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Кіріспе 

 

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарт білім беру және мамандығы 

бойынша оқу жоспарында қарастырылған акедемиялық  дәрежелі 

бағдарламасы бойынша, бакалавр оқудың қорытынды кезеңінде ізденуші 

бакалавр дәрежесін  алу үшін, жұмысын жазбаша  жазып, бітіру арқылы 

орындалатын  жұмысы  дипломдық жоба (ДЖ) болып табылады.  

 Бакалаврдың қорытындылау жұмысы деп, оның өз бетінше  ғылыми-

тәжірибелік зерттеу жүргізуі, яғни таңдалған ғылыми-техникалық бағыттағы 

жұмысының өзектілігі болып табылады. Бұл қорытындылау жұмысын жазу 

үшін,  негізгі ғылыми және практикалық нәтижелері кезінде алынған 

мәліметтерді міндетті түрде зертханалық-сынау жағдайларында сынақтан 

өткізу арқылы  оның  өзектілігін растап, профильді өнеркәсіптік 

кәсіпорындардан  осы жұмыс іс-тәжірибесінің пайдалылығы туралы 

дәлелдемелерін алып, ғылыми конференцияларда баяндама жасап,  ғылыми 

баспалық басылымдарда  жарияланымдауды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

 Бұл дипломдық қорытындылау жұмысы, оқыту кафедрасының 

басшысының басшылығымен  профессорлық-оқытушылар (профессорлар, 

доценттер, тәжірибелі оқытушылар және ғылыми қызметкерлері) құрамынан 

тағайындалады, немесе білім алушының мамандығы бойынша сәйкес келетін   

зерттеулер мен ғылыми жарияланымдары бар басқа да ұйымдардың жоғары 

білікті мамандары болуы мүмкін.   

Орындалатын жұмыстардың ғылыми бағыттары үшін,   бір немесе екі 

кеңесші де шақырылуы мүмкін. 
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1 Жалпы ережелер 

 

Бакалавр дәрежесін алу үшін жасалған жазбаша дипломдық жобалау 

жұмысының қорытындылауы  болып, жоғарғы техникалық білімді маманды 

даярлау болып табылады. Бұл қадамда студент алған білімін  іс-тәжірибеде,  

қолданбалы мен техникалық есептеу жүзінде нақтылап дәлелдеп, өзінің 

белсенділік қабілетін және өз бетінше шешім қабылдау мүмкіндігін 

көрсетеді.  

Бұл  қорытындылау жазбаша жұмысының мақсаты мыналар болып 

табылады: 

 мамандығы бойынша алған теориялық білімдерін жетілдіру, 

 кеңейту, бекіту, жүйелендіру, іс-тәжірибеде дағдыландыру және осы 

алған білімдерін өндірісте экономикалық, техникалық мәселелерді шешуге 

пайдалануға жұмыстану болып табылады;  

 студенттің өзінің дипломдық қорғау жұмысының тақырыбы  

бойынша білімін тереңдету; 

 өздігінше жұмыс жасау дағдылануын жетілдіру және техникалық 

жасақтау  қорытынды ларының тәжірибелік қосымша әдістерін меңгеру және 

алдына қойылған эксперименттік тапсырманың шешілуін қамтамасыз ету; 

 қазіргі  ғылыми, техникалық жетілдірілген заманауи өндірісте 

студенттің өз бетінше жұмыс жасай алуымен тәжірибелік дәрежесін  

анықтау;  

 қорытындылау жұмысын жасау базасында, бөлімшеге техникалық 

және тәжірибелік көмек көрсету болып табылады. 

Мақсатқа қол жеткізу мынандай  жолдармен іске асады:  

 дипломдық жобалаудың тақырыбы, қазіргі таңдағы ғылыми және 

техниканың заманауи үлгісіндегі дәрежесіне сай болуы; 

 жасақталу  тақырыбының  нақтылығы  және өзектілігі; 

 студенттердің жеке дербес компьютерде жұмыс жасап және оларды 

керекті  бағдарлама- мен  қамтамасыз ету; 

 жасақтау тақырыптарына студенттердің жеке икемділігінің 

сәйкестігі; 

 жоғары дәрежедегі  теориялық және техникалық негізбен 

қамтамасыз ету; 

 еңбек және экологияны сақтау  қауіпсіздігінің өміршеңдік техника - 

экономикалық есебін жасауды қарастыру болып табылады. 

Қорытындылау жұмысы бұл, оқуды бітіруші студенттің өзінің қалаған  

бітіру мамандығы бойынша  өзекті мәселерді,  өз бетінше ізденіп оқу мен 

зерттеудің қорытындыларын түйіндеу болып табылады.   

