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МАЗМҰНЫ 

 

 

 

 

1 Қолданылу саласы 3 

2 Нормативтік сілтемелер 3 

3 Атаулар, анықтамалар жəне қысқартулар 3 

4 Жалпы ережелер 4 

5 Курстық жұмыстың (жобаның) тақырыбы 4 

6 Курстық жұмыстың (жобаның) құрылымы мен мазмұны 5 

7 Курстық жұмысты (жобаны) мазмұндауға қойылатын талаптар 7 

8 Курстық жұмысты (жобаны) ұйымдастыру, жетекшілік жасау жəне қорғау 7 

9 Жауапкершілік жəне өкілеттілік 8 

10 Келісу, сақтау жəне тарату 8 

11 Қосымша  А                                                                                                                                      9 

12 Өзгерістерді тіркеу парағы                                                                                                            10 

13 Танысу парағы 11 
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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

1.1 Бұл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетіндегі (бұдан əрі - университет) мамандықтардың жоспарларында қарастырылған 

жағдайда курстық жұмыстардың (жобалардың) құрылымына, мазмұнына, ресiмделуіне жəне 

қорғауға ортақ талаптарды белгілейді. 

1.2 Осы ереже университетте курстық жұмыстың құрылымына, мазмұнына, 

рəсiмделуіне жəне оның əзірленуі мен қорғалуына қойылатын талаптарды жүзеге асыруда 

негізгі құжат болып табылады.  

1.3 Университеттің осы ережесі, мамандық дайындайтын кафедраларда 

мамандықтың оқу-əдістемелік кешеніне (силлабусына) міндетті түрде енгізіліп, орындалады. 

1.4 УЕ ХҚТУ-014-2019 Университет ережесі университеттің СМЖ құжаттарының 

құрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР 

2.1 Осы ережені даярлау барысында келесі нормативтік құқықтық құжаттар пайдаланылды 

жəне сілтеме жасалды: 

 - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 «Білім туралы» Заңы 

(04.07.2018 жылғы өзгерістері мен толықтырулар); 

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен 

бекітілген Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты;  

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 12 қазандағы №563 (№ 152 2011ж. 20 

сəуір) бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары; 

- «Жоғары оқу орнынан кейінгі жəне жоғары білім беру оқу пəндерін кодтау 

жүйесі» ҚР МЖМБС 5.05.001 - 2005; 

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 13 қазандағы №569 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышы;  

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен 

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2013 жылғы 17 

мамырдағы №499); 

 

3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР  

          3. 1 Курстық жоба – тақырыпты ашатын, түсінік хаттан, белгілі бөлімнен жəне 

графикалық материалдардан (сызбалардан, схемалардан) тұратын, оқу жоспарының 

жекелеген пəндері бойынша кешенді өзіндік жұмыс. Курстық жоба ғылыми-зерттеу 

материалдарынан тұрады. 

a. Курстық жұмыс – жеке оқу пəндерінен білім алушының белгілі бір тақырып 

бойынша танымдық қабілеттерін дамытатын шығармашылық ғылыми-зерттеу жұмысы. 

b. Курстық жұмыс – түсінік хаттан тұратын, белгілі бөлімдерді қамтитын оқу 

жоспарының жеке пəндерi бойынша кешендi өзiндiк жұмыс. Мамандыққа байланысты 

курстық жұмыс, сондай-ақ сызбалар, схемалар, диаграммалар, кестелер жəне үлгiлер 

түрiндегi графикалық материалдардан тұруы мүмкін. 

3.2 Осы ережеде келесі терминдер мен қысқартулар пайдаланылады: 

Университет – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;  
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Ереже   –  курстық жұмысты/жобаны əзірлеу ережесі; 

БББ       –  Білім беру бағдарламалары;  

СМЖ    –  сапа менеджментінің жүйесі; 

ЖОО    –  жоғары оқу орны; 

НОЖ    –  негізгі оқу жоспары; 

ОЖЖ   –  оқу жұмыс жоспары; 

СЖРСО –  стратегиялық жоспарлау, рейтинг жəне сапа орталығы;   

ББӘО    –  Білім беру бағдарламалары жəне əдістемелік орталығы. 

