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1 Жалпы ережелер 

 

1.1. Дипломдық жұмыстарды дайындау мен орындау бойынша осы Әдістемелік 

нұсқаулар (бұдан әрі - Әдістемелік нұсқаулар) Нархоз Университетінің Ғылыми 

кеңесінің 2020 жылғы 25 тамыздағы шешімімен бекітілген дипломдық жобаларды 

дайындау және орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар негізінде әзірленген. және 

мерзімдер мен нормаларды ескере отырып, дипломдық жұмысты жазу процесін жүзеге 

асырудың әдістемесі мен әдістерін белгілейді, сонымен қатар бакалавриат 

бағдарламалары түлектерінің дипломдық жұмыстарының техникалық рәсімделуіне 

қойылатын талаптарды анықтайды. 

1.2. Бакалавриаттың дипломдық-біліктілік жұмыстарының түрлері: 

- дипломдық жұмыс; 

- дипломдық жоба. 

1.2. Дипломдық жұмыс - түлектің бітіру жұмысы 5В090200 - «Туризм» және 

5В091200 - 

«Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» мамандықтары бойынша білімдерін, дағдылары мен 

практикалық дағдыларын синтездейтін дипломдық жұмыс (әдетте жеке жұмыс). Бұл 

зерттеудің сипатына ие, онда проблема белгілі бір зерттеу объектісінің мысалында 

анықталып, талданады және осы мәселені шешу үшін шаралар кешені жасалады.  

1.3. Дипломдық жоба дегеніміз - студенттер тобы (әдетте 3-2 адам) орындайтын, 

өнімді 

немесе технологияны әзірлеуге байланысты соңғы біліктілік тапсырмасы. Оқыту 

бағытына сәйкес өміршең жобаны әзірлеуді міндетті түрде қамтиды, оның шеңберінде 

жобаны талдау және негіздеу, жобаның мақсаттары, міндеттері мен тұжырымдамасы 

жасалады. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты: 

1) 5В090200 - «Туризм» және 5В091200 - «Мейрамхана және мейманхана бизнесі» 

мамандықтары бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды жүйелеу және 

бекіту және оларды нақты мәселелерді шешуде қолдану; 

2) құрастырылған мәселелер мен сұрақтарды шешуде өзіндік жұмыс жүргізу және 

зерттеу және эксперимент әдісін меңгеру дағдыларын дамыту; 

3) студенттің нақты практикалық мәселелердің шешімін өз бетінше іздеу қабілетін 

анықтау (кәсіби құзыреттілік). 

1.4. Дипломдық жұмысты орындау және қорғау кезінде түлектер мыналарды көрсетуі 

керек: 

- білім деңгейі (жалпы эрудиция, жалпы кәсіби білім, арнайы және арнайы білім); 

- кәсіби құзыреттілік (алынған білімді мамандық бойынша қолданбалы есептерді өз 

бетінше шешу үшін қолдану мүмкіндігі); 

- командада жұмыс жасау және жоба тобында да, одан тыс жерлерде де ортақ тіл таба 

білу; 

- өз ойларын дәйекті және орынды білдіру, өз идеялары мен ұсыныстарын ұсыну және 

қорғау қабілеті.Дипломная работа выполняется под руководством научного 

руководителя. 

1.4. Студенттер дипломдық жұмыстың/жобаның авторы ретінде дипломдық жұмыста 

келтірілген барлық деректердің дәлдігі мен объективтілігі үшін жауап береді. Жұмыстың 

толықтығы мен сапасы үшін студенттермен бірге жұмыстың ғылыми жетекшілері де 

жауап береді. 
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2  Дипломдық жұмыс / жобалар тақырыбын қалыптастыру және тапсырыс 

берушілермен жұмыс 

 

 2.1. Дипломдық жұмыс тақырыбын студенттермен жұмыс істеуге келісетін және 

оларды кәсіби тәжірибе базасы ретінде қабылдауға дайын іскери серіктестермен 

келіссөздер негізінде 5В090200 - «Туризм» және 5В091200 - «Мейрамхана және 

мейманхана бизнесі» білім беру бағдарламасының оқытушылар құрамымен, Мансапты 

дамыту орталығының көмегімен, сонымен қатар мектеп пен университет шеңберінде 

дамуға қатысты проблемаларды ескере отырып бекітіледі. Студенттер сонымен қатар 

тапсырыс берушінің өтініштері негізінде зерттеу және тұжырымдау жұмыстарын өткізуге 

қарсылығы жоқ мүдделі компанияларға  жұмыс тақырыбын ұсына алады. 