Дипломдық жобада көрсетілген, жазылған материалдардың 

бірізділенгендігін қамтамасыз етіп, бакалавр  бағдарламасы  бойынша білім 
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алушының білім дәрежесін бағалауға мүмкіндік болуы тиіс және ол 

мынандай  талаптарға сай болуы керек: 

 инженерлердің, конструкторлардың, менеджерлердің, 

экономистердің,  аналитиктердің, оқымыстылардың  өткізген зерттеу 

тәжірибелері қорытындыларының түйіндемелерінің болуы;  

 зерттелу кешенінің нақтылынған теориялық және тәжірибелік 

қорытындыларының болуы; 

 нақты тапсырманы шешуді қамтамасыз етуге  пайдаланылған нақты 

қорытындылары мен қосымшалардың сілтемелерінің болуы; 

 Дипломдық жоба жетекшінің басқаруымен орындалып және 

бітірушінің  дайындығын мына  позиция бойынша  бағалайды: 

 қорытындылау жұмысын бітірушінің көпшілік алдында қорғау 

дайындығы және академиялық дәрежесін беру туралы (бакалавр); 

 егер де зерттеу мақсатында  олар бір кешенге біріктірілмеген болса, 

бірнеше зерттелу кешенін немесе жобалау зерттеу жобасы  болмайды, 

қорытындылау жұмысы материалдарының жүйелік бірізділігі болуы керек; 

 өндірісте керек тәжірибелік қызметі үшін,  қорытындылау 

жұмысынан біліктілік пен білім көрініс табуы керек (бакалавр бағдарламасы 

бойынша оқу қорытындысы). 

Қорытындылау жұмысына тек оқу жоспарын толық орындаған 

студенттер ғана жіберіледі.  

Қорытындылау жұмысы студенттің дайындық дәрежесін  анықтайтын 

өзіндік зерттеу жұмысы болып табылады. 

 

2 Дипломдық жобаның тақырыбын таңдау 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы өзекті болуы керек, ол қазіргі заманауи 

ғылыми- техникалық даму жетістіктеріне сай болып, мазмұны жағынан 

Жалпы ережелер бөліміндегі талаптарға жауап беруі тиіс.  

Дипломдық жобаның тақырыбын таңдауда, ғылым мен ағарту 

саласының, өндірістің күрмеуі көп  мәселерінің нақты шешімін табудың   

жолын қарастыруды ұсынады. Жобаның тақырыбы 5В070200- 

«Автоматтандыру және басқару» мамандандыру факультетінің профиліне 

сай болып, бөлімнің зерттеу және жұмыс жасау базасында орындалатын 

жұмыс, теориялық және тәжірибелік қызығушылығын туғызу керек. 

Дипломдық жобаның тақырыбы қысқаша және таңдалған тақырып 

жұмысының негізгі бағытын дәл анықтап көрсетуі тиіс. Бұл зерттеу 

тақырыбы жаңа құрылғыларды  жасақтау, жүйелерді жасақтауды қамтамасыз 

етуді қарастыру, қазіргі пайдаланылып отырған немесе жасақталған 

техникалық құрылғыларды, жүйелері жұмысының сапасын арттыру немесе 

есептеу тапсырмаларының  ауқымын кеңейтуді қамту керек.    Дипломдық 

жобаның тақырыбы жоғарыда көрсетілген шараларды қамтып, зерттеу 

жұмысының көлемі мен мақсатын жетілдіруді қамтамасыз ету болып  

табылуға тиіс. Дипломдық жобаның тақырыбын осы «Автоматтандыру және 
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басқару»  кафедрасы  жасақтап, қарап, факультет Кеңесі бекітеді де, алдын-

ала осы факультеттің хабарландыру тақтасына ілінеді. Студент өз бетінше 

немесе жетекшісінің ұсынысымен  дипломдық жобасының тақырыбын, 

кеңестің бекітілген тақырыбына сай таңдайды. 

Ал дипломдық жобаның тақырыбын таңдап, анықтай алмаған 

студентке, кафедра өзі таңдап және жетекшісін бекітіп береді.  

Студентке бекітілген тақырыпта жоқ тақырыпты таңдау құқығы 

беріледі. Бұндай жағдайда жобаны қорғаушы студент кафедраға, жасақтау 

және зерттеу тақырыбының пайдалылығы туралы нақты ақпаратты беріп 

дәлелдейді, немесе осы тақырыпты зерттеу туралы  орындауды ұсынған 

мекеменің қызметтік хатын табыстауы керек.  