 

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

4.1 Курстық жұмыс/жоба тиiстi теориялық курсты білім алушылардың зерделеуінің 

қорытынды кезеңі болып табылады жəне оқу мерзімінде білім алушылардың алған 

білімдерін бекіту, тереңдету жəне талдап қорытуға, сондай-ақ бұл бiлiмдердi нақты 

техникалық, ғылыми, экономикалық жəне өндiрiстiк міндеттердi шешуде қолдануға 

мүмкiндiк туғызуы керек. 

4.2 Курстық жұмыс/жоба білім алушыларды анықтамалық əдебиеттермен, бірыңғай 

нормалармен жəне бағалаумен, кестелермен, номограммалармен, үлгi жобалармен 

пайдалануға үйретуi қажет. Өзбетінше жұмысты орындау дағдыларын дамытуға, ғылыми-

зерттеу мəселелерін шешу кезінде зерттеу жəне тəжiрибе жасау əдiстерiн меңгеруге 

мүмкiндiк туғызуы керек. 

4.3 Курстық жұмыс/жоба негізгі оқу жоспарындағы оқу компоненттеріне берілген кредит 

көлемінде орындалады. 

4.4 Білім алушының курс жұмысы бойынша таңдаған тақырыбы жəне жетекшісі кафедра 

мəжілісінде бекітіледі. 

 

5. КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ/ЖОБАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 

5.1  Курстық жұмыстың/жобалаудың тақырыптары осы пəннің оқу міндеттеріне жəне 

сонымен қатар, өндiрiс, ғылым, мəдениет, өнердің практикалық талаптарына жауап беруі 

қажет. 

Тақырыптың нақтылығы - бұл оның ғылымилығы, заманауилығы жəне өзіндік дербес 

шығармашылық жұмыс дағдыларын білім алушылардың алуға бағытталғандығы. Курстық 

жұмыс/жоба тақырыбы құзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасы талаптарына 

сəйкес кафедраларда əзірленеді. 

Әрбiр тапсырмада жаңалық элементi болуы керек. 

5.2 Курстық жұмыс/жоба келесi талаптарды қанағаттандырса, онда оның нақтылық сипат 

алғаны болып есептеледi, олар: 

- курстық жұмыс/жоба тақырыбын кəсiпорын, ұйым немесе ғылыми-зерттеу 

институттары, білім беру мекемелері ұсынса; 

- курстық жұмыс/ жоба материалдарын қолдану үшін кəсiпорын немесе ұйымның, 

білім беру мекемелерінің сұранысы болса; 

- кафедраның оқу немесе ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданылатын 

лабораториялық стенділер, қондырғылар, приборлар əзірлеуге (жасауға) арналған 

тақырыптар қарастырылса; 

- əзірленетін жобаның пəні ойлап табушылық патенттеріне, экспонаттарға дипломдар 

мен грамоталар болатын болса. 

5.3 Курстық жұмыс/жоба тақырыптары жұмыстарды орындаудың əртүрлi формаларына 

есептелiнген болуы мүмкін: 

• жеке - жеке тақырып бойынша білім алушылардың дербес өз алдына орындайтын; 

• топтық - əрбiр білім алушы жобаланатын құрылғының, қондырғылардың жəне басқа 

да объекттердiң белгілі бөлiгін өз алдына əзірлейтін 3 адамнан аспайтын білім 
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алушылар тобына бір тақырып бойынша орындалатын; 

• академиялық - бірнеше нұсқамен, бірақ бiр схема бойынша орындайтын. 