         2.2. Серіктестермен келіссөздер ұйымдастырған кезде клиенттің мүдделері мен оның 

проблемаларын ескеру қажет. Келіссөздерге өте сыпайы болу керек, өйткені күш пен 

табандылық университет беделіне кері әсер етуі мүмкін. 

 

3 Дипломдық жұмыс/ жобалардың тақырыптарын бекіту және жетекшілерді 

тағайындау 

 

3.1. Жұмыс жетекшісі ретінде бекітілген оқу жүктемесіне және дипломдық  

жұмыстардың/жобалардың жетекшісіне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін 

білім беру бағдарламасының ПОҚ тағайындалады. 

3.2. Тақырыптарды таңдау және жұмыс жетекшілерін бекіту ғылыми 

кеңесшілерден 

кеңес алғаннан кейін және Мектеп Кеңесінің шешімі негізінде ректордың /оқу ісі жөніндегі 

проректордың бұйрығымен бекітілгеннен кейін студенттермен өз еркімен жүзеге 

асырылады. 

      3.3. Жұмыстың ғылыми жетекшілері студенттердің жұмысын үнемі қадағалап 

отыруға және жұмыстың тапсырыс берушілерімен және студенттермен үнемі байланыста 

болуға міндетті. 

 

4 Дипломдық жұмысты / жобаны іске асырудағы жетекшілер мен 

студенттердің міндеттері 

 

4.1. Студенттерге міндетті: 

 

- өз тақырыбыңызды студенттер мен ПОҚ алдында, сондай-ақ іс қаралып жатқан 

компания өкілдеріне (тапсырыс берушіге) алдында презентация түрінде ұсынуға; 

- уақытында, кестеге сәйкес (А қосымшасы), жұмыстардың орындалуы туралы есепті 

жетекшілерге ұсынуға; 

- академиялық адалдық принциптерін сақтай отырып және басқа зерттеушілердің дайын 

зерттеу шешімдерін көшірмей, жұмысты өз бетінше дайындауы керек. Академиялық 

адалдық деп  - ұсынылған дипломдық жұмыста/жобада плагиаттың кез келген нұсқасында, 

басқа тезистің толықтай немесе оның бір бөлігінің де болмауы түсіндіріледі. Студенттер 

барлық дерлік зерттеулерде  жоғары этикалық талаптарды сақтауы керек. Барлық 

жұмыстар плагиатты тексеру процедурасынан өтуі керек (STRIKEPLAGIARISM.COM 

жүйесі негізінде). Дипломдық жұмыс/жобаны плагиат жасағаны үшін кез-келген студент 

қорғауға жол берілмейді және олар университеттен шығарылады. 

- университет басшыларымен және тәжірибе базасынан (тапсырыс берушіден) байланыс 

орнатыңыз. 
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- талқылау және түсініктемелер, шолулар мен кері байланыс алу үшін ОБ белгіленген 

мерзімде жұмыс туралы алдын-ала презентация ұсыну (Google дискісін пайдалану 

ұсынылады). 

- дипломдық жұмыстың/жобаның соңғы нұсқасын уақытында жіберу. 

