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1. Жалпы ережелер  
1.1 Осы дипломдық жоба (жұмыс) туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) 

Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет 
комитетінің «Қазақ ұлттық хореография академиясы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі-Академия)  
жоғары білім берудің барлық білім беру бағдарламалары (бакалавриат) бойынша 
дипломдық жобалардың (жұмыстардың) құрылымына қойылатын жалпы 
талаптарды және қорғау рәсімін ұйымдастыруға қойылатын тәртіптерді 
анықтайды.  

1.2 Осы Ереже келесі нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әзірленді: 
- «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 
бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандартына (бұдан әрі – МЖМБС); 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 
қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес 
әзірленді.  
  

2. Дипломдық жобаға (жұмысқа) қойылатын негізгі ұғымдар мен талаптар 

2.1 Дипломдық жұмыс – білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес білім 
алушының өзекті проблеманы өз бетінше зерделеу нәтижелерін жинақтауды 
білдіретін бітіру жұмысы.  

2.2 Дипломдық жоба – жобалау элементтерін қолдана отырып және (немесе) 
бизнес-жобаларды, модельдерді, сондай-ақ шығармашылық сипаттағы 
жобаларды дайындау түрінде орындалған білім беру бағдарламасының бейініне 
сәйкес келетін қолданбалы міндеттерді дербес шешуді білдіретін білім 

алушының бітіру жұмысы. 

2.3 Дипломдық жұмыстарға немесе жобаларға басшылық (бұдан әрі - 

басшы) етуді бейіні бойынша оқытушылар және (немесе) жұмыс өтілі кемінде 5 
жыл Ұлттық біліктілік шеңберінің 7-деңгейіне және жұмыс өтілі кемінде 3 жыл 
Ұлттық біліктілік шеңберінің 8-деңгейіне сәйкес келетін мамандар жүзеге 
асырады.  

2.4 Дипломдық жоба (жұмыс) жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттер мен 
дереккөздерді (ғылыми зерттеулерді, оқулықтарды, оқу құралдарын, 

монографиялар мен нормативтік әдебиеттерді, отандық және шетелдік 
басылымдардың ғылыми және әдістемелік журналдарын, сондай-ақ архив 

материалдарын, іс-шаралар, акциялар түрінде арт-жобаларды ұйымдастыруды) 

терең зерттеу негізінде орындалады. 
2.5 Дипломдық жобада (жұмыста) тапсырмаға сәйкес, жекелеген өзекті 

жобалар немесе перспективалық теориялық немесе практикалық мәселелер 
қарастырылуы тиіс. Зерттеу жұмыстары теориялық немесе эксперименттік 
зерттеулер жүргізуге бағытталуы керек.  

2.6 Қажет болған жағдайда мәтіндік материалдар иллюстрациялармен, 



презентациялармен, графиктермен, эскиздермен, диаграммалармен, 
схемалармен, кестелермен және т. б. қамтамасыз етіледі.  

2.7 Дипломдық жобаны (жұмысты) ұйымдастыру және орындау тәртібі 2-

қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады. 
2.8 Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) басшылары әрбір білім 

алушыға  дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбы көрсетіле отыра, бітіруші 
кафедраның ұсынымы (қызметтік хат)  бойынша Академияның Ғылыми кеңесі 
шешімінің негізінде ректордың немесе оның уәкілетті тұлғасының бұйрығымен 
бекітіледі.  

Дипломдық жобаның (жұмыстың) басшысының ұсынымы бойынша, қажет 
болған жағдайда, дипломдық жобаның (жұмыстың) жекеленген бөлімдері 
бойынша басшылыққа бөлінген уақыт есебінен консультанттарды тартуға 
болады. Консультанттар болып профессорлар, доценттер, жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ)  оқытушылары мен 
қызметкерлері, сондай-ақ басқа ұйымдардың жоғары білікті мамандары мен 
қызметкерлері тағайындалуы мүмкін.  

2.9 Дипломдық жобаны (жұмысты) орындауды бастаудың алдында білім 
алушы жекелеген кезеңдерді орындау реттілігін көрсете отырып, дипломдық 
жобалаудың барлық кезеңіне жұмыстың кестесін (3-қосымша) әзірлеуі және 
басшының мақұлдауынан кейін факультет деканына бекітуге ұсынуы тиіс.  

2.10 Кафедра меңгерушісі білім алушының дипломдық жобаны (жұмысты) 
орындау жөніндегі кезеңдік есеп беру мерзімдерін белгілейді. Жұмыс кестесінің 
орындалуы жөніндегі мәліметтерді білім алушы жазып отырады және жазбаша 
нысанда факультет деканына ұсынады.   

 Дипломдық жобалаудың (жұмыстың) орындалу барысы  бітіруші 
кафедраның отырысында талқыланады. Үлгермеген білім алушыларды бақылау 
оқу тәртібінің бұзылуын анықтау фактісі бойынша жүргізіледі.  

Білім алушы дипломдық жобаны (жұмысты) орындау кестесінен дәлелсіз 
себептермен артта қалған жағдайда, кафедра меңгерушісі оны қорғауға жібермеу 
туралы мәселені факультет кеңесінің талқылауына шығаруға құқылы. 

2.11 Факультет деканы бітіруші кафедралардың дипломдық жоба (жұмыс) 
барысы жөніндегі кезеңдік есеп беру мерзімдерін белгілейді және дипломдық 
жобаны (жұмысты) белгіленген мерзімдерді аяқтау үшін қажетті шаралар 
қабылдайды.   

  

3. Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбына қойылатын 
талаптар 

3.1 Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбы өзекті болуы, 

қоғамның қазіргі күйі мен даму келешектеріне сәйкес келуі, өнер, мәдениет және 

білім берудің нақты міндеттері мен проблемаларын ескеруі тиіс.   
3.2 Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары білім беру 

бағдарламасына және кадрлар даярлау бейініне сәйкес келуі, жаңалық 
элементтері мен практикалық маңызы болуы тиіс.   

3.3 Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптарын жұмыс 
берушілердің ұсыныстарын ескере отырып, түлектер бітіруші кафедралар 
әзірлейді. Дипломдық жоба (жұмыс) тақырыптарының тізбесі жыл сайын 
кемінде 30%-ке жаңартылып отырады. Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) 

тақырыптары кафедра отырысында қаралып, бекітіледі.   



«Арт-менеджмент» білім беру бағдарлама бойынша дипломдық жобалар 
өзекті болуы және жобаны қорғауға ұсынғанға дейін мүмкіндігінше жүзеге 
асырылуы тиіс. 

3.4 Білім алушыларға дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбын таңдау 
құқығы беріледі. Білім алушы дипломдық жоба (жұмыс) орындауда оны 
әзірлеудің қажеттілігін негіздеуімен өз тақырыбын ұсына алады.  

3.5 Білім алушы кафедра меңгерушісінің атына дипломдық жобаның 
(жұмыстың) тақырыбын бекіту жөнінде өтініш береді (1-қосымша). Бітіртуші 
кафедра білім алушының өтінішін кафедра отырысында қарап, білім алушыға 

дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбын және басшысын бекіту үшін 
Академияның Ғылыми кеңесіне жолдайды.   

3.6 Қажет болған жағдайда, факультет деканының қызметтік хаты негізінде, 

қорғауға дейін бір академиялық кезеңнен (семестрден) кешіктірмей 

Академияның Ғылыми кеңесіне дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбын 
түзетуге шығара алады.      

 

4. Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) мазмұны мен құрылымы 

4.1 Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) мазмұны Академияның 
бітіруші курс білім алушысы нақты білім беру бағдарламасы бойынша қолжазба 
түрінде өз бетінше әзірлеген жобалық шешім (зерттеу жұмысы, әдістемелік 
жұмыс, шығармашылық жұмыс) болып саналады.   

