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Аннотация для профессиональной практики 

 

Исследовательская практика – вид научно-исследовательской 

деятельности, направленный на углубление и систематизацию теоретико-

методологической подготовки магистранта, практическое овладение им 

технологией научно-исследовательской деятельности, приобретение и 

совершенствование практических навыков выполнения опытно-

экспериментальной работы в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистра.  

Исследовательская практика магистранта проводится по месту обучения 

или в научных организациях, которые могут рассматриваться как 

экспериментальные площадки для проведения исследований в области 

магистерской подготовки. В ходе практики магистрантам предоставляется 

возможность проведения экспериментальных исследований по заранее 

разработанной программе. Предпочтительным является проведение 

исследований по теме магистерской диссертации.  
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Кіріспе  

 

Ғылыми және педагогикалық магистратураның білім беру 

бағдарламасына практиканың екі түрі кіреді: 

- педагогикалық практиканы – білім беру ұйымына; 

- зерттеулік практикаға – диссертацияны орындау орнына 

байланысты. 

Зерттеулік практика – ғылыми-зерттеулік қызметтің бір түрі, ол 

магистрантты теориялық-әдістемелік дайындауда жүйелендіруге және 

тереңдетуге, олардың ғылыми-зерттеулік қызметтің технологиясын іс жүзінде 

игеруге, магистрді дайындау деңгейінің талаптарына сәйкес тәжірибелік-

зерттеулік жұмыстарды орындаудағы практикалық дағдыларын жетілдіруге 

бағытталған.  

Магистранттың зерттеулік практикасы оқу орнында немесе ғылыми 

ұйымдарда жүргізіледі, ол магистрлік дайындау саласындағы зерттеулерді 

жүргізуге арналған тәжірибелік аудан ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Практика барысында магистранттар алдын-ала жасалған бағдарлама бойынша 

тәжірибелер жүргізуі мүмкін. Оның ішінде пайдалысы магистрлік тақырыбы 

бойынша зерттеу жүргізу болып табылады.  

Педагогикалық практика функциналды құзіреттерді қалыптастыруға, 

кәсби және білім беру салаларындағы мәселелерді орындаудағы қабілетін 

дамытуға бағытталған. Практика барысында магистранттар оқу тобымен білім 

беру қызметінің жоспарын құрады және оны іске асырады, бейіндейтін 

пәндердің мазмұны базасында оқу үдерісінің аяқталған бөлігін көрсететін 

сабақ беру жүйесін жүргізеді, заманауи технологияларды және оқу әдістерін 

игергендерін көрсетеді.   

Практиканы жүргізудің теориялық негізі келесідей курстарды оқу болып 

табылады: «Тарих және философия ғылымы», «Педагогика»,  «Психология», 

«Жылуэнергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері», сонымен қатар 

таңдау бойынша пәндер қатарын: «Ғылыми тәжірибенің теориясы және 

техникасы», «ЖЭС жылулық сұлбалары және оларды есептеу әдстері», «ЖЭС 

жобалаудың негіздері», «Жылу және электр энергиясын өндіру жүйесінің 

сенімділігі мен қауіпсіздігі».  

Практика бойынша келісілген және бекітілген оқу бағдарламасы 

практика бойынша кафедра, мекеме, магистрант үшін орындауға міндетті 

құжат болып табылады.  

 

1 Педагогикалық практика 

 

1.1 Педагогикалық практиканың мақсаты және міндеті 

 

Педагогикалық практиканың мақсаты: педагогикалық қызметте 

пайдалану мақсатымен ақпараттық материалдарды іздеу және 
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интерпретациялау үшін ғылымның заманауи құралдарын игерген педагог-

зерттеуші дағдыларын игеру.  

Педагогикалық практиканың міндеті: 

- кафедраның оқу үдерісінің мазмұнын жоспарлау бойынша 

магистрантқа түсінік қалыптастыру; 

- жаңадан келе жатқан оқытушылардың аналитикалық және кәсіби 

қызметін жетілдіру; 

-  студенттермен оқу сабақтарды жүргізудегі біліктілігін қалыптастыру; 

- оқу-әдістемелік әдебиеттерді жасауға дағды қалыптастыру; 

- өзін-өзі бағалаудағы баламалықты, өзінің еңбегінің нәтижелеріне 

жауапкершілігін қалыптастыру. 