 

Жетекшілер студенттердің жұмысын бақылайды және міндетті:  

- жұмыс / жобаның кестесін қатаң сақтай отырып, студенттермен үнемі кездесу; 

- жұмыс кестесінің бұзылғаны туралы және студенттің дипломдық жұмыстың/жобаның 

сапасыз жекелеген бөліктерін ұсынуы туралы ОБ басшылығына уақтылы хабарлауға; 

- студенттерге ғылыми-зерттеу сұрақтарын, дипломдық жұмыс/жобасын, әдебиеттер мен 

зерттеу әдістерін таңдау, зерттеу нәтижелері мен қорытындыларын талдауда академиялық 

көмек көрсету; 

- студенттердің плагиаттың кез-келген жағдайына жол бермейтіндігін бақылау; 

- дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға дайындық кезінде консультациялық қолдау 

көрсету; 

- дипломдық жұмысты/жобаны қорғау алды және қорғау жұмыстарын ұйымдастыруға 

және өткізуге қатысу; 

- дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға қажетті барлық құжаттарды уақытында ұсыну. 

 

 

5  Диплом жұмысының/жобаларының мазмұны мен безендірілуінің негізгі 

ережелері 

 

5.1. Дипломдық жұмыстың көлемі 20-30 бет басылған мәтін, дипломдық жобаның 

көлемі 35-50 бет. 

5.2. Дипломдық жұмыста келесі міндетті құрылымдық элементтер болуы керек:  

• титулдық парақ (В қосымшасын қараңыз); 

• 3 тілде қысқаша түйіндеме (аннотация); 

• мазмұны; 

• кіріспе; 

• диплом жұмысының негізгі бөлігі; 

• қорытынды; 

• пайдаланылған ақпарат көздерінің тізімі; 

• қосымшалар. 

Титулдық бет - дипломдық жұмыстың бірінші беті, онда ол туралы негізгі шығыс 

ақпараттарды қамтиды. Тақырып беті дипломдық жұмыстың жалпы нөмірленуіне 

енгізілген, бірақ титул парағына парақтың нөмірі қойылмайды. 

5.2. Қысқаша түйіндеме (аннотация) түйіндемеде жұмыстың маңызды фактілері, 

негізгі нәтижелері, нақты деректері, анықталған қатынастары мен заңдылықтары 

көрсетілуі керек. Мақала тақырыбында қамтылған ақпарат автордың түйіндемесінің 

мәтінінде қайталанбауы керек. Автордың түйіндемесінің мәтіні лаконикалық және 

түсінікті, қосымша ақпараттан, қажетсіз кіріспе сөздерден, жалпы және елеусіз 

тұжырымдардан таза болуы керек. Түйіндеме мәтінінің көлемі 150 сөзден кем болмауы 

және бір парақтан аспауы керек. Түйіндеме 3 тілде дұрыс болуы керек. 

 Диплом жұмысының мазмұны диплом жұмысының барлық негізгі 

тақырыптары мен бөлімдері мен кіші бөлімдерінің нөмірлерін қамтиды. Диплом  

жұмысының мәтініндегі бөлімдер мен кіші бөлімдердің тақырыптары мазмұнда 

көрсетілген тақырыптармен толық сәйкес келуі керек, ал бөлімдер мен бөлімшелердің 

тақырыптарын қысқартуға жол берілмейді. 

 Кіріспеде зерттеудің алғышарттарының сипаттамасы, жұмыстың өзектілігін 

негіздеу, гипотезаны, мақсаттарды, міндеттерді, зерттеу объектісін тұжырымдау, сондай -

ақ қойылған сұрақтардың қысқаша сипаттамасы және нақты зерттеу әдістері болуы керек. 
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Кіріспе көлемі 3 беттен аспауы керек. 

5.3. Дипломдық жұмыстың негізгі бөлімі, ереже бойынша, зерттеу объектісіне 

қатысты 

проблеманың сипаттамасын, әрбір қойылған зерттеу мәселесі бойынша зерттеу 

нәтижелерін, тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтиды. Негізгі бөлім, ереже бойынша, 2-3 

бөлімге бөлінеді, олардың әрқайсысында бөлімшелер (параграфтар) болуы мүмкін. Әр 

бөлім қарастырылған мәселелердің мәнін жинақтайтын тұжырымдармен аяқталуы керек. 

Жұмыстың негізгі бөлімінің көлемі 25-28 бет. 