4.2 «Өнертану» білім беру бағдарламалары тобы бойынша («Өнертану» 
білім беру бағдарламасы) білім алушылар үшін дипломдық жұмыстың көлемі 35-

40 бетті құрайды. Дипломдық жұмыстың көрсетілген көлеміне қосымшалар 
кірмейді.   

4.3 Дипломдық жұмыстың құрылымы мен мазмұны: 

- титулдық бет (бірінші) (4-қосымша); 

- дипломдық жұмысты орындауға тапсырма;  

- дипломдық жұмыс туралы қысқаша мазмұндалған қазақ, орыс және 
ағылшын тілдеріндегі аннотация; 

- титулдық бет (екінші) дипломдық жұмыстың бірінші беті болып саналады 
(5-қосымша); 

- мазмұнына кіріспе, реттік нөмірлер және барлық бөлімдердің, кіші 
бөлімдердің атаулары, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі кіреді;   

- кіріспеде зерттелетін проблема өзектілігінің негіздемесі, қазіргі 
жағдайының бағасы; бітіру жұмысының мақсаты; зерттеудің міндеттері; зерттеу 
объектісі мен заты; зерттеудің практикалық маңыздылығы; пайдаланылған 
дереккөздер мен әдебиеттердің сипаттамасы; дипломдық жоба (жұмыс) 
құрылымының суреттемесі: дипломдық жобадағы (жұмыстағы) тараулардың 
саны, беттерінің, суреттерінің кестелері мен библиографиялық тізім 
дереккөздерінің саны көрсетілуі тиіс;   

- дипломды жұмыстың негізгі бөлігінде орындалған жұмыстың мәнін, 
мазмұнын, әдістемесі мен негізгі нәтижелерін көрсететін деректер келтіріледі; 
дипломдық жұмыстың негізгі бөлігі, әдетте, бөлімдерге және кіші бөлімдерге 
бөлінеді; 

- қорытындыда (тұжырым) дипломдық зерттеу нәтижелері бойынша 
қысқаша тұжырымдар, қойылған міндеттер бойынша шешімдер толықтығының 
бағасы, зерделенген зерттеу объектісі бойынша нақты ұсынымдар болуы тиіс;   



- қысқартулар тізбесі; 
- пайдаланылған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылған 

талаптарға сәйкес рәсімделеді (осы Ереженің 5.17, 5.18 - тармақтарына сәйкес); 
- қосымшаға негізгі бөлімде көрсетілмеген, сонымен қатар нөмірленетін, 

бірақ дипломдық жұмыстың жалпы көлеміне кірмейтін дипломдық зерттеуді 
орындаумен байланысты материалдар кіреді.   

4.4 «Хореография өнерінің педагогикасы», «Спорттық бал биінің 
педагогикасы» білім беру бағдарламалары бойынша дипломдық жобаның 
құрылымы мен мазмұны: 

1) Білім алушының таңдауы бойынша базалық немесе бейіндік пәндердің 
біреуі бойынша практикалық көрсетілім белгілі бір бөлім бойынша практикалық 
материалды, таңдалған пәнді дәстүрлі форматта көрсетуді қамтиды (мысалы: 
Классикалық би «Станоктағы экзерсис бөлімі 2-ші оқу жылы бойынша»; 

Еуропалық/Латынамерикалық бағдарлама «... биіндегі «Е/D / C» сынып 
фигураларын орындау техникасы және оларды зерттеудің әдістемелік реттілігі» 

және т.б.).  
Пән бойынша практикалық көрсетілім көлемі – 25-30 минут. Практикалық 

материалды  2-ден 6 адамға дейінгі иллюстраторлар көрсетеді. 
2) Практикалық көрсетілімге жазбаша талдау әзірленеді, оның көлемі 5 

беттен аспауы тиіс. Қосымшалар дипломдық жобаның көрсетілген көлеміне 
кірмейді. 

«Хореография өнерінің педагогикасы» білім беру бағдарламасы бойынша 
жазбаша талдау келесіні қамтуы тиіс: 

1) пән атауы; 

2) пән сипаттамасы; 

3) тақырыбы; 

4) мақсаты мен міндеті; 
5) оқыту нәтижелері; 
6) практикалық көрсетілімнің мазмұнын сипаттау: 

- термин; 

- мақсаты, міндеті, қозғалыс функциялары; 
- музыкалық өлшемі мен музыкалық сүйемелдеудің сипаты; 
- қозғалыстардың тіркесімі (комбинациясы); 
- осы (бағдарламалық) қозғалысты одан әрі дамыту; 
- пайдаланылған әдебиеттер. 

«Спорттық бал биінің педагогикасы» білім беру бағдарламасы бойынша 
жазбаша талдау келесіні қамтуы тиіс: 

1) пән атауы; 
2) пән сипаттамасы; 
3) тақырыбы; 
4) мақсаты мен міндеті; 
5) оқыту нәтижелері; 
6) практикалық көрсетілімнің мазмұнын сипаттау: 

- фигураның атауы (ағылшын/орыс тілінде); 
- такт саны;  
- бастапқы позиция / соңғы позиция;  
- бидегі  ер/әйел серіктестің партиясын орындау (орындау техникасы 

бойынша түсініктемелермен); 



- базалық қосылысты жасау және жүргізу;  
- орындаушылармен оқу-жаттығу құрамасын, конкурстық композицияны 

жасау және өткізу (орындау техникасы бойынша түсініктемелермен).  
Жобаны қорғау уақыты 30 минуттан аспауы керек. 
4.5 «Балетмейстер өнері» және «Арт-менеджмент» білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша білім алушылар үшін дипломдық жобаның 
көлемі 20-30 бет болуы тиіс. «Арт-менеджмент» білім беру бағдарламасы 
бойынша дипломдық жұмыс жазуға рұқсат етіледі, бұл жағдайда дипломдық 
жұмыстың көлемі 35-40 бетті құрайды.    

4.6 «Арт-менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға 
арналған дипломдық жобаның құрылымы мен мазмұны: 

- титулдық бет (бірінші) (4-қосымша); 

- дипломдық жобаға тапсырма;  

- дипломдық жоба туралы қысқаша мазмұндалған қазақ, орыс және 
ағылшын тілдеріндегі аннотация; 

- титулдық бет (екінші) дипломдық жобаның бірінші бет болып табылады 
(5-қосымша); 

- мазмұн ұсынылған материалдардың реттік нөмірлерін қамтиды;   
- жобаның сипаттамасы (жобаның өзектілігі, мақсаты мен міндеттері, жоба 

командасы, ағымдағы жағдайды талдау, жобаны іске асыру жоспары, ресурстық 
қамтамасыз ету, күтілетін нәтижелер, жобаны іске асыру мониторингі); 

- эскиздер/фотоматериалдар; 

- қорытынды (шешімдер); 

- қысқартулардың тізбесі; 
- пайдаланылған дереккөздердің (материалдардың) тізімі. 
4.7 «Балетмейстер өнері» білім беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған дипломдық жобаның құрылымы мен мазмұны: 
- титулдық бет (бірінші) (4-қосымша); 
- дипломдық жобаға тапсырма;  
- дипломдық жоба туралы қысқаша мазмұндалған қазақ, орыс және 

ағылшын тілдеріндегі аннотация; 
- титулдық бет (екінші) дипломдық жобаның бірінші бет болып табылады 

(5-қосымша); 
- мазмұн ұсынылған материалдардың реттік нөмірлерін қамтиды;   
- либретто – (1 парақ); 

- әрекет етуші тұлғалар және орындаушылардың саны (1-2 парақ); 

- музыкалық материалдың қысқаша сипаттамасы және композиторлар 
туралы ақпарат (2-ден 4 параққа дейін); 

- дипломдық спектакльдің әрбір картинасының егжей-тегжейлі суреттемесі 
берілген сахналық жоспар (2-ден 3 параққа дейін); 

- картиналар сценографиясы суреттерінің иллюстрациясы (2-ден 4 параққа 
дейін); 

- образдар бойынша костюмдердің эскиздері (4 парақтан бастап немесе 
фотосуреттер, әрекет етуші тұлғалардың санына қарай); 

-  жаттығу сәттерінен фотоматериалдар (4-тен 8 фотосуреттерге дейін); 

- қорытынды (шешімдер) (1-2 парақ); 
- қысқартулардың тізбесі (1 парақ); 
- пайдаланылған дереккөздердің тізімі (материалдар 1-2 парақ). 