5.4 Курстық жұмыс/жоба тақырыбына қойылатын негiзгi талаптардың бiрi - оның 

кешенділігі болып табылады, яғни ол өзара байланысты сұрақтардың шешілуін жүзеге 

асыруды қарастырады. Жекелеген сұрақтардың барлығын бірдей қарағанмен де, олардың 

ішінен бір сұрағы міндеттердің ортақ шешімінің негізінде кеңірек əзірленуі қажет. 

5.5 Курстық жұмыстың/жобаның тақырыбын əзірлеу кезінде білім алушы алдын оқыған 

пəндер бойынша бiлiмдерiн пайдалану мүмкіндігін алуы жəне жұмыстың мазмұнында 

көрсетуі қажет. 

 

6 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ/ЖОБАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ 

6.1 Курстық жұмыс/жоба түсiнiк хатты жəне графикалық материалды қамтуы керек. 

Объекттердiң үлгiлерi қосымша болу мүмкін. 

6.1.1Түсiнiк хат келесi құрылымдық элементтерден тұрады: 

- титуль парағы; 

- тапсырма; 

- мазмұны; 

- нормативтiк сiлтемелер; 

- анықтамалар; 

- белгiлеулер мен қысқартулар; 

- кiрiспе; 

- курстық жұмыстың/жобаның мазмұны; 

- қосымшалар; 

- библиографиялық мəлiметтер. 

6.1.2 Мамандық ерекшеліктеріне байланысты «титуль парағы»,

 «тапсырма», «мазмұны», «талаптар» сияқты құрылымдық элементтерді

 қоспағанда, қажеттілікке байланысты қосымша элементтер қосылуы мүмкін. 

6.2 Титуль парағы. 

6.2.1 Титуль (сыртқы) парақ А4 қалыпты қағазында орындалады. Парақты толтыру 

төмендегі кесте бойынша жасалады (Қосымша А): 

  18 шрифт - жұмыстың/жобаның тақырыбы жəне құжаттың белгiленуiн жазуда 

қолданылады; 

 16 шрифт – жұмыс/жоба тақырыбының тақырыпшаларын, жұмысты қорғау жылын 

жазуда қолданылады; 

 14 шрифт – қалған барлық өзге жазулар үшiн пайдаланылады. 

6.2.2 Сыртқы парақта жəне тақырыптарда сөздердi тасымалдауға рұқсат етiлмейдi. 

Тақырыптардың соңына нүкте қойылмайды. 

Топтық курстық жұмысты/жобаны жобалауда бiр түсiнiк хат жазылады жəне жобаны 

орындаушы білім алушылардың барлығы сыртқы парақта көрсетіледі. 

6.2.3 Қажеттілік болған жағдайда əрбір орындаушының қатысудағы үлесі түсінік 

хатта көрсетіледі. 

6.3 Тапсырма 

6.3.1 Курстық жұмыс/жоба тапсырмасын оқу кестесіне сəйкес ағымдағы семестрдiң 

бірінші аптасынан кешiктiрмей білім алушыларға бередi. 

6.3.2 Кафедра тарапынан тапсырмада жобаны орындауда басшылыққа алатын 

мəліметтер беріледі: курстық жұмыс/жоба орындалатын оқу пəнi; жұмысты орындайтын 

топтың білім алушысының аты, жөні (Т.Ә.А.); жұмыс/жоба тақырыбы; кезеңдері (бөлiмдер); 

əзірлемелер жəне оларды орындау мерзiмдерi; қорғауға жұмысты/жобаны ұсыну мерзiмi; 

жетекшiсiнің аты, жөні, оның қызметiне, қол қоюы жəне тапсырманы берудiң мерзімі. 
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6.4 Мазмұн 

«Мазмұны» сөзі бас əрiппен парақтың ортасына жазылады. Ол бөлімдердің ретті 

нөмірлері мен атауларын қамтиды. 

6.5 Нормативтiк сiлтемелер 

Жұмыс мəтінінде сiлтеме жасалған нормативтiк құжаттардың тiзiмі беріледі. Негiзгi 

құжаттарға сілтеме: «Осы курстық жұмыста/жобада келесi нормативтік құжаттарға сiлтеме 

пайдаланылған» деген сөз тіркестерімен басталады. 