Дипломдық жұмыстың негізгі бөлімі: 

- 1 тарау (теориялық бөлім). Қарастырылып отырған проблемаға қатысты 

әдебиеттерге, зерттеу материалдарына, тенденцияларына қысқаша шолу, зерттеу 

әдістеріне сипаттама беріледі; 

- 2 тарау (талдамалық бөлім). Зерттеу объектісін сипаттау және талдау. Мәселені 

анықтау. Қорытындыларды негіздей отырып талдау нәтижелері  сипатталады; 

- 3 тарау (ұсыныстар). Анықталған проблемаларды шешу бойынша ұсыныстарды 

дәлелдеу. Қорытындыларды негіздей отырып, талдау нәтижелері. 

Дипломдық жобаның негізгі бөлігі: 

        - 1 тарау (теориялық бөлім). Жобада қарастырылған мәселе бойынша әдебиеттерге 

қысқаша шолу; 

        - 2 тарау (талдамалық бөлім). Зерттеу объектісін сипаттау және талдау. Мәселені 

анықтау. Жобаның мақсатын негіздеу. 

        - 3 тарау (жобаның сипаттамасы). 

Қорытынды 2-3 парақтың көлемінде нақты зерттеу объектісі үшін зерттелетін проблема 

бойынша нақты ұсыныстар болуы керек.  Қорытындыда аталмыш жұмыста сипатталған 

әдістерді қолдану арқылы нақты зерттеу нәтижелерінен туындайтын ұсыныстар ғана 

көрсетілуі керек. 

5.4. Қолданылған әдебиеттердің тізімі дипломдық жұмыс/жоба мәтінінде 

көрсетілгендей 

құрылады және нүктесіз араб цифрларымен нөмірленеді. Пайдаланылған әдебиеттер саны 

кем дегенде 20 болуы керек. Тізім азат жолдан шегініспен басылады. Әдебиеттер тізімін 

безендіруга қойылатын талаптарды В қосымшасынан қараңыз. 

5.5. Қолданылған әдебиеттерге сілтемелер дереккөздер тізбегіне сәйкес реттік 

нөмірмен 

көрсетіліп, тезис мәтінінде оларды еске түсіру ретімен тік жақшада берілуі керек. Квадрат 

жақшаларда егер бір дерекөзге бірнеше рет сілтеме жасалған жағдайда, дереккөздің реттік 

нөмірінен басқа, тиісті парақ беттері қойылады (мысалы, [1, 15 б.]). 

5.6. Қосымшалар дипломдық жұмыстың жалғасы ретінде келесі жаңа беттерде, 

оларға 

дипломдық жұмыстың мәтінінде сілтемелер ретімен жасалуы керек, қосымшалар жаңа бос 

парақтан басталады, парақтың ортасында «ҚОСЫМША» сөзі көрсетіледі, оның атауы 

жазылады. 

5.7. Қосымшаның мәтінге қатысты симметриялы түрде бөлек жолда бас әріппен 

жазылған 

тақырыбы болуы керек. Қосымшалар орыс алфавитінің бас әріптерімен белгіленеді. 

Ерекшеліктер тек әріптер: о, ё, й, з, ь, ч, ъ, ы. «ҚОСЫМША» сөзінен кейін оның ретін 

білдіретін хат тағайындалады (Мысалы: ҚОСЫМША В). Беттеу үздіксіз болуы керек, 

онда қосымшалар мен негізгі мәтіні орналастырылады.  

5.8. Дипломдық жұмыс/жобаны A4 стандартты парақтарда орындалуы керек  және 

переплет жасалған болуы керек. Мәтінді және басқа элементтерді ақ қағаз парағының бір 

жағында бір интервалда дербес компьютерлердің баспа және графикалық шығару 

құрылғылары (бір жол аралығы) арқылы бір интервалда Microsoft Word, қаріп стилі - 

«Times New Roman», 14 өлшемі арқылы басып шығаруға болады. 
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5.9. Мәтінді парақпен жазу кезінде келесі шеттер сақталуы керек: сол жақта - 30 мм, 

оң 

жақта - 10 мм, жоғарыда - 20 мм, төменгіде - 20 мм. 

5.10. Жұмысты орындау кезінде біркелкі тығыздықты, контрастты және кескіннің 

айқындылығын сақтау қажет. Дипломдық жұмыста сызықтар, әріптер, сандар мен белгілер 

анық болуы керек. 