4.8 Дипломдық жобаның мазмұны және жобаның толық видеосы 
электрондық тасымалдаушыға (диск) толықтай жазылуы тиіс, А5 форматтағы 
конвертке салынып, дипломдық жобаға қоса беріледі.    

4.9 Дипломдық жобадағы (жұмыстағы) барлық деректердің айқындылығы 
мен объективтілігі үшін жауапкершілік дипломдық жобаның (жұмыстың) 
авторы – білім алушыға жүктеледі.   

 

5. Дипломдық жобаларды (жұмыстарды) рәсімдеу қағидалары 

5.1 Дипломдық жұмыс А4 форматты ақ қағаздың бір жақ бетіне бір 
интервал сақтай отырып, компьютер мен принтерді қолдана баспа әдісімен 
орындалуы тиіс. Қаріп - Times New Roman, қалыпты, кегль 14, интервал – біреу.  

Дипломдық жұмыстың (жобаның) мәтінін қағаз бетінің келесі мөлшерлерін 
сақтай отырып басу керек: сол жағы – 30 мм, жоғары жағы, оң жағы және төменгі 
жағы – 10 мм. Абзац үшін шегініс – 1,0 см. 

5.2 Аннотациялардың, мазмұнның, кіріспенің, тұжырымдардың, 
қорытындының, қысқартулар тізбесінің, пайдаланылған әдебиеттер тізімінің, 

қосымшалардың атаулары бас әріппен, жолдың ортасына, жартылай қалың 
қаріппен жазылады, асты сызылмайды және соңында нүкте қойылмайды.   

5.3 Бүлінген мәтін парақтары, бұрынғы мәтінді (графиканы) қолмен 

түзетулер мен олардың іздері болмауы тиіс.   
5.4 Дипломдық жобаны (жұмысты) бөлімдер мен кіші бөлімдерге бөлу 

керек. Әрбір бөлім мен кіші бөлімде аяқталған ақпарат болуы қажет.  
5.5 Бөлімдер мен кіші бөлімдердің атаулары олардың мазмұнын айқын әрі 

қысқаша сипаттауы тиіс.   
5.6 Бөлімдер мен кіші бөлімдердің атауларын жазған кезде жаңа жолдан 

шегініп, жазба әріптермен соңында нүктесіз астын сызбай жазады.   
Егер атауы екі сөйлемнен тұрса, оларды нүкте арқылы ажыратады. 

5.7 Дипломдық жұмыстың беттері барлық мәтін бойынша өтпелі нөмірлеуді 
қадағалай отырып, араб цифрларымен нөмірленеді. 

Бет нөмірлері оның төменгі жағының ортасына нүктесіз қойылады. 
Титулдық бет беттердің жалпы нөмірленуіне қосылады. Титулдық бетте 

нөмір қойылмайды. Беттерді нөмірлеу үшін Times New Roman қарпі, 12 кегль 

қолданылу керек.  

5.8 Дипломдық жобаның (жұмыстың) бөлімдері бүкіл құжаттың шегінде 
араб цифрларымен нүктесіз және абзацтық шегініспен жазылған реттік нөмірлері 
болуы тиіс. Кіші бөлімдер әрбір бөлімнің шегінде нөмірленуі тиіс. Кіші бөлімнің 
нөмірі нүктемен бөлінген бөлім мен кіші бөлімнің нөмірлерінен тұрады. Кіші 
бөлім нөмірінің соңында нүкте қойылмайды. Бөлімдер екі және одан да көп кіші 
бөлімдерден тұруы мүмкін.  

Мысалы 

1. Хореография өнерінің педагогикасы: тарих, теория мен практика 
мәселелері   

1.1 Бірінші кіші бөлімнің атауы   
1.2 Екінші кіші бөлімнің атауы    
1.3 Үшінші кіші бөлімнің атауы    
2. Заманауи хореография ұжымында жеке тұлғаның үйлесімді дамуы үшін 

педагогикалық жағдайлар   
2.1 Бірінші кіші бөлімнің атауы    



2.2 Екінші кіші бөлімнің атауы    
2.3 Үшінші кіші бөлімнің атауы    
 

5.9 Дипломдық жобаның (жұмыстың) әр бөлімін жаңа беттен бастаған жөн. 
Бөлім ішіндегі кіші бөлімдер мәтіннен екі жолдан соң, бір-бірінен ажыратылады.  

5.10 Иллюстрациялар (диаграммалар, фототүсірілімдер, кестелер, схемалар, 
компьютерлік баспалар) бірінші рет айтылып тұрған мәтіннен кейін немесе 
келесі бетінде орналастырылуы керек.  

Иллюстрациялар компьютермен орындалуы, әрі түрлі-түсті болуы мүмкін. 
Мәтінде барлық иллюстрацияларға сілтеме болу қажет.  

Қосымшалардың иллюстрацияларын қоспағанда, өтпелі нөмірлеуді 
қадағалай отырып, иллюстрациялар араб цифрларымен нөмірленеді. 

Иллюстрацияларды бөлім шегінде нөмірлеуге болады. Бұл жағдайда 
иллюстрацияның нөмірі нүктемен ажыратылған бөлімнің нөмірінен және  
иллюстрацияның реттік нөмірінен тұрады, мысалы: 1.1-сурет.  

5.11 Иллюстрациялардың, қажет болған жағдайда, атауы және түсіндірме 
деректері (сурет астындағы мәтін) болады. «Сурет» деген сөз және оның атауы 
түсіндірме деректерден кейін орналастырылады: 1-сурет. Қазақстандық 
хореографиялық педагогиканың даму кезеңдері.  

5.12 Иллюстрацияларға сілтемелер жасаған кезде «1-суретке сәйкес» 

немесе өтпелі нөмірлеу кезде «(1-суретті қараңыз)» және «1.2-суретке сәйкес» 

немесе бөлім шегінде өтпелі нөмірлеу кезінде «(1.2-суретті қараңыз)» деп жазған 
жөн.   

5.13 Кестелер көрнекілік және көрсеткіштерді салыстыру ыңғайлығы үшін 
қолданылады. Кестенің атауы оның мазмұнын сипаттауы тиіс, нақты әрі қысқа 
болуы керек. Кестенің атауы кестеден кейін сол жақта, абзацтық шегіністен 
кейін сызықша арқылы жазылған оның нөмірімен бір жолда жазылады.    

Кестелерді бөлімдер шегінде нөмірлеуге болады. Бұл жағдайда кестенің 
нөмірі нүктемен ажыратылған бөлімнің нөмірі мен кестенің реттік нөмірінен 
тұрады. Кестенің бөлігі тасымалданған жағдайда атауы тек кестенің бірінші 
бөлімінің үстінде жазылады, кестені шектейтін горизонталь сызық қойылмайды.  