Сырт формада оқушыларға дипломдық жұмысын, өндірістік 

қажеттілікке байланысты тақырыпта қорғауына рұқсат етіледі. 

Қорытындылау тақырыбы студентке диплом алды тәжірибеден өткенге дейін 

бекітіліп беріледі.   

Диплом алды тәжірибеден өткеннен кейін, қажет болған жағдайда, 

кафедраның бастамасымен қорытындылау тақырыбының  өзгеруі, 

нақтылануы, біржүйеленуі мүмкін.  5В070200 «Автоматтандыру және 

басқару»  мамандандығы бойынша дипломдық жобаның төмендегі 

көрсетілген үш типтегі жіктеуінің біреуі болуы мүмкін; 

Зерттеу тапсырмасын  бағдарламамен қамтамасыз етудің  дипломдық 

жобасы. 

 

1. Бұл тақырып бойынша қорытындылау жұмысы мыналарды 

қамтуы мүмкін: 

 моделдік варианттағы технологиялық кешенді басқару үрдісінің 

бағдарламалық өнімін зерттеп жасақтау; 

 қолданбалы варианттағы технологиялық кешенінің басқару үрдісінің 

бағдарламалық және хабарламамен қамтамасыз етілу тапсырмасын жасақтау; 

 зерттелу жүйесі немесе құрылғының жұмыс жасауын көрсететін 

тапсырмалық бағыттағы жұмысты  бағдарламамен қамтамасыз етілуін 

жасақтау; (мысалға, виртуальдық лабораториялық стенд, тренажер т.б) 

 арнайы бағдарламалық жүйеде зерттелу кешені көрінісінің 

қолданбалы бағдарламасын жасақтау; 

 оқу мамандығына сай, оқыту жүйесі үрдісін жетілдіру үшін 

бағдарлама құрылымын жасақтау; (мысалға, курстік жобаларды есептеудің 

бағдарламалық жиынтығы, динамикалық кешенді басқарудың сипаттамасын 

зерттеу жұмысы, т.б). 

2. Дипломдық жоба: басқару жүйесін жасақтау және жетілдіру.  

Мысал тақырыптары: 

 МП бақылаушы базасындағы АСР-дің  экспериментті вариантын 

дайындау немесе бір күйге келтірілуін жасақтау;   

 PIC бақылаушы аппарат базасындағы  барабанды САР зерттелу 

жылугенераторын лабораториялық стендте  бір күйге келтіру; 
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 виртуальдық лабораториялық жұмыстың нақты тәртібін мамандыққа 

сай, нақпа-нақ тілдік бағдарламасын жасақтау; 

 Web бағдарламалау компенеттерімен автоматты есептеу жүйесін 

жасақтау, т.б.     

3. Дипломдық жоба: автоматтандырылған басқару жүйесін жасақтау. 

Бұл тақырып бойынша, мысал ретінде қорытындылау жұмысының 

келесі түрдегі тақырыптары алынуы мүмкін: 

 тазарту технологиялық үрдісінің, АСУ  бағдарламалық-техникалық 

жиынтығын  жасақтау; 

 диспетчерлік бақылау және басқарудың (автоматты басқару кешені)  

бағдарламалық аппаратты автоматтандырылған басқару жүйесінің 

құрылғысын жасақтау; 

 басқару кешенінің сипаттамасын зерттеу және АСУТП-ны құрудың 

техникалық шешімін таңдау (автоматты басқару кешені); 

 шикізатпен қамтамасыз ету резервуарларының автоматты басқару 

жүйесін жетілдіру; 

 технологиялық кешенді толықтай автоматтандыру жүйесін жасақтау 

(кешен қондырғыларын автоматтандыру) т.б. 

Дипломдық жобаның тақырыбы   методикалық көрсетулермен 

шектелмеуі тиіс, оны зерттеудің өзектілігі мен мақсаты,  немесе 

қорытындылау жұмысы кезінде өткізілген тәжірибелік қосымшаларының 

мәні анықтайды.   