Педагогикалық практиканың бағдарламасын орындау үшін магистрант 

педагогика және кәсіби оқытудың технологиясы, ересек адамдарды оқытудың 

психологиясы бойынша білімге ие болуы қажет.  

Педагогикалық практика магистранттарды кәсіби-педагогикалық 

қызметтің қажетті тәжірибелерімен құралдандырады және келесідей кәсіби-

педагогикалық икемділіктерді игеруге қабілеттейді. 

- ұйымдастырулық құрылымдарда және кәсіби білім беру мекемелерінің 

нормативті-құқықтық құжаттарын болжауға; 

- оқитын пәннің теориялық негізін бағдарлауға; 

- оқу үдерісінде пайдалану мақсатымен заманауи ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін дидактикалық қайта өңдеуге; 

- білім беру үдерісін өз бетінше жобалауға, іске асыруға, бағалауға және 

түзетуге; 

- кәсіби білім беру үдерісінде заманауи пайдалануға; 

- өзіндік ұйымдастыру қызметінің әдістерін игеру және менеджмент, 

мемлекеттік және муниципалдық басқару саласында оқытушының жеке 

тұлғасын жетілдіру; 

- ұжымдастарымен өзара қарым-қатынас жасауға, өзінің ғылыми-

педагогикалық практикасында басқарулық шешімдерді табуға, қабылдауға 

және іске асыруға; 

- тілдесу, сөйлеу мәдениетін игеруді. 

 

1.2 Практиканы ұйымдастыру 

 

Магистранттар практика жүргізу туралы ректордың бұйрығына сәйкес 

практикаға бағытталады.  

Практика магистранттың оқып жатқан бағдары бойынша кафедрада 

жүргізіледі. Магистранттардың практика жетекшілігі техника ғылымдарының 

доктор немесе кандидат дәрежесі, сонымен қатар PhD (философия докторы) 

дәрежесі бар магистрлік диссертациясының жетекшісіне жүктеледі.  

Кафедрада педагогикалық практиканың мазмұны туралы өкім 

шығарылады, ол жерде жүргізілетін жұмыстың түрлері көрсетіледі: 

бакалаврлармен өтетін сабақтар (зертханалық және практикалық сабақтар), 
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зертханалық жұмыстарды шығара білу және жаңарту, зертханалық немесе 

есептік-сызба жұмыстарға және т.б. арналған әдстемелік нұсқауды дайындау.  

Магистранттардың педагогикалық практикасы келесідей түрде өтуі 

мүмкін: 

 оқу пәнінің жұмыстық бағдарламасын жобалау, зертханалық 

жұмыстарды жаңарту және қоюға, зертханалық немесе есептік-сызба 

жұмыстарға әдістемелік нұсқауларды дайындауға; 

 магистранттың ғылыми қызығушылық бағытына сәйкесті 

магистрлік диссертацияның нақты жетекшісінің тақырыбы бойынша дәріс 

дайындауда магистранттың қатысуы; 

 магистранттың ғылыми қызығушылық бағытына сәйкесті магистрлік 

диссертацияның нақты жетекшісінің тақырыбы бойынша практикалық 

сабақтарды және зертханалық жұмыстарды дайындау және жүргізу; 

 практикалық жұмыстар, міндеттерді құру және т.б. үшін 

материалдар дайындау; 

 пәндік жұмыстарды тексеруге қатысу; 

 ғылыми жетекшімен анықталған басқа да жұмыс түрлері. 

Практикадан өту барысында магистрант педагогикалық практика 

бойынша күнделік жүргізеді, оны мерзімді түрде жетекші тексеріп отырады 

және магистрант орындаған жұмыстың сапасын бағалайды. Сонымен қатар, 

магистрант эдвайзер жұмысымен және сәйкесті құжаттармен танысуы қажет, 

кафедра отырыстарына және әдістемелік семинарларға, кафедра, факультет, 

университет ұйымдастыратын іс – шараларға (кафедра күні, конференциялар, 

семинарлар және т.б.) қатысуы қажет.  