5.14 Кестені бірінші рет айтылып тұрған мәтіннен кейін немесе келесі 
бетінде орналастыру керек.  

5.15 Барлық кестелерге сілтемелер болуы тиіс. Сілтеме жасағанда  реттік 
нөмірін көрсетіп «Кесте» деген сөзді жазған жөн. 

5.16 Кестелерді, кестелердің қосымшаларын қоспағанда, өтпелі нөмірлеуді 
қадағалай отырып, араб цифрларымен нөмірлеген жөн.   

5.17 Әдебиеттердің тізімі дипломдық жобаның/жұмыстың мәтінінде 
пайдаланылуына қарай рәсімделеді. Бір дереккөзге бірнеше рет сілтеме 
жасалғанда төрт бұрышты жақшаның ішінде дереккөздің реттік нөмірінен басқа 
тиісті бет қойылады).    

5.18 Әдебиеттер тізімін рәсімдегенде алдымен тегі сосын аты мен әкесінің 
аты бас әріптері және дереккөздің атауы, шыққан деректері көрсетіледі.   

Әдебиеттер мен басқа да дереккөздердің тізімін рәсімдеу мысалдары:   
Өзгерістер енгізу: 

Бір автордың жинағы: 

Мысалы: Кульбекова А.К. Педагогика профессионального 
хореографического образования. Монография. – Астана, 2016. – 296 б. 



Бір, екі, үш және одан да көп авторлардың кітаптары: 

Құжатта үш авторға дейін болса, атауына тек біреуінің ғана тегі жазылады 
(реттік саны бойынша бірінші не әліпби бойынша бірінші) . 

Мысалы: Мареева Е.В. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и 
соискателей / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский. – Москва: ИНФРА-

М., 2016. – 331 c. – (Высшее образование: Аспирантура). 
Ұжымдық авторлық жинақ: 

Үш немесе одан да көп автор болса не олар туралы мәліметтер мүлде 
болмаса құжат жалпы атауымен беріледі.   

Мысалы: Повесть временных лет. Откуда есть пошла русская земля [Текст] 
/ Сост. А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. – М.: Институт русской цивилизации, 2016. 
– 544 с. 

Әртүрлі баспа туындылары түрлерінің блиографиялық суреттемесіне 
мысалдар. 

Мемлекеттік стандарттар мен құжаттар жинақтары: 

Мысалы: Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления: ГОСТ 7.1.84. – Введ. 01.01.86. – М., 1984. – 75 с. – (Система 
стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

Конференциялардың материалдары: 

Мысалы: Музыкалық-теориялық білім беру: дәстүрлер,  жаңашылдық, 

келешектер: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. теории и 
истории музыки МГУКИ – М.: МГУКИ, 2014. – 287 с.  

Диссерацияның авторефераты: 

Мысалы: Андрусенко Л.С. Детское хореграфическое творчество в 

художественной культуре России XX– начала XXI вв: Автореф. дис. докт. иск. 
наук: – M, 2008. – 21 с. 

Газеттер мен журналдардан алынған мақалалар: 

Мысалы: Егорова-Гатман Е., Минтусов И. Портрет делового человека // 
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5.19 Қолданылған дереккөздерге жасалған сілтемелерді төрт бұрышты 
жақшаның ішінде жазған жөн.   

5.20 Қосымшаларды дипломдық жобаның (жұмыстың) жалғасы ретінде 
рәсімдейді.   

5.21 Дипломдық жобаның (жұмыстың) мәтінінде барлық қосымшаларға 
сілтемелер берілуі тиіс. Қосымшалар мәтінде оларға сілтеме жасау ретімен 

орналастырылады.    
5.22 Әр қосымшаны жаңа беттен бастап, беттің жоғары жағында жол 

ортасында «Қосымша» және оның белгіленуін көрсетіп жазған жөн.   
5.23 Қосымшаның атауы болады, мәтінге симметриялы түрде жеке жолда 

жазба әріптерімен жазылады.   



5.24 Дипломдық жобада (жұмыста) бір қосымша ғана болса, оны 
белгілемеуге болады.   

5.25 Қосымша беттердің нөмірленуі өтпелі, жұмыс беттердің жалпы 
нөмірлеуін жалғастыратын болуы қажет. 

 

6. Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға ұсыну тәртібі 
6.1 Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға ұсыну тәртібі ҚР МСМ «Қазақ 

ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың  

үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің 

қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.  
Білім беру процесі аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың 

МЖМБС-на сәйкес оқытудың теориялық курсы мен кәсіптік практикалардың 
қажетті көлемін меңгеруі болып табылады.  

Жұмыс және жеке оқу жоспарларының, жұмыс оқу бағдарламаларының 
талаптарын орындамаған бітіруші курстың білім алушылары жазғы семестрге 

жіберілмей, қайта оқу курсына қалдырылады.   
6.2 Білім алушының қолы қойылған, аяқталған дипломдық жоба (жұмыс) 

басшыға ұсынылады.   
6.3 Дипломдық жобаның (жұмыстың) басшысы дипломдық жобаны 

(жұмысты) толық қарап шыққаннан кейін оған қолын қояды және өзінің жазбаша 
пікірімен бірге кафедра меңгерушісіне ұсынады.   

6.4 Кафедра меңгерушісі дипломдық жобаны (жұмысты) қарап шыққаннан 
кейін дипломдық жобаның (жұмыстың) басшысының қатысуымен, дипломдық 
жобаның (жұмыстың) барлық материалдарын толық тексеру және білім 
алушының аттестаттау комиссиясының алдында қорғауға дайындалуы 
мақсатында алдын ала қорғауға рұқсат береді.  Алдын-ала қорғау кезінде 
дипломдық жобаны (жұмысты) нормабақылау жүзеге асырылады 
(нормабақылаудың 1-кезеңі). Дипломдық жобаларды (жұмыстарды) 
нормабақылау – бұл МЖМБС және осы Ереже талаптарының сақталуын тексеру. 
Нормабақылаушыны кафедра меңгерушісі бітіртуші кафедраның ПОҚ 
құрамынан тағайындайды. 

Кафедра меңгерушісі алдын ала қорғау нәтижелері негізінде білім алушыны 
қорғауға жіберу/жібермеу туралы шешім қабылдайды, бұл туралы диплом 
жобасына (жұмысына) тиісті жазба жасайды. 

6.5 Алдын ала қорғаудан  кейін білім алушылар дипломдық 
жобаның/жұмыстың электрондық нұсқасын плагиатқа қарсы тексеруден өту 
үшін Zhunussov_S@balletacademy.kz электрондық мекенжайына жібереді 
(қорғаудан 20 күн бұрын). Білім алушылардың бағаланатын жазбаша жұмыстары  
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК білім 
алушылардың жазбаша бағаланатын жұмыстарды басқа автордың мәтінін 
пайдалануды (плагиат) тексеру жүргізу тәртібі туралы ережеге сәйкес 
тексеріледі. «Strikeplagiarism.com» плагиатқа қарсы жүйесінің әкімшісі 
бағаланатын жазбаша бағаланатын жұмыстарды ұсынған сәттен бастап 10 
жұмыс күні ішінде тексеру нәтижелері туралы анықтама жасап, оның 
электрондық нұсқасын факультет деканы мен жұмыстың басшысына жолдауға 
міндетті. Жазбаша бағаланатын жұмыста плагиаттың жол берілмейтін деңгейі 
анықталған жағдайда кафедраның кезектен тыс отырысы ұйымдастырылады, 
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онда қайта тексеру туралы шешім қабылданады. Жұмысты плагиатқа қарсы 
жүйеде қайта тексеруден өткізген кезде әкімшіге кафедра отырысының 
хаттамасынан үзінді көшірме, нормабақылаушының рұқсаты және түзетілген 
жұмыс ұсынылады. Бақылау нәтижесі туралы алынған қорытынды плагиатқа 
қарсы жүйенің әкімшісіне, сондай-ақ факультет деканы мен басшыға 

электрондық форматта ұсынылады. Плагиатқа қарсы жүйеде тексеруден өтудің 
максималды саны – 2 рет.      

