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1. Жалпы ережелер 

 

Магистрлік бағдарламаның міндетті компоненті ғылыми-педагогикалық магистратура 

үшін магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы немесе 

бейінді магистратура үшін магистрлік жобаны орындауды қамтитын эксперименттік -

зерттеу жұмысы болып табылады. 

Магистранттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмыстары (бұдан әрі – 

МҒЗЖ (МЭЗЖ)) шеңберінде магистранттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық 

технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және 

(немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет аясындағы ұйымдарда міндетті түрде ғылыми 

тағылымдамадан өту көзделеді. 

МҒЗЖ (МЭЗЖ) оқу жұмысының басқа түрлерімен қатар, сондай-ақ жеке кезеңде 

жоспарлануы мүмкін. МҒЗЖ (МЭЗЖ) бойынша кредиттерді игеру университеттің білім 

беру бағдарламаларының оқу жоспарларымен және академиялық күнтізбемен 

айқындалады. 

Ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін әрбір 

академиялық кезеңнің соңында магистрант есеп түрінде ресімдейді. Есепті қорғау 

қорытындылары бойынша шығаратын ЖБҚ-да баллдық-рейтингтік әріптік жүйеге сәйкес 

баға қойылады. 

Жыл сайын оқу жылы аяқталғаннан кейін магистрант жеке жұмыс жоспарын орындау 

мәніне академиялық аттестаттаудан өтеді. Магистрантты академиялық аттестаттаудан 

өткізу рәсімін университеттің Экономика және менеджмент мектебі (бұдан әрі-ЭММ) 

айқындайды. 

Магистранттың ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының 

қорытынды қорытындысы магистрлік диссертация (жоба) болып табылады. Магистрлік 

диссертацияны / жобаны дайындау және орындау рәсімі университеттің ішкі нормативтік 

құжатымен анықталады 

 

2. МҒЗЖ (МЭЗЖ) мақсаттары мен міндеттері 

 

Семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты магистрантты дербес ғылыми-

зерттеу жұмысына дайындау болып табылады, оның негізгі нәтижесі магистрлік 

диссертацияны жазу және сәтті қорғау, сондай-ақ өз бетінше немесе шығармашылық 

ұжымның 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:  

- заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана 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, 

магистрлік диссертация түрінде ұсыну); 
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- нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жасалған жұмыстың нәтижелерін 

қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын тарта отырып ресімдеу. 

Бітіруші кафедра 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. 

 

3. Магистранттардың ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар 

 

Магистранттың ғылыми-педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысына 

қойылатын талаптар: 

1) магистрлік диссертация орындалатын және қорғалатын магистратураның білім 

беру бағдарламасының бейініне сәйкес келеді;; 

2) өзекті және ғылыми жаңалық пен практикалық маңыздылықты қамтиды; 

3) ғылым мен практиканың заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделеді; 

4) ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып орындалады; 

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

бөлімдерден тұрады; 

6) тиісті білім саласындағы озық халықаралық тәжірибеге негізделеді. 

Магистранттың бейіндік магистратурадағы эксперименттік-зерттеу жұмысына 

қойылатын талаптар: 

1) магистрлік жоба орындалатын және қорғалатын магистратураның білім беру 

бағдарламасының бейініне сәйкес келеді;; 

2) ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделеді және 

нақты практикалық ұсынымдарды, басқарушылық міндеттердің дербес шешімдерін 

қамтиды; 

3) озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалады; ; 

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

практикалық) бөлімдерден тұрады. 

 

4. МҒЗЖ (МЭЗЖ) бойынша есептің мазмұны, есепке қойылатын талаптар 

 

МҒЗЖ (МЭЗЖ) мазмұны диссертация тақырыбымен, оның мақсаттары мен 

міндеттерімен, ғылыми жаңалығымен, сондай-ақ магистрант, докторант осы ғылыми-

зерттеу жұмысын аяқтағаннан кейін меңгеруі тиіс құзыреттерімен айқындалады.   

Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығы 

диссертация жұмысының басында тұжырымдалады және алдын-ала сипатта болады. Бұл 

жағдайда жаңалық дәлелденуі керек, яғни.теориялық негізделген, сонымен қатар іс жүзінде 

және эксперименталды түрде расталған. Бұл растауда семестрдегі NIRM (EIRM) маңызды 

рөл атқарады. Осыған байланысты МҒЗЖ (МЭЗЖ) мазмұнын оны орындау барысында 

диссертацияның ғылыми жаңалығын және оның практикалық маңыздылығын растайтын 

қажетті деректер алынатындай етіп құру өте маңызды.  
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1 семестрдегі МҒЗЖ (МЭЗЖ) әдебиетті зерттеумен және зерттеу тақырыбын 

анықтаумен байланысты болуы тиіс. Есепте: диссертация тақырыбын таңдаудың 

негіздемесі (өзектілігі, ғылыми жаңалығы, жұмыстың теориялық және практикалық 

маңыздылығы, сондай-ақ зерттеудің мақсаты, міндеттері, объектісі мен нысанасы, түйінді 

сөздер); пайдаланылуы болжанатын әдіснамалық аппараттың сипаттамасы; зерттеудің 

теориялық базасы ретінде пайдаланылатын негізгі әдеби көздерді зерделеу мен талдаудың 

алдын ала нәтижелері; магистрлік диссертацияны дайындаудың жұмыс жоспары қамтылуға 

тиіс; магистрлік диссертацияның зерттеліп отырған мәселесі бойынша болжамды 

қорытындылар. 