5.11. Дипломдық жұмыстың құрылымдық элементтерінің атаулары «МАЗМҰНЫ», 

«КІРІСПЕ», «ҚОРЫТЫНДЫ», «ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ», 

«ҚОСЫМШАЛАР», сонымен қатар тақырыптар диплом жұмысының негізгі мәтінінің 

бөлімдері жолдың ортасында нүктесіз, бас әріптермен терілуі керек.  

Параграфтар тақырыптары шегініс (абзац) жасап, бас әріптермен «қарамен» басылып, 

соңында нүкте қойылмауы керек. 

5.12. Дипломдық жұмыстың құрылымдық элементтері мен бөлімдері мен 

тақырыптары 

арасында «бос жол» қойылуы керек. 

5.13. Кіріспе, жұмыстың негізгі бөлімінің бөлімдері, қорытынды, әдебиеттер тізімі, 

қосымшалар жаңа парақтан басталады. Азат жолдар жаңа жолдан (красная строка), 

шегініс 1.25 болуы қажет. 

5.14. Диплом жұмысының парақтарын қадағалай отырып, араб цифрларымен рет 

ретімен 

Нөмірлеу керек, жұмыстың бүкіл мәтіні бойынша үздіксіз нөмірлеу қажет. Бет нөмірі 

парақтың төменгі жағының ортасына нүктесіз қойылады. Суреттер мен кестелер жеке 

парақтарда орналастырылған, дипломдық жұмыстың жалпы нөмірленуіне енгізілген  

болуы керек. А3 парағындағы суреттер мен кестелер бір параққа есептеледі. 

5.15. Иллюстрациялар (сызбалар, графиктер, диаграммалар, схемалар және т.б.) олар 

айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастырылуы керек. Барлық 

иллюстрацияларға тезиске сілтеме жасау қажет. Иллюстрацияларда жолдың ортасында 

иллюстрация астында оның тақырыбы болуы керек. Иллюстрация «Сурет» сөзімен 

көрсетілген болуы керек. Суреттер бүкіл дипломдық жұмыста реттік нөмірлермен араб 

цифрларымен нөмірленуі керек. Сурет пен мәтін арасындағы қашықтық бір «бос жолмен» 

анықталады. 
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Иллюстрацияларды рәсімдеу мысалы:   

 
 

Сурет 1- Өтімділік коэффициенттерінің динамикасы 
Ескерту: автор құрастырған / немесе 

әдебиет көздерінен автормен құрастырылған [8, б.99] 

 
5.16. Кестелер. Кесте жақсырақ айқындылық пен салыстыру үшін қолданылады. Кестенің 

атауы оның мазмұнын көрсетуі керек, дәл болуы керек. Кестенің атауын сол жақтағы 

кестенің үстінде сызықша арқылы оның нөмірімен шегініссіз орналастыру керек. Кестенің 

бір бөлігін беру кезінде атау тек кестенің бірінші бөлігінің үстіне қойылады, кестені 

шектейтін төменгі көлденең сызық сызылмайды, басқа бөліктердің үстінде «кестенің 

жалғасы» сөзі жазылады және оның нөмірі көрсетіледі. Кесте айтылған мәтіннен кейін 

немесе келесі бетте орналастырылуы керек. Дипломдық жұмыста барлық кестелерге 

сілтеме жасау керек. Сілтеме жасағанда оның нөмірімен «кесте» сөзін жазу керек. Қажет 

болған жағдайда кестеде мәтіннен гөрі кішірек қаріп өлшемін қолдануға рұқсат етіледі. 

 
 Кестені рәсімдеу мысалы: 

 
 

Кесте 1 – Аванстық капиталдың кірістілігі,% -бен 
 

№ Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл Ауытқулар 

(+;-) 

1 Таза кіріс., мың теңге 5040 6538 +1498 

2 Активтер, мың теңге 30512 37254 +6742 

3 Рентабельділік деңгейі, % 16,52 17,55 +1,03 

Ескерту: әдебиет көздерінен автормен құрастырылған [2] 

 

5.16. 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 

формула бойынша олар формулада берілген дәл сол тізбекте тікелей формула бойынша 

берілуі керек. Дипломдық жұмыстағы формулалар жолдың оң жағында жақша ішінде араб 
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цифрларымен бүкіл тезистің ішінде реттік нөмірлеу арқылы нөмірленуі керек. 