6.6 Егер кафедра меңгерушісі білім алушыны дипломдық жобаны 
(жұмысты) қорғауға жіберу мүмкін емес деп есептеген жағдайда, бұл мәселе осы 
білім алушы мен оның басшысының, факультет деканының қатысуымен кафедра 
отырысында қаралады. Кафедра отырысының хаттамасы Академия Ғылыми 
кеңесіне ұсынылады.     

6.7 Бітіруші кафедра қорғауға ұсынған дипломдық жоба (жұмыс) 
реценцияға жіберіледі.   

6.8 Рецензияда ұсынылған дипломдық жобаға (жұмысқа) жан-жақты 
сипаттама беріледі, тақырыптың өзектілігі, орындалған жұмыстың деңгейі, 
теориялық дайындық деңгейі және білімді жұмыста қолдану деңгейі, рәсімдеу 
сапасы және т.б. Соңында білімді балдық-рейтингілік әріптік бағалау жүйесі 
бойынша баға қойылып, «бакалавр» академиялық дәрежесін немесе тиісті білім 
беру бағдарламасы бойынша біліктілік беру мүмкіндігі көрсетілген дәлелді 
қорытынды келтіріледі. 

6.9 Рецензияның көлемі А4 форматты қағаздың 1 бетінен кем болмауы 
керек. Рецензенттің лауазымы көрсетіліп, қолы рецензенттің жұмыс орны 
бойынша мекеменің мөрімен куәландырылуы тиіс.  

6.10 Білім алушы нормабақылау үшін жауапты тұлғаға толық рәсімделген 
және қол қойылған дипломдық жобаны (жұмысты) ұсынады (нормабақылаудың 
2-кезеңі). Ұсынылатын жиынтыққа мыналар кіреді: 

1) тиісті барлық қолдар қойылып рәсімделген диплом; 
2) дипломдық жобаның (жұмыстың) басшысының пікірі; 
3) диплом жобасына (жұмысына) рецензия және бар болған жағдайда басқа 

да материалдар. 
6.11 Нормабақылаушы тексереді: 
1) кафедрада бекітілген дипломдық жоба (жұмыс) тақырыбының 

дұрыстығы мен сәйкестігін; 
2) көрсетілген барлық тұлғалар қолдарының қойылуын; 
3) аннотацияны; 
4) басқы парағының (титул) рәсімделуін; 
5) мазмұнының рәсімделуі мен дипломдық жоба (жұмыс) рубрикациясының 

мазмұнындағы тараулар мен тараушаларға сәйкес келуін;  

6) кіріспені (кіріспенің болуы мен рәсімделуінің дұрыстығын); 
7) дипломдық жоба (жұмыс) тапсырмаларына тараулар мен  бөлімдер 

мазмұнының сәйкес келуін, оның ішінде тараулар бойынша қорытындылардың 
болуы; 

8) қорытындыны (қорытындының болуы мен рәсімделуінің дұрыстығын); 
9) пайдаланылған әдебиеттер тізімінің болуы мен дұрыс рәсімделуін; 
10) бет параметрлерінің сақталуын; 
11) қосымшаны (рәсімделуінің дұрыстығын); 
12) дипломдық жоба (жұмыс) басшысының пікірі; 



13) дипломдық жобаға (жұмысқа) рецензия; 
6.12 Нормабақылаушы дипломдық жобаны (жұмысты) мына жағдайларда 

қайтара алады: 
1) белгіленген жиынтық толық болмаған жағдайда; 
2) міндетті қол қойылмаған жағдайда; 
3) мәтіндік материалдар түсініксіз орындалған жағдайда. 
6.13 Нормабақылаушы дипломдық жобаны (жұмысты) тексеріп болғаннан 

кейін: 
1) қателер болған жағдайда ескертулер жасайды және оларды қайта қарауға 

жібереді. Ескертулер түзетілгеннен кейін білім алушы қайтадан дипломдық 
жобаны (жұмысты) нормабақылаушыға ұсынады; 

2) ұсынылған диплом талаптарға сәйкес келген жағдайда, нормабақылаушы 
диплом жобасының (жұмысының) титул парағына тегі мен күнін толық жазып, 
өз қолын қояды. 

Дипломдық жобалар мен жұмыстар нормабақылаушы қолынсыз қорғауға 
жіберілмейді. 

6.14 Нормабақылаушының ескертулері мен ұсыныстары 6-қосымшаға 
сәйкес рәсімделеді. Нормабақылау парағы дипломдық жобаға (жұмысқа) 
міндетті қосымша болып табылады. Нормабақылау парағы дипломдық жобаға 
(жұмысқа) қоса беріледі, біріқ тігілмейді. 

 

7. Аттестаттау комиссиясының жұмыс тәртібі 
7.1 Аттестаттау комиссиясының жұмыс тәртібі ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің қағидаларына 
сәйкес жүзеге асырылады. Дипломшылардың дипломдық жобаны (жұмысты) 
қорғауға келу кезектілігін жоба жетекшілерінің ұсынымы бойынша аттестаттау 
комиссиясының (бұдан әрі – АК) хатшысы белгілейді және диплом қорғау 
алдында хабарлайды.   

7.2 Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау АК ашық отырысында 
комиссияның кемінде 2/3 құрамының қатысуымен өтеді. Бұл ретте аттестаттау 
комиссиясы төрағасының қатысуы міндетті.  

7.3 Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау көпшілік алдында, білім 
алушылардың, бітіруші кафедра оқытушыларының қатысуымен өтеді. Қорғауға 
дипломдық зерттеу өткен ұйымның өкілдері және басқа да мүдделі тұлғалар 
шақырылуы мүмкін.  

7.4 Дипломдық жұмысты қорғау үшін білім алушы АК және 
қатысушылардың алдында 15 минуттан аспайтын баяндама жасайды. Бір 
дипломдық жобаны қорғау ұзақтығы бір білім алушыға 30 минуттан аспауы тиіс.  

7.5 Талқылаудан кейін комиссия хатшысы пікір мен рецензияны оқып 
береді (егер басшысы қатысқан жағдайда өзі оқып беруге болады).  Пікірде 
және/немесе рецензияда ескертулер болса білім алушы олардың мәніне қатысты 
дәлелденген түсіндірме беруі тиіс.   

Диплом жұмысын қорғау нәтижелері қорғау өткен күні жарияланады.  
Жұмыс бағасын анықтауда білім алушының теориялық, методикалық және 

практикалық даярлық деңгейі, сондай-ақ диплом басшысы мен рецензенттің 

пікірлері назарға алынады.     