Практика басталғанға дейін кафедра магистранттарға жиналыс өткізеді, 

ол жерде олар практика мерзімімен және мазмұнымен, практика кезіндегі есеп 

беру мен міндеттердің талаптарымен, жетекшілік және бақылау 

формаларымен танысады. Практикадан өтушілер қажетті құжарттарды алады 

(бағыт, практикадан өту күнделігі, практика бойынша бұйрықтың 

көшірмесін). 

Әр магистрант практиканың негізгі сұрақтарынан бөлек жеке тапсырма 

алады. Жеке тапсырманың орындалуы практикадан өту кезінде кафедрадағы 

жетекшімен бақыланып отырады.   

Практикадан өту кезінде магистранттар осы мекеменің 

жұмысшыларына арналған жұмыс кестесіне, ішкі тәртіп ережелеріне 

бағынады. Дәлелсіз себептермен практикадан өту кестесін бұзу кезінде 

магистрант оны қайталап өтеді немесе ақысын төлеу арқылы келесі жылға 

қалады.   

 

1.3 Кафедрадағы практика жетекшісінің міндеттері 

 

Практика жетекшісі: 
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- магистранттардың практикасына жетекшілік етеді, олардың практика 

бағдарламасын орындауын қамтамасыз етеді;  

- практика басталғанға дейін магистранттарды сәйкесті құжаттармен 

(бағдарламалармен, күнделіктермен) қамтамасыз етеді; 

-практикаға шығар алдында магисранттармен ұйымдастырулық 

жиналыс өткізеді; 

- магистранттардың практикадан өтуін бақылайды, жақсы еңбек шартын 

қамтамасыз етеді, техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау бойынша 

нұсқаулық жүргізеді, ішкі еңбек тәртіп ережелерін орындалуын бақылайды; 

- магистранттардың күнделігін тексереді, олардың жұмысы туралы пікір 

береді, практика бойынша есептерін қарастырады, кафедра меңгерушісіне 

практика жүргізу туралы ескертулер мен ұсыныстар қағаз жүзінде есеп береді.   

 

1.4 Магистранттың міндеттері мен құқықтары 

 

Магистрант міндетті: 

-  магистрант практика өтіп жатқан жердің ішкі тәртіп талаптарына 

қатаң түрде бағынуға; 

- жұмыс орнындағы техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау 

ережелерін мүлтіксіз орындауға; 

- орындалатын жұмысқа жауапкершілік танытуға және оның 

жұмысының нәтижелері штаттық жұмыскерлермен тең; 

- практика жетекшісіне жазбаша есеп береуге; 

- практика күнделігін күнделікті жүргізіп отыруға және оны жетекші 

қолымен практика бойынша қорғауға әкелуге.  

Магистранттың құқығы: 

- техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғауды бұзатын практика 

бағдарламасында қарастырылмаған жұмыстарға қатыспау; 

- практикадан өту барысында мамандығы бойынша ақысы төленетін 

қызметке қабылдануға.  

 

1.5 Практиканың мазмұны 

 

Магистранттың педагогикалық практикасы оқытудың практикалық 

дағдысын және әдістемесін қалыптастыру, білім беру саласында отандық және 

шет елдік ғылымның жаңа теориялық және әдістемелік жетістіктерімен 

танысу, мамандарды дайындаудағы заманауи әдістермен танысу мақсатымен 

оқу орнында жүргізіледі.   

Педагогикалық практикадан өту кезінде магистрант кафедра бойынша 

шығарылған өкімдегі көлем бойынша студенттерге сабақ жүргізуі тиіс, 

зертханалық жұмыстарға немесе практикалық сабақтарға немесе жаңа 

зертханалық стендтерді енгізуге әдістемелік нұсқауды дайындау барысында 

қатысу.  
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1.6 Практика қорытындысы 

 

Магистранттың педагогикалық практикадан өтуін бақылау, сонымен 

қатар қызметінің қорытынды бағасының тиімділігін бақылау мақсатымен 

келесідей ұйымдастырулық құжаттар рәсімделуі қажет: 

а) педагогикалық практика бойынша күнделік; 

б) педагогикалық практика бойынша есеп беру. 