 

 

 

 

Формулаларды рәсімдеу үлгісі:  

 

                               (1)  

 
где К – меншікті капитал коэффициенті;  
СОС – өзіндік айналым қаражаты;  
ОС – жалпы айналым қаражаты.  

 

6  Дипломдық жұмысты/жобаны қорғау және бағалау тәртібі 

 

6.1. Дипломдық жұмысты/жобаны алдын-ала қорғау бағдарламаның оқытушылары 

мен студенттерінің қатысуымен уақытында жүзеге асырылады. Алдын-ала қорғауға 

студенттердің өз дипломдық жұмысының/жобасының презентациясы (10-15 слайд, 15 

минуттан аспауы қажет), сонымен бірге оқытушылардың ескертулері мен ұсыныстары да 

кіреді. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жұмыстарды алдын-ала қорғауды тапсырыс 

беруші компания негізінде ұйымдастыруға да болады. 

6.2. Дипломдық жұмыс плагиатты анықтау және алдын-алу ережелері 

(STRIKEPLAGIARISM.COM жүйесі негізінде) бойынша бекітілген плагиат 

тексерілгеннен кейін және рецензиялар мен шолулардан алынған қағаз және электронды 

түрде (тіркеуге қойылатын барлық талаптарды сақтай отырып) ұсынылады 

6.3. Дипломдық жұмысты қорғау МАК-тың ашық отырысында комиссия мүшелерінің кем 

дегенде 50% қатыса отырып өткізіледі 

6.4. Қорғау университетте қолданылатын кез келген тілде жүргізілуі мүмкін.. 

6.5. Қорғауға диссертацияны сұрақтар мен баяндамалар түрінде талқылауға қатыса алатын 

барлық мүдделі тараптар қатыса алады. 

6.6. МАК алдында презентацияның ұзақтығы - 15-20 минут. Сұрақтар мен 

жауаптардың уақыты - 10 минут.. 

6.7. Ғылыми жетекшілер жұмыс туралы жазбаша пікір ұсынады. Сын пікірді сын 

пікір берушілер және / немесе тапсырыс берушілер өкілдері ұсынады 

6.8. Диссертацияны қорғау нәтижелері бойынша рейтинг жүйесін баллдық бағалау 

орындалу деңгейіне, алынған нәтижелерді қорғай білу, сұрақтарға жауап беру 

қабілетіне және ғылыми жетекші мен рецензенттің берген бағасын ескере отырып 

жүзеге асырылады. Сонымен бірге ұсынылатын бағалау құрылымы келесідей: 60% - 

диссертацияның / жобаның мазмұны (менеджерлердің пікірлері мен рецензенттердің 

пікірлерін қоса); 40% - ауызша қорғау (презентация, сұрақтарға жауап) 

6.9. Дипломдық жұмыстарды / жобаларды қорғаудың нәтижелері мамандық бойынша 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының (МАК) отырысының хаттамасымен 

ресімделеді және олар орындалған күні жарияланады. 

 

Құрастырушы:  «Туризм и сервис» ҒББД директоры 

Е.А. Абенова  

 

 

Құжатайналым және мұрағат бөлімі  

Тексеру жөнінде белгісі: 

ҚМБ басшысы  

Болатбек Б.Б.  
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Қосымша 
 
 

ҚОСЫМША А 

 

 

КеАҚ «Нархоз Университеті»   

 

                               «Туризм» және «РДГБ» Білім беру бағдарламасы 
 

 

                          Дипломдық жұмыстың / жобаның кестесі 
 

 «   » тақырыбына  

   Студенттің аты жөні   

      

№  
Жұмыс 
кезеңдері  Мониторинг уақыты   Уақытылы  

п/п     орындалуы  

     белгілері 

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 

 
Жетекшінің қолы: / Аты жөні /  

                 қолы 
 
 
 
 
 

 

Студенттің қолы: / Аты жөні /  
               қолы 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

 

ҚОСЫМША  Б 

 

                  Дипломдық жұмыстың / жобаның титулдық парағын тіркеу мысалы  
 

 
 

 
 
 

«Қорғауға жіберілді»  

  «Туризм»/ «МІжМБ» ОБ басшысы 

 п.ғ.к, ассоцияцияланған профессор 
  ___________________ Е.А. Абенова Е.А. 