Екінші семестрде МҒЗЖ (МЭЗЖ) зерттеу мәселесін түпкілікті тұжырымдаумен, оны 

шешу әдістерін әзірлеумен және талдаумен байланысты болуы тиіс. Есепте магистрлік 

диссертация мазмұнында көрсетілген зерттеу жоспарының сипаттамасы, өзектілігі, ғылыми 

және практикалық маңыздылығы негізделе отырып, зерттеу міндеттерінің түзетілуі; 

диссертациялық жұмыс үшін нақты және статистикалық материалдарды жинау және өңдеу, 

оның дұрыстығы мен диссертациямен жұмыс істеу үшін жеткіліктілігін бағалау қамтылуға 

тиіс; ғылыми және практикалық маңыздылығы тұрғысынан болжамды нәтижелерді 

бағалау; магистрлік диссертацияның зерттелетін мәселесі бойынша қорытындылар. 

Үшінші семестрде МҒЗЖ (МЭЗЖ) қойылған міндеттерге сәйкес тұжырымдарды 

растайтын ақпараттық толықтыруды, графикалық түрде өңделген статистикалық 

ақпаратты; зерттелетін проблеманы/міндетті шешуді табумен, алынған нәтижелер негізінде 

экономикалық талдау жүргізумен, талдау нәтижелері бойынша қорытындыларды 

негіздеумен және дәлелдеумен болжанатын жолдарды қамтиды. Есепте мыналар болуы 

керек: алынған және болжанған нәтижелерге экономикалық талдау, Жаңа 

қызметтердің/өнімдердің/бағыттардың алдын-ала үлгілері/жобалары/форматтары және т. б. 

Төртінші семестрде – магистрлік диссертацияның соңғы мәтінін дайындау және 

аяқтау. Зерттеу және алынған нәтижелер нәтижесінде түзетілген магистрлік 

диссертацияның мазмұны /жоспары, Зерттеудің мақсаты мен міндеттері; мұқият 

тексерілген тұжырымдар мен ұсынымдар; қорытындыда-осы тақырып бойынша одан әрі 

зерттеулердің бағыттары. 

Әрбір семестр және барлық оқу кезеңі үшін ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері 

жазбаша түрде (есеп) ресімделеді, ғылыми жетекшіде бекітіледі және бағаланады (балл 

қойылады) және директорға келісу үшін тиісті ҒБД-ға ұсынылады. 

МҒЗЖ (МЭЗЖ) бойынша есеп бірыңғай құрылым бойынша жасалуы тиіс:  

- титулдық бет;   

- мазмұны;  

- анықтамалар / кілт сөздер; 

- Белгілеулер мен қысқартулар; 

- кіріспе;  

- негізгі бөлім;  

- эксперименттік бөлім; 

- қорытынды;  

- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

- қосымшалар. 

Кіріспеде міндетті түрде көрсетілуі керек: 

- Өзектілігі 

- Зерттеу мақсаты 

- Зерттеу міндеттері 

- Зерттеу нысаны 

- Зерттеу пәні 

- Әдістемелік негіз 

- Жұмыстың практикалық маңыздылығы және апробациясы (диссертация тақырыбы 

бойынша жарияланған мақалаларды тізбелеу). 
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: әдебиеттің 70% - ы соңғы 2-5 жылда болуы керек. 

Есептің мазмұны МҒЗЖ (МЭЗЖ) жоспарына (жұмыс түрлері мен кезеңдері) сәйкес 

келуі тиіс. Есептерді қабылдау мерзімі: академиялық күнтізбеге сәйкес 

Семестрлік есептің ұсынылатын көлемі-5-15 бет. 

 

Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есепті мерзімінде ұсынбаған және өту балын 

алмаған магистранттар магистрлік диссертацияны қорғауға жіберілмейді. 

 

5. МҒЗЖ (МЭЗЖ) бақылау нысандары 

 

Магистранттарды ағымдағы бақылауды МҒЗЖ (МЭЗЖ) ғылыми жетекшісі келесі 

нысандарда жүргізеді:  

- МҒЗЖ (МЭЗЖ) жоспарының орындалуын апта сайын бақылау);  

- мақалалар/баяндамалар дайындау; 

- семинарлар / конференцияларда сөз сөйлеу.  