 

 3 Дипломдық жобаның техникалық тапсырмасын құру 

 

Дипломдық жобаны орындаудағы негізгі бағыт-бағдар беруші 

материалдар, техникалық тапсырма болып табылады. Бұл тапсырманы 

жетекші құрып, содан кейін студент типтік түрдегі екіжақты бланкаға 

енгізеді (Қосымша А). Бұл тапсырмада студенттің бітірген жұмысын тапсыру 

уақыты көрсетілген. Қажет жағдайда бұл тапсырмада дипломдық жобаны  

орындап тапсырудың нақты күнтізбелік кестесі көрсетіледі. Жұмыстың 

күнтізбелік кестесінде жұмыстың әр бөлек бөлімшелерінің белгілі уақыт 

аралығында орындалуы құрылып, жетекшімен келісіледі. Сондай-ақ 

тапсырмада берілістің мынандайдан тұратын мәмлеметтері  келтірілген 

болуы керек:  

 зерттелу кешенінің негізгі сипаттамасы; 

 шешу тапсырмасының мақсатты сипаттамасы; 

 қойылған тапсырманы шешудің ұсынылған әдістемелері, әдісі; 

 аппараттың және басқалардың түрі, сипаттамасы, бағдарламалау тілі; 

 БЖД және экономика бөлімдерін орындауға қажетті талабы; 

 ұсынылған ғылыми- әдебиет кітаптар  тізімі; 

 қосымшалар құрамы, кестелік материалдар тізімі, кесте, диаграмма,  

сызба және т.б. 
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Дипломдық жоба жиынтығын  жасақтауда әртүрлі мамандықтағы екі 

немесе одан да көп студентер ұжымын жұмылдыру мүмкіндігі болуы мүмкін. 

Бұндай жағдайда жалпы тапсырманы орындауда әрбір орындаушының 

міндеті нақтыланып, жұмыс көлемі әдістемелік  нұсқамада көрсетілгендей  

талаптарға сай болуы керек. Кафедрада дипломдық жоба бойынша әрбір 

тапсырма жеке-жеке қаралып, қажет жағдайда жинақталынып,  кафедра 

меңгерушісі бекітеді. Содан кейін студентке қайтарылады. Егерде 

жетекшінің берген бұл тапсырмасы  бекітілмеген жағдайда, кафедраның неге 

бұлай шешім қабылдағаны туралы студентке хабарланады. Дипломдық 

жобаның жетекшісі тапсырманың өзгеруі туралы нақты  дәлелдемені 

қабылдауға міндетті және кафедраға жаңа тапсырманы көрсетеді. Тапсырма 

қорытындылау дипломдық (жобалау) жұмыстарына қосылып тігіледі.  

 

4  Жетекші мен тақырыпты бекіту  

 

Мамандырылған кафедра студентті диплом алды тәжірибе жинақтауға  

жіберер алдында, оған жоғарғы оқу орнының ректорының бұйрығымен 

бекітілген дипломдық жобаның тақырыбын бекітіп береді. Тәжірибелік 

жинақтау практикасының аяқталуымен, қажет жағдайда дипломдық жобаның  

тақырыбы нақтыланып,  мамандырылған кафедраның ұсынысымен  

факультет деканы  ең соңғы вариантын өз өкімімен бекітеді.  

Дипломдық жобаның жетекшісінің ұсынысымен кафедра 

бағдарламалық немесе басқалай бөліктері бойынша кеңесшіні шақыра алады. 

Экономикалық және БЖД  және еңбекті қорғау бөлімдері бойынша, 

университеттің осы сала бойынша маман оқытушыларын кеңесші ретінде 

тағайындайды.  

Кеңесшілер студентке нақты тақырыптар бойынша кеңес беріп, 

техникалық шешімдердің дұрыстығын қадағалайды. Осы бөлімдер  бойынша 

кеңесшінің  дұрыстығын тексергені туралы қол қоюынсыз, бұндай 

дипломдық жоба, мемлекеттік аттестациялау комиссиясының (ГАК) 

мәжілісінде жобаны  қорғауға  жіберілмейді. Бекітілу бұйрығы шыққаннан 

кейін, жетекші мен берілген тапсырманың тақырыбын өзгертуге жол 

берілмейді.  Дипломдық жобадағы барлық берілістер мен есеп шешімдерінің 

дұрыстығына студенттің өзінің жауапкершілігінде, яғни қорытындылау 

жұмысының авторы. Студент дипломдық жобаны орындау алдында, 

атқарылар жұмыстың әр бөлек бөліктеріне осы жобаны зерттеудің барлық 

уақыты бойынша кезең-кезеңімен тапсырылу уақытын көрсету арқылы 

күнтізбелік кестесін жасап,  жетекшінің мақұлдауынан кейін ғана, 

кафедраның меңгерушісіне бекітуге береді.  