 

1.6.1  Педагогикалық практика бойынша күнделіктің толтырылуы. 

Педагогикалық практика бойынша күнделік есеп беруге тіркеледі және 

тегі, аты, әкесінің аты және практикадан өту мерзімін көрсетумен әр 

магистрантқа жеке толтырылады. Күнделік факультет деканының, кафедра 

меңгерушісінің қолымен және ЖОО мөрімен бекітіледі.  

Практика жетекшісі күнделікке магистранттың жеке тапсырмасын 

жазып береді. Практикадан өту барысында күнделікке орындау күні мен 

практика жетекшісінің қолы бар орындалған жұмыстың қысқаша мазмұны 

мен түрі бойынша ақпарат енгізіледі.  

Практика аяқталысымен жетекші күнделікте практикадан өту туралы 

ескертулер жазады және магистрантқа практикадан өткені туралы сипаттама 

береді.  

Күнделік практика жетекшісінің қолымен және деканат мөрімен 

бекітіледі. Педагогикалық практика туралы есеп беруді қорғап біткеннен 

кейін практика жетекшісі күнделікке магистранттың есеп беруі, ұсынылатын 

бағасы туралы пікір жазады. Баға қойылғаннан кейін пікір қорғау күні 

көрсетумен есеп беруді қорғау бойынша комиссия жетекшілігінің қолымен 

бекітіледі.  

1.6.2 Педагогикалық практика туралы есеп берудің толтырылуы және 

оған қойылатын талаптар 

Есеп берудің рәсімделуі педагогикалық практиканың соңғы сатысы 

болып табылады. Есеп беруде практика бағдарламасының барлық бөлімдері 

болуы тиіс. Есеп беру СТ НАО 56023-1910-01-2017 талаптарымен сәйкес 

сауатты техникалық тілмен жазылуы тиіс [1]. Есеп берудегі жұмысты 

магистрант практика барысында жүргізіп отырғаны дұрыс.  

Есеп беру А4 пішіндегі стандартты парақта орындалуы тиіс, суреттері 

және сұлбаларымен оның көлемі 15-20 бет болуы қажет.  

1.6.3 Өндірістік практика бойынша есеп беруді қорғау тәртібі. 

Педагогикалық практика бойынша есеп беруді қорғау жасалған жұмыс 

бойынша практикадан өтетін орында әңгімелесу жолымен жүргізіледі. 

Әңгімелесу нәтижесі бойынша комиссия ғылыми жетекші қорытындысын 

ескерумен магистранттың педагогикалық практикасын орындау бойынша 

қорытынды жасайды. Педагогикалық практика бойынша есеп беруді қорғау 

«дөңгелек үстел» түрінде өтеді.  
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2 Зерттеулік практика 

 

2.1 Зерттеулік практиканың мақсаты мен міндеті 

 

Зерттеулік практиканың негізгі мақсаты болып табылады: арнайы 

пәндерді оқу кезінде алынған білімді бекіту, кеңейту және жүйелендіру; 

таңдалған бағыт бойынша біріншілік практикалық тәжірибені меңгеру.  

Зерттеулік практиканың міндеті: 

а) зерттеу: 

− дайындалатын тақырып бойынша патенттік және әдеби көздерді 

магистрлік диссертацияны орындау кезінде қолдану мақсатымен  

− тәжірибелік жұмыстарды зерттеу және жүргізу әдістері; 

− аспаптар мен қондырғыларды пайдалану ережелері; 

− тәжірибелік берілгендерді талдау және өңдеу әдістері; 

− зерттелетін нысанға қатысты үдерістер мен құбылыстардың 

физикалық және математикалық үлгілері; 

− ғылыми зерттеулердегі ақпараттық технологиялар, кәсіби салаға 

жататын бағдарламалық өнімдер; 

− ғылыми-техникалық құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар; 

− ғылыми зерттеулер мен өңдеулердің нәтижелерін енгізу тәртібі; 

б) орындауы тиіс: 

−зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпараттың 

талдамасы, жүйеленуі және жиынтығы; 

− математикалық тәжірибені қосқандағы алға қойған мақсаттың 

теориялық және тәжірибелік зерттемесі; 

− алынған нәтижелердің дұрыстығын сараптау; 

