қысқаша сипаттамасы 

- осы саланың даму тенденциялары мен жаңа тенденциялары 

- коронавирустық пандемияға байланысты тұтастай алғанда және проблемалар (тамаша 

презентация, статистикалық деректердің аналитикасы, болжамдар, сенімді дереккөздерге сілтеме, 

аналитикалық деректердің графикалық көрінісі, осы саланы дамыту үшін сыртқы және ішкі 

ортаның SWOT немесе PEST талдауы қажет) 

- осы компанияның кәсіби саладағы орнын көрсетіңіз, бос нарықтың үлесін анықтаңыз, негізгі 

бәсекелестерді бөліп көрсетіңіз және одан әрі даму болашағын анықтаңыз. 
 

Жоғарыда талқыланған мәселелер бойынша презентация дайындау, міндетті түрде презентация 

аяқталғаннан кейін, қорытындылар және осы кәсіпорынның даму перспективаларының болжамды 

болжамы (немесе бәсекелестік жағдайында өмір сүру үшін кәсіпорын нені ескеруі керек және 

сыртқы ортадағы белгісіздік жағдайлары бойынша сіздің ұсыныстарыңыз) 

Студенттің қолтаңбасы 

күн 
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Қосымша 9 

Өндірістік практика бойынша есепті дайындауға қойылатын талаптар 

Есепті баспа түрінде орындау керек А4 форматты ақ қағаз парағының бір жағында 

компьютер мен принтер бір аралық. Қаріп - Times New Roman, тұрақты, өлшемі - 14. Қажет 

біркелкі тығыздықты, контрастты және біркелкі айқындылықты сақтау бүкіл жұмыс барысында 

бейнелер. 

Есеп мәтіні келесі жиектерді сақтай отырып басылуы керек: сол жақта -30 мм, жоғарғы 20 

мм, оң жақ 10 мм және төменгі 25 мм. Абзацтық шегініс - 10 мм. 

Компьютердің акцентуациялық мүмкіндіктерін пайдалануға рұқсат етілген қаріптерді 

қолдана отырып, белгілі бір терминдерге, формулаларға, теоремаларға назар аудару, әр түрлі 

гарнитуралар. 

Есеп қалай орындалғанына қарамастан, басылған мәтіннің сапасы және ДК-ден 

иллюстрациялар, кестелер, басылымдардың дизайны қанағаттандыруы керек. 

Есеп бөлімдерінің атаулары абзац шегінісімен басылуы керек аяғында нүктесіз, асты 

сызылмаған бас әріп. Өткен уақытты сақтай отырып, парақтар араб цифрларымен нөмірленуі 

керек , бүкіл мәтін бойынша нөмірлеу. Бет нөмірі нүктесіз парақтың  төменгі бөліктің ортасына 

орналастырылған. 

Бөлек парақтардағы суреттер мен кестелер есептің жалпы бет нөмірлеуінде кіреді. Ал  А3 

форматты параққа иллюстрациялар, кестелер бір бет ретінде саналады.  

Есептің бөлімдері араб тілінде нөмірленуі керек, нүктесіз және абзацтық шегініспен 

жазылған сандармен белгіленеді.Есеп пен қосымшалардың парақ нөмірленуі үздіксіз болуы керек.  

  Иллюстрациялар (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, схемалар, фотосуреттер) керек  

есепте олар аталған мәтіннен кейін бірден орналастырылады бірінші рет немесе келесі бетте. 

Суреттер түстер компьютерде  орындалған болуы мүмкін. Барлық  иллюстрацияларға  есептегі 

сілтемелер келтірілуі керек. 

 

 

 
Сурет1. «Happy Milkman» ЖШС өндірістік құрылымы 

 

Кестелер жақсырақ айқынылық көрсеткіштермен салыстырудың қарапайымдылығы үшін 

қолданылады.  Кестенің атауы оның мазмұнын көрсетуі керек, қысқа, әрі дәл болуы керек. 

Пайдаланылған дерек көздеріне сілтемелер квадрат жақша түрінде берілуі керек.  

Қосымша. Қосымша кестелерді қоспағанда, кестелер араб тілінде нөмірленуі керек 

үздіксіз нөмірлеу арқылы сандарда. Кестенің үлгісі: 

 

Кесте 1 Инновацияларды енгізу кезінде қосымша құнның өсуі 

№ 

р/н 

Инновация түрлері Өсім қосылды құны, 

% 

1 Жаңа өнім алу технологиясы  17 

2 Электромагниттік және химиялық технология 

белсендіру 

 

30 
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3 Мұнай өндіру технологиясы 

«Де-Смет» фирмасының желісінде 

 

33 

4 Майлы тортты түйіршіктеу техникасы мен технологиясы 

 

20 

Е с к е р т у – әдебиет көзі [3, б. 42] 

 

Мәтіндегі формулалар мен теңдеулер бөлек жолда ерекшеленеді. Жоғарыда және әрбір 

формуланың немесе теңдеудің астында кем дегенде біреуін қалдыру керек тегін желі. Егер теңдеу 

бір жолға сыймаса, онда ол сәйкес келуі керек теңдік белгісінен кейін (=) немесе плюс (+), минус 

(-) белгілерінен кейін оралсын, көбейту (х), бөлу (:) немесе басқа математикалық белгілер және 

ішіндегі белгілер келесі жол қайталанады. 

Символдар мен сандық коэффициенттердің мағынасын түсіндіру келесіде сияқты формула 

бойынша тура сол дәйектілікпен берілуі керек олар формулада келтірілген. Әр таңбаның және 

коэффициенттің мағынасын бірге беру керек жаңа жол. Бірінші түсініктеме «қайда» сөзінен қос 

нүктесіз басталады. 

 

Сілтемелер. Мәтіндегі формулалардың реттік нөмірлеріне сілтемелер жақша ішінде келтірілген. 

Бөлім ішіндегі формулаларды нөмірлеуге рұқсат. 

 

Дереккөздер. Дереккөздер  пайда болу ретімен орналасуы керек. Есеп мәтініндегі дереккөздер, 

араб цифрларымен цифрсыз нүкте және абзацтық шегініспен басылуы керек.  

 

 

Қосымшалар. Қосымша парақтар келесіге арналған есептің жалғасы ретінде жасалады. Барлық 

қосымшаларға есеп мәтінінде сілтеме жасау керек. Қолданбалар мәтіндегі сілтемелер рет ретімен 

орналастырылады. Әр қосымша парақтың жоғарғы жағында сөзімен бірге жаңа беттен басталуы 

керек .Қосымшаның тақырыбы болуы керек мәтінге қатысты симметриялы түрде бөлек бас 

әріппен жазылған болуы керек. Егер есепте бір ғана қосымша болса, оны белгілемеуге жол 

беріледі.Қосымша бетті нөмірлеу есептің қалған бөлігімен аяғына дейін байланыста болуы керек.  

 
 

 

                                                                                                                                             