 

8. Дипломдық жобаға (жұмысқа) қатысатын тұлғалардың міндеттері   
8.1 Білім алушы: 

1) дипломдық жобаны (жұмысты) әзірлеуге қажетті материалдарды жинау 
бойынша диплом алдындағы практика бағдарламасын толықтай және мерзімінде 
орындауға;   

2) диплом алдындағы практикадан келгеннен кейін бір апта мерзімінде 
кафедраға есеп тапсыруы және басшымен жиналған материалдардың толықтығы 
және дипломдық жоба (жұмыс) бойынша жұмысты жалғастыру мүмкіндігі 
жөніндегі мәселе бойынша әңгімелесуден өтуге;   

3) дипломдық жобамен (жұмыс) жұмыс кестесін сақтауға;   
4) Академияның ішкі тәртіп қағидаларын сақтауға;   
5) жұмысты талаптарға сәйкес жазуға және құрылымдауға;   
6) Академия архивіне тапсырылатын жұмыстың бір данасын қатты 

мұқабада шығаруға міндетті.   
8.2 Дипломдық жобаның (жұмыстың) басшысы: 

1) білім алушыға дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбына сәйкес 
диплом алдындағы практика объектісін зерделеу және жұмысқа арналған 
материал жинау бойынша тапсырма беруге;  

2) білім алушыға қажетті негізгі әдебиеттерді, анықтамалық материалдарды, 
үлгілік жобаларды және тақырып бойынша басқа дереккөздерді ұсынуға; 

3) жұмыс кестесін әзірлеуге көмек көрсетуге және дипломдық жобаны 
(жұмысты) орындаудың бүкіл кезеңіне арналған кестенің орындалуына тұрақты 
бақылау жүргізуге;  

4) консультациялардың уақытын белгілеуге, оларды жүргізу кезінде білім 
алушылардың дипломдық жобаны (жұмысты) орындаудың кестесін сақтауын 
ағымдық қадағалауды жүзеге асыруға;   

5) жұмысты қорғау кезінде баяндама дайындауда әдістемелік көмек 
көрсетуге;     

6) жазылған материалдарды тексеруге және қажетті ұсынымдарды жасауға;    
7) кафедра отырысына өзіне бекітілген дипломшылардың дипломдық 

жобалау барысы туралы ақпарат дайындауға;     
8) білім алушы-дипломшылармен тәрбие жұмысын жүргізуге;  
9) академиялық адалдық туралы түсіндіру жұмыстарын өткізуге;   
10) білім алушының дипломдық жоба (жұмыс) бойынша жұмысы туралы 

пікір жазуға, пікірде білім алушының жұмысына сипаттама беріледі: 
бастамашылық, дербестік, талдай білу қабілеті, әртүрлі ақпараттық көздермен 
жұмыс істей білу және т.б. «қорғауға жіберіледі» немесе «қорғауға 
жіберілмейді» деген дәлелді қорытынды құрастыруға;   

11) факультет комиссиясының отырысында дипломдық жобаны (жұмысты) 
алдын ала қорғауға қатысуға міндетті. 

8.3 Бітіруші кафедраның меңгерушісі: 
1) дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптарын қарау және 

бекіту, басшыларды, рецензенттерді тағайындау және білім алушыларды диплом 
алдындағы практикаға жіберу туралы қызметтік хат дайындауға;  

2) білім алушылармен дипломдық жобалау мәселесі бойынша ұйымдастыру 

жиналысын өткізуге және оларды дипломдық жобаға (жұмысқа) қойылатын 
талаптармен және түлектер бітіруші кафедраның әдістемелік нұсқаулықтарымен 



таныстыруға;   
3) кафедрада жобаларды алдын ала қорғауды ұйымдастыруға;   
4) АК құрамы және оның төрағасының кандидатурасы бойынша ұсыныстар 

дайындауға;   
5) дипломдық жобалау барысын басқару бойынша шұғыл шешімдер 

қабылдауға;   
6) комиссия отырысының күнін белгілеп, АК төрағасымен келісуге;   
7) АК хатшысының қызметіне бақылауды жүзеге асыруға міндетті. 
8.4 АК хатшысы: 

1) АК жұмысы басталудан бұрын хаттамалар кітабын дайындауға;    

2) оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау қызметінен түлектердің 
үлгерімі туралы анықтама алуға;   

3) АК отырысы басталудан бұрын үлгерім туралы анықтамаларды, 

рецензияларды, жетекшілердің пікірлерін, комиссияның осы отырысында өз 
жобаларын қорғайтын білім алушылардың дипломдық жобаларына 

(жұмыстарына) түсіндірме жазбаларды және білім алушыларды қорғауға жіберу 
туралы деканның өкімін алуға; 

4) АК мүшелерін комиссия отырысының кестесі туралы ақпараттандыруға;     
5) АК мүшелерін комиссия отырысында қорғау кезектілігі ретімен білім 

алушылардың тізімдерімен қамтамасыз етуге;   
6) АК отырыстары кезінде қорғауға ұсынылған құжаттарды оқуға;  
7) АК отырыстарының хаттамаларын толтыруға;   
8) АК жұмысы аяқталғаннан кейін бір апта мерзімі ішінде дипломдық 

жобаларды (жұмыстарды) және хаттамалар кітабын Академия архивіне сақтауға 
тапсыруға міндетті.   

8.5 АК төрағасы: 

1) АК жұмысын басқаруға; 
2) отырыс кезінде ізгі ниеттілік және талап етушілік жағдайын қолдай 

отырып, АК жұмысына жетекшілік етуге;   

3) АК жұмысы туралы есепті АК жұмысы аяқталғаннан кейін бір апталық 
мерзім ішінде құрастырып, деканға ұсынуға;   

4) АК мүшелерінің білім алушылар туралы ерекше пікірін (ғылыми 
қызметке бейімді, магистратурада оқу ұсынылады; басқарушылық қызметке 
бейімді және т.б.) атап өтуге міндетті.   

8.6 АК мүшесі: 
1) АК отырыстарына үнемі қатысуға және оның жұмысына белсенді 

араласуға;   

2) әрбір дипломдық жобаның (жұмыстың) қорғалуын бағалауға; 

3) АК хаттамаларына уақытылы  қол қоюға;   
4) оқу процесіне енгізуге немесе баспада жариялауға ұсынылатын  

дипломдық жобаларды (жұмыстарды) атап өтуге міндетті.   
 

 

 

9. Қорытынды ережелер 

9.1 Бекітілген Ережеге өзгерістер енгізуді әзірлеуші жаңа құжатты әзірлеу, 
оны келісу және белгіленген тәртіпте бекіту арқылы жүзеге асырады. 

9.2 Осы Ереже алқалы органның хаттамасы жарияланған күннен бастап 
күшіне енеді.  



9.3 Ереже қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет қайта 
қаралады. 

 

 

 

 

  



1-қосымша 
 

____________ кафедрасының меңгерушісі 
             атауы 

____________________________________ 
Т.А.Ә. 

____________________________ тобының  
                                        атауы 

білім алушысы _______________________ 
                                                           Т.А.Ә. 

 

 

Өтініш  
 

________________________________________________________________  

дипломдық жобасын (жұмысын) кафедра отырысында қарап, тақырыбын 
бекітуіңізді сұраймын.  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Басшы жетекші ______________________________________________________ 

                                         ғылыми дәрежесін, атағын, тегін, атын, әкесінің атын көрсету керек 

 

Тақырып келісілді:     _____________________       ________________________ 

       диплом басшысының қолы            қолдың толық жазылуы 

 

 

Қолы: 
_______________ 

«____»   

__________20__ж. 
 

 

 

 
  



2-қосымша 
 

Дипломдық жобаны (жұмысты) ұйымдастыру және орындау тәртібі  
 

№ Іс-шаралар Мерзімі Әзірлеуге 

жауапты 
Бекітеді 

1. Дипломдық жұмыстың 
тақырыптарын әзірлеу 

Тамыз-

қыркүйек 

Кафедра Кафедра  

2. Басшылар мен консультанттарды 
тағайындау және бекіту  

Қазан  Кафедра Ғылыми кеңес  

3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) 
тақырыбын және басшысы мен 
консультантты бекіту туралы 
бұйрық   

Қазан  Оқу процесін 

ұйымдастыру 
және жоспарлау 
қызметі   

Ректор немесе 
оның уәкілетті 
тұлғасы   

4. Дипломдық жобаның (жұмыстың) 
жұмыс кестесін әзірлеу  

Қазан  Білім алушы  Білім алушының 
басшысы 

5. Дипломдық жобаның (жұмыстың) 
жұмыс кестесін бекіту  

Қазан  Басшы  Деканат 

6. АК құрамын бекіту: 

- төрағалары; 

- комиссия мүшелері. 