6.6 Анықтамалар 

6.6.1 Бұл құраушыда курстық жұмыста/жобада қолданылған анықтамалар мен 

терминдерді анықтау қажет болады. 

6.6.2 Анықтамалар тiзiмі: «Жұмыста/жобада келесi терминдер қолданылған» деген 

сөз тіркестерімен басталады жəне тиiстi анықтамалар жазылады. 

6.7 Белгiлеулер мен қысқартулар 

6.7.1 Белгiлеулер мен қысқартулар қабылданған нормативтiк құжаттамаларға сəйкес 

келуi керек. 

6.7.2 Бұл құрылымдық элементте жұмыста/жобада қолданылған белгiлеулер мен 

қысқартуларды түсiну үшін тізім беріледі. 

6.8 Кiрiспе 

6.8.1 Кiрiспе жұмыстың/жобаның тақырыпқа қатысты саланың жай-күйiн, 

технология мен техниканың сипаттамасын жəне əзірлеудің өзектiлігін көрсетедi. 

6.8.2 Кiрiспеде талаптар болмайды. Кiрiспе жеке парақтан басталады. 

6.9 Курстық жұмыстың/жобаның мазмұны 

6.9.1 Курстық жұмыс/жоба мазмұны мəтiндiк жəне график түрiндегі құжаттардан 

тұрады. 

Курстық жұмыс/жоба мазмұны оқу пəнiнiң маңызды сұрақтарын қамтуы қажет. Бұл 

элемент курстық жұмыстың/жобаның негiзгi (кəсiби) мазмұнын анықтайды. Ол (мамандық) 

бағытына байланысты өзi түрлi сипатта болуы мүмкін. 

6.9.2 Курстық жұмыстың/жобаның мазмұны оқыған пəн бойынша білім алушының 

бiлiмiн нақты практикада қолданылуын көрсетуi керек. 

6.9.3 Бұл бөлімде жобалап қойылған объект, агрегат, конструкцияны дəлелдеу, 

объекттiң сипаттамасы, таңдау жəне өңдеу нұсқаларының дəйектемесi т.б. болуы мүмкін. 

Зерттеудің əдiстеме мен нəтижелері, өңдеу кезеңдерімен толықтай сəйкестікте 

түсiндiрмелері жəне есептеулерi сипатталады. 

6.9.4 Курстық жұмыс/жоба жетекшi берген тапсырмаға сəйкес орындалады. 

Тапсырмада жаңалық элементi көрсетiледi. 

Курстық жоба (бөлiмдерін) кезеңдерiн орындау жəне оны қорғауға ұсыну 

тапсырмадағы бекітілген мерзiмдерге сəйкес келуi керек. 

Курстық жұмыс/жоба жетекшiсi жұмысты тексерудi кезең бойынша немесе толық 

тексеруі мүмкін. 

6.9.5 Егер курстық жұмыс жетекшiсі білім алушыны қорғауға дайын емес деп санаса, 

онда жұмысты/жобаны қайта белгіленген мерзiмде орындап, бiтiруге қайтарылады. 

6.10 Қосымшалар 

6.10.1 Жұмыстың мазмұнын толықтыратын материалды қосымшаларда беруге 

рұқсат етiледi. Ондай қосымшаларға графикалық материалдар, үлкен форматты кестелер, 

алгоритмдердің, аппаратураның сипаттамасы, статистикалық мəлiметтер, стандарттар жəне 

тағы басқалар (кестелер, схема, бағдарламалық құжаттар) болуы мүмкін. 

6.10.2 Қосымша міндетті жəне ақпараттық болуы мүмкін. Міндетті қосымшаларда 

міндетті орындау үшін талаптар беріледі. Ақпараттық қосымшада ақпараттық, ұсынылатын 

немесе анықтамалық сипаттағы материалдар, орындауға міндетті емес, талаптарды 

қамтымайтын материал беріледі. 
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Жобаның мəтiнiнде барлық қосымшаларға сiлтеме берілетiн болуы керек. 