Семестр аяқталғаннан кейін Аралық бақылау келесі нысанда жүргізіледі:  

- МҒЗЖ (МЭЗЖ) нәтижелері туралы ауызша баяндама түрінде МҒЗЖ (МЭЗЖ) 

бойынша есепті қорғау.  

- Семинарда, конференцияда, дөңгелек үстелде МҒЗЖ (МЭЗЖ) нәтижелерінің 

баяндамасы. 

Әрбір семестрдің соңында магистрант ғылыми жетекшіден МҒЗЖ (МЭЗЖ) бойынша 

есепті қорғайды. 4 семестрдің соңында-ҒБД ПОҚ - нан комиссия алдында . 

 

6. МҒЗЖ (МЭЗЖ) бойынша есепті ресімдеуге қойылатын техникалық талаптар 

 

Есеп А4 форматындағы ақ қағаз парағының бір жағында компьютер мен принтерді 

қолдана отырып, бір интервалмен басып шығару арқылы жасалуы керек .  

Қаріп-Times New Roman, кәдімгі, кегль-14.  

Жұмыс барысында біркелкі тығыздықты, контрастты және кескіннің айқындылығын  

сақтау қажет.  

Есеп мәтіні келесі шеттердің өлшемдерін сақтай отырып басылуы тиіс: сол жағы - 30 

мм, жоғарғы жағы - 20 мм, оң жағы - 10 мм және төменгі жағы - 25 мм.азат жол – 10 мм. 

Әр түрлі гарнитураның қаріптерін қолдана отырып, белгілі бір терминдерге, 

формулаларға, Теоремаларға назар аударудың компьютерлік мүмкіндіктерін пайдалануға 

рұқсат етіледі. 

Есепті орындау әдісіне қарамастан, басылған мәтіннің сапасы және компьютерден 

иллюстрациялар, кестелер, басып шығарулар дизайны олардың нақты ойнату талаптарын 

қанағаттандыруы керек. 

Беттер араб цифрларымен нөмірленіп, бүкіл мәтін бойынша толық нөмірленуі керек. 

Бет нөмірі парақтың төменгі бөлігінің ортасына нүктесіз қойылады. 

Жеке парақтарда орналасқан иллюстрациялар, фотосуреттер, кестелер есеп беттерінің 

жалпы нөмірленуіне кіреді. 

Есеп пен қосымшалардың беттерін нөмірлеу аяқталуы керек. 

Иллюстрацияларды (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, диаграммалар, 

фотосуреттер) олар бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте есепте 

орналастыру керек. Суреттер компьютерлік дизайнда, соның ішінде түрлі-түсті болуы 

мүмкін. Есепте барлық суреттерге сілтемелер беріліп, тиісті түрде қол қойылуы керек, 

қолтаңба сурет/схема немесе фотосуреттің астында тұруы керек. Міндетті түрде ескерту: 

автор жасаған немесе қандай да бір дереккөз негізінде. 

Кестелер көрсеткіштерді салыстырудың көрнекілігі мен ыңғайлылығы үшін 

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

Көптеген графиктері бар кестені қосымшаға енгізген жөн. Қосымшалар кестелерінен басқа 

кестелерді араб цифрларымен толассыз нөмірлеу арқылы нөмірлеу керек. Кестеге 
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жоғарыдан қол қойылады. Кестенің соңында міндетті түрде ескерту жасаңыз, онда: автор 

жасаған немесе қандай да бір дереккөз негізінде 

Пайдаланылған дереккөздерге сілтемелер тік жақшада келтірілуі керек.  

Көздері туралы мәліметтерді орналастырған жөн тәртіппен пайда сілтемелер көздері 

мәтінде есепті, нөмірлейміз араб сандарымен нүктесіз және басып шығару азат отступа. 

Әдебиеттер тізімін рәсімдеу үлгісі: 

1 Фадеев К.А. Философия информационной цивилизации. - М.: ВЛАДОС, 2020. – 

336 с. 

2 Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. - М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 351с. 

Қосымшалар есептің келесі парақтарында жалғасы ретінде жасалады. Есеп мәтінінде 

барлық қосымшаларға сілтемелер берілуі тиіс. Қосымшалар мәтінде оларға сілтеме жасау 

тәртібімен орналастырылады. Әрбір қосымшаны жаңа беттен бастау керек, беттің жоғарғы 

ортасында "қосымша" сөзі мен оның белгісі көрсетіледі. Қосымшада мәтінге қатысты 

симметриялы түрде жеке жолда бас әріппен жазылатын тақырып болуы керек. Егер есепте 

бір қосымша болса, онда оны белгілемеуге рұқсат етіледі. Қосымшалар есептің қалған 

бөлігімен ортақ беттердің толық нөмірленуіне ие болуы керек. 
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