Желтоқсан 
қаңтар  

Деканат Ректор немесе 
оның уәкілетті 
тұлғасы   

7. АК жұмыс кестесін бекіту  Сәуір  Деканат, Оқу 
процесін 
ұйымдастыру 
және жоспарлау 
қызметі   

Ректор немесе 
оның уәкілетті 
тұлғасы   

8. Рецензенттер құрамын бекіту  Наурыз  Деканат Ректор немесе 
оның уәкілетті 
тұлғасы   

9. Дипломдық жобаны (жұмысты) 
алдын ала қорғау  

Сәуір  Басшы Кафедра 

10. Білім алушының оқу жоспарын 
орындауы және алған бағалары 
туралы анықтама  

Мамыр, 
маусым  

Оқу процесін 
ұйымдастыру 
және жоспарлау 
қызметі   

Оқу-әдістемелік 
жұмыс жөніндегі 
проректор  

11. Білім алушыларды дипломдық 
жобаны (жұмысты) қорғауға 
жібермеу туралы кафедра 
отырысының хаттамасы  

Мамыр  Кафедра Ректор немесе 
оның уәкілетті 
тұлғасы   

12. Дипломдық жобаны (жұмысты) 
рецензиялауға жіберу  

Мамыр  Жетекші  Кафедра 

13. Дипломдық жобаны (жұмысты) 
қорғауға жіберу туралы өкім  

Мамыр, 
маусым 

Кафедра Деканат 

14. Дипломдық жобаны (жұмысты) 
қорғау  

Маусым  Кафедра Деканат 

15. Дипломдық жобаны (жұмысты) 
Академия архивіне тапсыру  

Маусымның 
соңы 

Кафедра Деканат 

16. АК төрағасының есебі  АК жұмысы 
аяқталған 

нан кейін 1 

апта ішінде 

АК төрағасы Ғылыми кеңес  

17. Дипломдық жобалар (жұмыстар) 
бойынша атқарылған жұмыс 
туралы талдау  

Дипломдық 
жобаларды 
(жұмыстард
ы) қорғаған 

Кафедра 
меңгерушісі  

Деканат 



нан кейін  
1-2 апта  

18. Оқуды аяқтағаны туралы 
құжаттарды беру  

Оқуды 
аяқтау 
туралы 
бұйрық 
шыққаннан 
кейін 5 күн 
ішінде   

Оқу процесін 
ұйымдастыру 
және жоспарлау 
қызметі   

Ректор немесе 
оның уәкілетті 
тұлғасы   
 

 

 

 

 
  



1-қосымша 
 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ 

 

_____________________________ 
факультет 

_______________________________ 
кафедра 

_______________________________ 

білім беру бағдарламаның атауы 

 

 
 

Дипломдық жобаны (жұмысты) орындауға арналған 

ТАПСЫРМА  
 

Білім алушы ________________________________________________________ 
тегі, аты, әкесінің аты 

 

Тақырыбы: «_______________________________________________________» 

дипломдық жоба (жұмыс) тақырыбы 

ректордың «____» __________ 20____ ж. №____ бұйрығымен бекітілді. 
 

Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі «____» __________ 20____ ж. 
 

Дипломдық жобаның (жұмыстың) бөлімдері немесе қысқаша мазмұны: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Материалдың тізбесі:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ұсынылатын негізгі әдебиеттер:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

«Бекітемін» 

Факультет деканы 

_____________  _________________ 
қолы         Т.А.Ә. 



________________________________ 
ғылыми дәрежесі, атағы 

«____» __________ 20____ ж. 
 

 

 

Дипломдық жобаны (жұмысты) дайындау  
КЕСТЕСІ  

 

№ 
Бөлімдердің атауы, әзірленетін сұрақтардың 

тізбесі 
Басшыға ұсыну 

мерзімдері Ескерту 

    

    

    

    

    

    

 

Тапсырманың берілген күні   «____» __________ 20____ ж. 
 

Кафедра меңгерушісі ___________________ 
қолы 

_______________ 
Т.А.Ә 

Басшысы ___________________ 
қолы 

_______________ 
Т.А.Ә 

   

Тапсырманы орындауға  
қабылдаған білім алушы 

___________________ 
қолы 

_______________ 
Т.А.Ә 

 

 

  



4-қосымша 
 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ 

 

_____________________________ 
факультет 

_______________________________ 
кафедра 

  

 

 

 

 

 

________________________________________________ 
білім алушының тегі және аты мен әкесінің атының бас әріптері 

 

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА (ЖҰМЫС)  

                                    

Тақырыбы: ___________________________________________________ 
дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбы 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 
білім беру бағдарламаның атауы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Астана қ. 
  



5-қосымша 
 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ 

 

_____________________________ 
факультет 

_______________________________ 
кафедра 

 

 

«Қорғауға жіберілді» 

Факультет деканы 

 

__________  __________________ 
          қолы                                       Т.А.Ә. 

 

«____» __________ 20____ ж. 

 

  

Нормабақылаушы: 

 

__________  __________________ 
          қолы                                       Т.А.Ә. 

 

«____» __________ 20____ ж. 

 

 

 

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА (ЖҰМЫС)  

 

Тақырыбы: __________________________________________________________ 
дипломдық жоба (жұмыс) тақырыбының атауы 

 

_________________________________________________ 
білім беру бағдарламаның атауы 

 

Білім алушы ___________________ 
қолы 

___________________________ 
Т.А.Ә. 

___________________________ 
топ 

Руководитель  ___________________ 
қолы 

___________________________ 
Т.А.Ә. 

___________________________ 
топ 

Заведующий 
кафедрой 

___________________ 
қолы 

___________________________ 
Т.А.Ә. 

___________________________ 
топ 

 

 

 

Астана қ. 
  



6-қосымша 
 

НОРМАБАҚЫЛАУ ПАРАҒЫ 

 

______________________________________________________________ 
білім беру бағдарламаның атауы, білім алушының аты-жөні 

 

дипломдық жоба (жұмыс) бойынша нормабақылаушы көрсеткен  
ескертулер мен ұсыныстар тізімі 

 

Парақ (бет) 
Нормативті құжатқа сілтеме жасай отыра анықталған ескертулер мен 

ұсыныстардың мазмұны 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту  жойылды/жойылмады  

Күні «____» __________ 20____ ж. 