− отандық және шет елдік ұқсастықтармен жасалған зерттеу нысанының 

нәтижелерін салыстыру; 

− жүргізілетін зерттеудің ғылыми және практикалық өзектілігінің 

сараптамасы, сонымен қатар өңделудің техника-экономикалық тиімділігі; 

− журналда жариялау үшін мақалаға немесе патентке өтініш даярлау; 

в) дағдыға ие болу: 

− ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндетін құруға; 

− зерттеу әдстемесінің таңдалуы және негіздемесі; 

− ғылыми зерттеулер ен өңдеулерді жүргізу кезінде қолданылатын 

қолданбалы ғылыми пакеттердің және редакторлық бағдарламалардың 

жұмыстары; 

− ғылыми зерттеулердің нәтижелерін рәсімдеу (есеп беруді рәсімдеу, 

ғылыми мақалалар, тезистер, баяндамалар жазу); 

− тәжірибелік қондырғыларда, аспаптарда және стендтерде жұмыс істеу. 
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2.2 Практиканы ұйымдастыру 

 

Магистранттар практикаға практика жүргізу туралы ректордың 

бұйрығына сәйкес жіберіледі.  

Магистранттың зерттеулік практикасы оқу орнында немесе ғылыми-

өндірістік (ғылыми-зерттеулік) ұйымдарда жүргізіледі. Магистранттардың 

практика жетекшілігі техника ғылымдарының доктор немесе кандидат 

дәрежесі, сонымен қатар PhD (философия докторы) дәрежесі бар магистрлік 

диссертациясының жетекшісіне жүктеледі.  

Магистранттың зерттеулік практикасы оқу орны немесе ғылыми-

өндірістік ұйысдарда жүргізіледі.  

Кафедрада зерттеулік практиканың мазмұны туралы өкім шығарылады. 

Практикадан өту барысында зерттеулік практика туралы магистранттар 

күнделік жүргізеді. Күнделікті практика жетекшісі үздіксіз тексеріп отырады, 

ол сонымен қатар магистрант орындаған жұмыстың сапасын бағалайды. 

Практика басталғанға дейін кафедра магистранттарға жиналыс өткізеді, ол 

жерде магистранттар практика барысындағы мерзіммен және мазмұнымен, 

есеп беруге қойылатын талаптармен және міндеттермен, жетекшілік 

формаларымен және бақылауларымен танысады. Практикадан өтушілер 

қажетті құжаттар алады (бағыт, практикадан өту күнделігін, практика 

бойынша бұйрықтың көшіресін).  

Практикадан өту кезінде магистранттар осы мекеменің 

жұмысшыларына арналған жұмыс кестесіне, ішкі тәртіп ережелеріне 

бағынады. Дәлелсіз себептермен практикадан өту кестесін бұзу кезінде 

магистрант оны қайталап өтеді немесе ақысын төлеу арқылы келесі жылға 

қалады.   

 

2.3 Кафедрадағы практика жетекшісінің міндеті 

 

Практика жетекшісі: 

- магистранттардың практикасына жетекшілік етеді, олардың практика 

бағдарламасын орындуын қамтамасыз етеді; 

- практика басталғанға дейін магистранттарды сәйкесті құжаттармен 

қамтамасыз етеді: бағдарламалармен, күнделіктермен; 

- практикаға кетер алдында магистранттармен ұйымдастырулық 

жұмыстарын жүргізеді; 

магистранттардың практикадан өтуін бақылайды, жақсы еңбек шартын 

қамтамасыз етеді, техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау бойынша 

нұсқаулық жүргізеді, ішкі еңбек тәртіп ережелерін орындалуын бақылайды; 

- магистранттардың күнделігін тексереді, олардың жұмысы туралы пікір 

береді, практика бойынша есептерін қарастырады, кафедра меңгерушісіне 

практика жүргізу туралы ескертулер мен ұсыныстар қағаз жүзінде есеп береді.   
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2.4 Мекемедегі практика жетекшісінің міндеттері 

 

Мекеме бекітілген практика бағдарламасымен сәйкес практиканың өтуін 

ұйымдастырады, технология, экономика, өндірісті жобалау және басқаруды 

ұйымдастыру, еңбектң ғылыми ұйымдастыру, ғылыми-зерттеулік және 

жобалық-құрылымдық жұмыстарды ұйымдастыру саласындағы мамандық 

бойынша білім алуда магистрантқа қажетті шарттарды туындатады. 