«__»  2020ж.,  

хаттама №   

 

 

  

«5В090200 – Туризм»/ «5В091200- МІжМБ» оқу 

бағдарламасы бойынша 

    «_____________________________________» тақырыбына 
 

 
 
 

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС/ЖОБА 
 
 
 
 
 

 

Орындаған:  
IV курс студенті 

«5В090200 – Туризм»/ 

 «5В091200- МІжМБ»                      ________________        А.Т. Ахметов 

                                                              Студенттің қолы 

 
 
 

 
Ғылыми жетекші: 

э.ғ.д, профессор                      _____________________     И.И. Байтурсынова       
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                                                                                                                         ҚОСЫМША В 

 

Әдебиеттерді рәсімдеу бойынша талаптар: 

         Әр дереккөз тізімде келесі ережелерге сәйкес көрсетіледі:  
1) көп тиражды әдебиеттер үшін - тізімдегі реттік нөмір; автордың тегі және инициалдары; 

кітаптың атауы (мақала үшін - тақырып, жинақтың атауы, журнал, оның нөмірі) баспа; 

шыққан жылы және беттер саны  
а) Бір, екі, үш автордың кітаптарын сипаттау олардың тегі мен инициалын 

белгілеуден басталады, мысалы:  
1 Фадеев К.А. Философия информационной цивилизации. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 

336с.  
2 Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 351с.  
б) Егер автор ұжымдық болса, онда ол туралы ақпарат, мысалы, тақырып астында 

көрсетіледі:  
1 Экономическая информатика: учебник для вузов, под. ред. В.В. Евдокимова. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 351с.  

в) Көп томдық басылым келесідей сипатталады, мысалы:  
1 Кнут Д.Э. Искусство программирования / перевод с англ. Козаченко Ю.В. в 3-х т. –

М.: Просвещение, 2007. – 144с.  
1) Аз тиражды материалдар үшін - құжаттың атауы және оның белгіленуі; 

министрліктің (ведомствоның), институттың атауы, шығарылған орны мен жылы.  
а) Мерзімді басылымнан мақаланы суреттеу кезінде оның көлемі, саны, саны және 

беттері де көрсетіледі:  
1 Белоусов Р. Экономический потенциал России. // Экономист № 11, 2007. – С.3-11.  

б) Жинақталған еңбектерден және бір автордың таңдамалы шығармаларынан, 

сондай-ақ жинақтардан, жылнамалардан, энциклопедиялардан және т.б. 

мақалалардың дизайны.:  
1 Тезисы докладов межвузовской конференции. КУАМ. –Кокшетау, 2014. Т 3. – 505с.  

2) түпнұсқалары тек электронды түрде болатын материалдар үшін (Интернет, 

интранет) - автордың тегі мен инициалын көрсетіңіз; мақаланың атауы, толық 

сілтеме болған күні көрсетілген WEB-мекен-жайы 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Методические указания по подготовке и оформлению выпускных работ 

бакалавриата 
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ҚОСЫМША Г 
 

 

 
 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 3 

1 ОҚИҒАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

1.1... 

1.2... 
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2   «ALMATY CITY TOUR» ТУРОПЕРАТОРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН 

ТАЛДАУ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫН 

АНЫҚТАУ 
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 2.1  «ALMATY CITY TOUR» Туроператордың экономикалық 

қызметін талдау 

2.2 … 

 

3         КЛИЕНТТЕРДІ ТАРТУ ҮШІН ЭТНИКАЛЫҚ ІС 

ШАРАЛАРДЫ ДАМЫТУ 
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