Нормабақылаушы _______________  ________________________ 
                                                                   қолы                                         фамилиясы, аты-жөні 

 

 


	1.1 Осы дипломдық жоба (жұмыс) туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұ...
	1.2 Осы Ереже келесі нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әзірленді:
	- «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің мемлекеттік ...
	- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес әзірленді.
	2.1 Дипломдық жұмыс – білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес білім алушының өзекті проблеманы өз бетінше зерделеу нәтижелерін жинақтауды білдіретін бітіру жұмысы.
	2.2 Дипломдық жоба – жобалау элементтерін қолдана отырып және (немесе) бизнес-жобаларды, модельдерді, сондай-ақ шығармашылық сипаттағы жобаларды дайындау түрінде орындалған білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін қолданбалы міндеттерді дерб...
	2.3 Дипломдық жұмыстарға немесе жобаларға басшылық (бұдан әрі - басшы) етуді бейіні бойынша оқытушылар және (немесе) жұмыс өтілі кемінде 5 жыл Ұлттық біліктілік шеңберінің 7-деңгейіне және жұмыс өтілі кемінде 3 жыл Ұлттық біліктілік шеңберінің 8-деңге...
	2.4 Дипломдық жоба (жұмыс) жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттер мен дереккөздерді (ғылыми зерттеулерді, оқулықтарды, оқу құралдарын, монографиялар мен нормативтік әдебиеттерді, отандық және шетелдік басылымдардың ғылыми және әдістемелік журналдарын, сонд...
	2.5 Дипломдық жобада (жұмыста) тапсырмаға сәйкес, жекелеген өзекті жобалар немесе перспективалық теориялық немесе практикалық мәселелер қарастырылуы тиіс. Зерттеу жұмыстары теориялық немесе эксперименттік зерттеулер жүргізуге бағытталуы керек.
	2.6 Қажет болған жағдайда мәтіндік материалдар иллюстрациялармен, презентациялармен, графиктермен, эскиздермен, диаграммалармен, схемалармен, кестелермен және т. б. қамтамасыз етіледі.
	2.7 Дипломдық жобаны (жұмысты) ұйымдастыру және орындау тәртібі 2-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
	2.8 Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) басшылары әрбір білім алушыға  дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбы көрсетіле отыра, бітіруші кафедраның ұсынымы (қызметтік хат)  бойынша Академияның Ғылыми кеңесі шешімінің негізінде ректордың немесе оның уәкіл...
	2.9 Дипломдық жобаны (жұмысты) орындауды бастаудың алдында білім алушы жекелеген кезеңдерді орындау реттілігін көрсете отырып, дипломдық жобалаудың барлық кезеңіне жұмыстың кестесін (3-қосымша) әзірлеуі және басшының мақұлдауынан кейін факультет декан...
	2.10 Кафедра меңгерушісі білім алушының дипломдық жобаны (жұмысты) орындау жөніндегі кезеңдік есеп беру мерзімдерін белгілейді. Жұмыс кестесінің орындалуы жөніндегі мәліметтерді білім алушы жазып отырады және жазбаша нысанда факультет деканына ұсынады.
	2.11 Факультет деканы бітіруші кафедралардың дипломдық жоба (жұмыс) барысы жөніндегі кезеңдік есеп беру мерзімдерін белгілейді және дипломдық жобаны (жұмысты) белгіленген мерзімдерді аяқтау үшін қажетті шаралар қабылдайды.
	- титулдық бет (бірінші) (4-қосымша);
	- дипломдық жұмысты орындауға тапсырма;
	- дипломдық жұмыс туралы қысқаша мазмұндалған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотация;
	- титулдық бет (екінші) дипломдық жұмыстың бірінші беті болып саналады (5-қосымша);
	- мазмұнына кіріспе, реттік нөмірлер және барлық бөлімдердің, кіші бөлімдердің атаулары, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі кіреді;
	- кіріспеде зерттелетін проблема өзектілігінің негіздемесі, қазіргі жағдайының бағасы; бітіру жұмысының мақсаты; зерттеудің міндеттері; зерттеу объектісі мен заты; зерттеудің практикалық маңыздылығы; пайдаланылған дереккөздер мен әдебиеттердің сипатта...
	- дипломды жұмыстың негізгі бөлігінде орындалған жұмыстың мәнін, мазмұнын, әдістемесі мен негізгі нәтижелерін көрсететін деректер келтіріледі; дипломдық жұмыстың негізгі бөлігі, әдетте, бөлімдерге және кіші бөлімдерге бөлінеді;
	- қорытындыда (тұжырым) дипломдық зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша тұжырымдар, қойылған міндеттер бойынша шешімдер толықтығының бағасы, зерделенген зерттеу объектісі бойынша нақты ұсынымдар болуы тиіс;
	- қысқартулар тізбесі;
	- пайдаланылған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылған талаптарға сәйкес рәсімделеді (осы Ереженің 5.17, 5.18 - тармақтарына сәйкес);
	- қосымшаға негізгі бөлімде көрсетілмеген, сонымен қатар нөмірленетін, бірақ дипломдық жұмыстың жалпы көлеміне кірмейтін дипломдық зерттеуді орындаумен байланысты материалдар кіреді.
	- термин;
	- мақсаты, міндеті, қозғалыс функциялары;
	- музыкалық өлшемі мен музыкалық сүйемелдеудің сипаты;
	- қозғалыстардың тіркесімі (комбинациясы);
	- осы (бағдарламалық) қозғалысты одан әрі дамыту;
	- пайдаланылған әдебиеттер.
	- фигураның атауы (ағылшын/орыс тілінде);
	- такт саны;
	- бастапқы позиция / соңғы позиция;
	- бидегі  ер/әйел серіктестің партиясын орындау (орындау техникасы бойынша түсініктемелермен);
	- базалық қосылысты жасау және жүргізу;
	- орындаушылармен оқу-жаттығу құрамасын, конкурстық композицияны жасау және өткізу (орындау техникасы бойынша түсініктемелермен).
	- титулдық бет (бірінші) (4-қосымша); (1)
	- дипломдық жобаға тапсырма;
	- дипломдық жоба туралы қысқаша мазмұндалған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотация;
	- титулдық бет (екінші) дипломдық жобаның бірінші бет болып табылады (5-қосымша);
	- мазмұн ұсынылған материалдардың реттік нөмірлерін қамтиды;
	- жобаның сипаттамасы (жобаның өзектілігі, мақсаты мен міндеттері, жоба командасы, ағымдағы жағдайды талдау, жобаны іске асыру жоспары, ресурстық қамтамасыз ету, күтілетін нәтижелер, жобаны іске асыру мониторингі);
	- эскиздер/фотоматериалдар;
	- қорытынды (шешімдер);
	- қысқартулардың тізбесі;
	- пайдаланылған дереккөздердің (материалдардың) тізімі.
	- титулдық бет (бірінші) (4-қосымша); (2)
	- дипломдық жобаға тапсырма; (1)
	- дипломдық жоба туралы қысқаша мазмұндалған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотация; (1)
	- титулдық бет (екінші) дипломдық жобаның бірінші бет болып табылады (5-қосымша); (1)
	- мазмұн ұсынылған материалдардың реттік нөмірлерін қамтиды; (1)
	- либретто – (1 парақ);
	- әрекет етуші тұлғалар және орындаушылардың саны (1-2 парақ);
	- музыкалық материалдың қысқаша сипаттамасы және композиторлар туралы ақпарат (2-ден 4 параққа дейін);
	- дипломдық спектакльдің әрбір картинасының егжей-тегжейлі суреттемесі берілген сахналық жоспар (2-ден 3 параққа дейін);
	- картиналар сценографиясы суреттерінің иллюстрациясы (2-ден 4 параққа дейін);
	- образдар бойынша костюмдердің эскиздері (4 парақтан бастап немесе фотосуреттер, әрекет етуші тұлғалардың санына қарай);
	-  жаттығу сәттерінен фотоматериалдар (4-тен 8 фотосуреттерге дейін);
	- қорытынды (шешімдер) (1-2 парақ);
	- қысқартулардың тізбесі (1 парақ);
	- пайдаланылған дереккөздердің тізімі (материалдар 1-2 парақ).
	7.1 Аттестаттау комиссиясының жұмыс тәртібі ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды атте...
	7.2 Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау АК ашық отырысында комиссияның кемінде 2/3 құрамының қатысуымен өтеді. Бұл ретте аттестаттау комиссиясы төрағасының қатысуы міндетті.
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