6.11 Библиографиялық мəлiметтер 

Пайдаланылған ақпарат көздері тiзiмінде барлық ақпарат көздері жұмыс мазмұнында 

пайдаланылған тəртіппен немесе əлiпби бойынша орналасқан болуы мүмкін. 

 

7 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ/ЖОБАНЫ МАЗМҰНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

7.1 Жұмысты жазу барысында төмендегі элементтерге қойылатын талаптарды сақтау 

қажет: 

- мəтiнге қойылатын талаптарға; 

- мəтіннің тармақтарға бөлінуіне; 

- тақырып аттарына; 

- тiзiмдемелерге; 

- кестелерге; 

- график түрiндегі материалдарға; 

- өрнектерге (формулаларға); 

- сiлтемелерге; 

- қысқартуларға; 

- шартты белгiлеулерге, суреттер мен таңбалауларға; 

- физикалық шама бiрлiктерге; 

- санмен көрсетiлген мəндерге; 

- сызбаларға қойылатын талаптарға. 

 

8 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ/ЖОБАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЖЕТЕКШІЛІК ЖАСАУ 

ЖӘНЕ ҚОРҒАУ 

8.1 Курстық жұмысқа/жобаға жетекшілік 

8.1.1 Курстық жұмысқа/жобаға тиiстi теориялық курс оқитын оқытушы жетекшi 

бола алады: 

8.1.2 Курстық жұмыстың/жобаның жетекшiсi: 

- жаңалықты элементi бар тапсырманы жəне орындалу кезеңдерінiң кестесін бередi; 

- жұмыс/жобалау үдерісін ұйымдастырады; 

- жұмысты орындау үшін қажеттi əдебиеттердi, нормативтiк жəне техникалық 

құжаттаманы, анықтамалық жəне тағы басқа да материалдарды ұсынады; 

- жұмысты/жобаны орындау барысында білім алушыларға уақытында кеңес беріп, 

көмек көрсетедi; 

- жұмыстың/жобаның орындалу барысы туралы кафедраға мəлiмет бередi. 

8.2 Курстық жұмысты/жобаны орындауды ұйымдастыру 

Кафедра курстық жұмысты орындауға арналған əдістемелік нұсқауды дайындап, білім 

алушыларды қамтамасыз етеді. 

Ресiмделуі бойынша əдiстемелiк нұсқау осы ереже талаптарына сəйкес болуы қажет. 

Жұмыстың көлемі 20-25 бет болуы тиіс, бір интервал (аралық) сақтай отырып орындалады 

(шрифт-қалыпты, кегль 14). 

Ережеде қамтылмаған мəселелер кафедра ұсынысымен факультеттің ОӘК/ғылыми 

кеңесінде шешімін табады. 

8.3 Курстық жұмысты/жобаны қорғау 

8.3.1 Жұмысты/жобаны қорғауы оның орындауын тексерудiң ерекше формасы 

болып табылады. Қорғау білім алушылардың ұсынған шешімдерін жан-жақты дəлелдеуге 

жəне орындалған жұмысты түсiнуі қажет. 

8.3.2 Курстық жұмысты/жобаны қорғау көпшілік алдында жетекшiсінiң жəне
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11 Қосымша А 
Ф-ОБ-001/035 

Титуль парағын рәсімдеу үлгісі 
 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 
 

 

Өнер факультеті 

Бейнелеу өнері кафедрасы 

 

Тұрғанбаев Ғалымжан 

 

 

 

 

5-сыныпта конструкциялық материалдарды өңдеуді оқыту әдістемесі 

 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС 

 

 

5В012000-«Кəсіптік оқыту» мамандығы 
 

 

 

Ғылыми жетекшісі 

Қ.Ералин 

Педагогика ғылымдарының докторы 

 

 

Түркістан 201   
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Ф-СМБ-002 

Өзгерістерді тіркеу парағы 
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