Магистранттарға оларда бар әдебиеттермен, техникалық құжаттармен 

пайдалануға мүмкіндік береді, магистрлік диссертацияны жазу үшін материал 

таңдауға көмектеседі. Техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау бойынша 

сәйкесті құжаттарды толтырумен міндетті нұсқаулық жүргізеді, 

магистранттар сол мекемеде орнатылған ішкі еңбек тәртіптерінің ережелерін  

қатаң ұстану қажет. Егер осы ережелер бұзылған жағдайда университетке 

хабарлайды.    

Практикадан өту барысында магистранттардың жазатайым оқиғасына 

толықтай  жауапкершілік алады.  

Мекемедегі практика жетекшісі күнделіктің жүргізілуін, практикадан 

өтушілердің есептерінің дайындығын бақылап отырады және оларға практика 

бағдарламасының және жеке тапсырмалардың орындалуы туралы мәліметтері 

бар кәсіби сипаттама береді.  

 Мекемедегі практика жетекшісінің міндеттері практикадан өту 

шартында көрсетіледі.   

 

2.5 Магистранттың міндеті мен құқығы 

магистрант практика өтіп жатқан жердің ішкі тәртіп талаптарына қатаң 

түрде бағынуға; 

- жұмыс орнындағы техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау 

ережелерін мүлтіксіз орындауға; 

- орындалатын жұмысқа жауапкершілік танытуға және оның 

жұмысының нәтижелері штаттық жұмыскерлермен тең; 

- практика жетекшісіне жазбаша есеп береуге; 

- практика күнделігін күнделікті жүргізіп отыруға және оны жетекші 

қолымен практика бойынша қорғауға әкелуге.  

Магистранттың құқығы: 

- техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғауды бұзатын практика 

бағдарламасында қарастырылмаған жұмыстарға қатыспау; 

- практикадан өту барысында мамандығы бойынша ақысы төленетін 

қызметке қабылдануға.  

Магистранттың құқы бар: 

- практика бағдарламасында көрсетілмеген, техника қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғау шарттарының бұзылуымен байланысты жұмыстарда қатыспау.   
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2.6 Практика  мазмұны  

 

Практиканы  өтудің барлық мерзімі келесі кезеңдер қатарына бөлінеді:  

1) Практиканың өту  жеке  жоспарын ғылыми жетекшімен бірге құру.  

Магистрант практикадан өту жоспарын өздігінен құрады және оны 

өзінің ғылыми жетекшісімен бекітеді. Сонымен қатар, бұл  кезеңде 

тәжірибелік зерттеудің міндеттері мен мақсаттары құрылады.  

2) Ғылыми зерттеуді жүргізуге дайындық.  

Ғылыми зерттеуді жүргізуге  дайындық үшін магистрант білуі керек:  

- тәжірибелік жұмыстарды жүргізу және зерттеу әдістері;  

- зерттелетін құрылғыны пайдалану ережелері;  

- тәжірибелік мәліметтерді талдау және өңдеу әдістері;  

- зерттеу нысанына жататын процестер мен құбылыстардың 

математикалық және физикалық үлгілері;  

- ғылыми зерттеулердегі ақпараттық технологиялар, кәсіби салаға 

жататын бағдарламалық өнімдер;  

- ғылыми-техникалық құжаттаманы рәсімдеу талапатры;  

- ғылыми зерттеулер мен ізденістердің нәтижелерін енгізу реті;  

Бұл кезеңде магистрант тәжірибені жүргізу әдістемесін дайындайды.  

3) Тәжірибелік зерттеулерді жүргізу.  

Бұл кезеңде магистрант  тәжірибелік құрылғыны жинайды, қажетті 

қондырғының жөндеуін жүргізеді, компьютерлік бағдарламаны дайындайды, 

тәжірибнлік зерттеу жүргізеді.  

4) Алынған нәтижелерді өңдеу және талдау.  

Бұл кезеңде магистрант  тәжірибелік мәліметтердің статикалық өңдеуін 

жүргізеді, олардың дұрыстығы туралы қорытынды жасайды, оларға талдау 

жүргізеді, математикалық үлгінің баламалылығын тексереді.  

5) Инновациялық әрекеттілік.  

Магистрант зерттеу нәтижелерін енгізу мүмкіндіктерін, олардың жаңа 

немесе жетілдірілген өнім мен технологияны дайындау үшін пайдаланылуын 

талдайды.  Патентке, ғылыми жұмыстар конкурсына қатысуға, жариялауға 

арналған мақалаға өтініш рәсімдейді.  

6) Қорытындылық.  

Магистрант  практика туралы есеп беруін рәсімдейді, жүргізілген 

зерттеулер нәтижелерінің жариялануы мен көрсетілімін дайындайды. Зерттеу 

практикасы бойынша есеп беруін қорғайды.  

 

2.7 Практика қорытындыларын шығару.  

 

Зерттеу практикасының қорытындысын шығару үшін, сондай-ақ, 

практика бойынша қорытынды бағаны қою үшін, магистранттарға кафедрада 

келесі құжаттар толтырылуы және ұсынылуы керек. 

а) зерттеу практикасы бойынша;  

б) зерттеу практикасын өтуінің толтырылған күнделігі.  
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2.7.1 Зерттеу практикасы бойынша күнделікті толтыру.  

Зерттеу практикасы бойынша күнделік есеп берумен қатар беріледі және 

әрбір магистрантқа тегін, атын, әкесінің атын,  практиканы өту орны және 

мерзімінің көрсетілуімен жеке толтырылады. Күнделік факультет деканының, 

кафедра меңгерушісінің қолдарымен және  университет мөрімен 

куәландырылады.  

Практиканы өту мерзімі кезінде күнделікке  орындалған жұмыстардың 

қысқаша мазмұны мен түрлері туралы ақпарат, орындау мерзімі мен тәжірибе 

жетекшісінің қолы көрсету арқылы енгізіледі.  

Практиканың аяқталуы кезінде жетекші күнделікте практиканың өту 

барысы туралы ескертулерді көрсетеді және магистранттың практиканы өтуі 

кезіндегі жұмысы туралы ақпарат беретін, практикадан өту туралы сипаттама 

тұрғызады.  

Күнделік практика жетекшісінің қолымен және деканат мөрімен 

куәландырылады.  Магистранттың қорғауынан кейін, университетте зерттеу 

практикасы туралы есеп беруде практика жетекшісі магистранттың есеп 

беруінде күнделікке  есеп берудің артықшылығы мен кемшілігі туралы, 

ұсынылатын бағалау қорытындысы туралы  күнделікке пікір енгізеді.  Бағаны 

қойғаннан кейін пікір есеп беруді қорғау бойынша комиссия жетекшісінің 

қолымен және қорғау мерзімімен куәландырылады.  

2.7.2 Зерттеу практикасы бойынша есеп беруді рәсімдеу және оларға 

қойылатын талаптар. 

Есеп беру практика бағдарламасының барлық бөлімінен тұруы керек.  

Жеке тапсырма анағұрлым толық және нақты сипатталуы керек.  Есеп беру  

техникалық сауатты тілмен СТ НАО 56023-1910-01-2017 [1], талаптарына 

сәйкес жазылуы керек, құрамында сызбалар, графиктер, нобайлар болуы 

керек.  Есеп берумен жұмыс магистрант көмегімен барлық практика кезінде 

жүргізілуі керек.  

Фирмалық стандартта  есептік-түсіндірмелік жазбаның мәтіндік 

бөліміне де, сондай-ақ басқа да графикалық материалдарға да есептеулер 

келтірілген. Сонымен қатар, стандартта «Мазмұны», «Әдебиеттер тізімі», 

мәтіндік құжаттар үшін негізгі жазбалар, сызбалар және сұлбалардың 

орындалу мысалдары келтірілген.   Есеп беру стандартты  А4  форматындағы 

қағазда орындалуы керек және 15-20 бет машиналық жазбадағы суреттері 

және сұлбалары бар мәтіннен тұруы керек.  
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