Дипломдық жобалау жұмысының жетекшісі мынандай мәселелерді 

атқарады: 

 жобаны  орындауға қажетті  тапсырманы беру;  

 дипломдық жобаны орындау кезеңіндегі барлық уақыт аралық 

күнтізбелік кестені жасақтауда студентке көмек көрсету; 
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 студентке жұмысына қажетті негізгі әдебиеттерді, мұражайлық және 

анықтамалық  материалдарды, типтік жобалау  мен тақырып бойынша тағы 

басқалай материал көздерін қайдан алуға болатыны туралы ұсыныс беруге; 

 кеңес беру туралы кестесін  жасақтайды, осы кеңесуде жобаны 

жинақыландырып,    мазмұнды бөлігімен келісімді  жүзеге асыру; 

 студенттің дипломдық жұмысты орындауда  уақыттары бойынша 

көрсетілген күнтізбелік кестені сақтауын  күнделікті бақылау; 

 дипломдық жобаның барлық бөлімдерінің жұмыс көлемін нақтылап, 

бітіруші мен кеңесшілердің  өзара жұмысын  реттейді. 

Кафедра меңгерушісі студенттің дипломдық жобаны орындаудағы есеп 

беру уақытын белгілейді. Осы белгіленген уақыттары бойынша студент, 

ғылым жетекшісімен кафедра меңгерушісі алдында есеп береді, осыған 

байланысты дипломдық жобаның қандай дәрежеде дайын екендігін бағалап, 

бұл туралы факультет деканына хабарлайды. 

 

5 Диплом жобасының мазмұны мен  құрылымы 

 

 Диплом жобасының мазмұны  ағарту стандартының мамандық 

сипаттамасының талаптарына сай болуы керек. Егерде дипломдық жоба 

бірнеше саладағы мамандықтардың тоғысуында  орындалған болса, онда ол 

міндетті түрде көрнекті арнайы бөлімде айшықталып, қорғалу жұмысының  

мамандану стандартына толық сәйкестенуі тиіс.  

Дипломдық жоба мазмұны жағынан, университеттің «автоматтандыру 

және басқару» мамандану факультетін бітіруші студенттің  өзіне берілген 

тапсырма талаптары бойынша қолмен жазып, жобаның  қолданбалы 

шешімдерін іске асыру туралы зерттеу жұмыстарының қорытындысын 

көрсетіп, мемлекеттік аттестациялау комиссиясының мәжіліс отырысында  

осы еңбегін қорғау  болып табылады.  

Жобалау жұмысы түсіндірме жазбадан және плакат немесе слайд 

түріндегі графикалық материалдардан тұрады (слайдтты  А4 форматындағы 

қағазға көшіргендегі көшірмесі, түсіндірме жазбасымен бірге тіркеледі).  

Дипломдық жобаның есептеу-түсіндірме жазба парақтары  ағарту 

орнының нормативтік талабына және университеттің  оқу-әдістемелік 

құжаттарын әрлеу туралы стандартына сай  А4 форматтағы  (өлшем 

сәйкестігі 210 х 297) әріптері  біржақ бетіне машиналық текспен жазылған 

көлемі 60-90  парақ құрау керек.  Қосымшалар мен графикалық материалдар 

бұл аталған көлемге кірмейді.  

Дипломдық жобаның түсіндіру мағынасындағы материалдары, 

түсіндірмелік жазбасының жалпы көлемдігінің 30%-нан аспауы керек.  

 

5.1 Түсіндірме жазбасының құрылымы 

 

Дипломдық жобаның түсіндімелік жазбасының құрылымдық 

элементтеріне  мыналар жатады: 
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 бірінші беткі  беті; 

 титульдық парағы; 

 аңдатпа ( әр екі тілдегі 500-600  әріп белгісінен тұратын сөйлем 

көлемі) 

 қорытындылау (жобалау) жұмысын орындаудағы берілген тапсырма; 

 реферат; 

 мазмұны; 

 кіріспе ( жалпылама түсіндірме жазба көлемінің 5 %-на дейін); 

 негізгі бөлімі (жалпылама түсіндірме жазба көлемінің 80 %-на 

дейін); 

 өміртіршілік қауіпсіздігі, экология (10-15 %-на дейін); 

 қорытынды ( 2- 3 %); 

 пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

 қосымшалар. 

 

5.2  Дипломдық жобаның бірінші беті мен титульдық парағы 

 

Бірінші бет мынандай мәліметтерден  тұруы керек: 

 университеттің аты, жобаның қайда орындалғаны туралы; 

 студенттің аты-жөні, тегі; 

 жұмыс түрі—дипломдық жоба; 

 мамандық атауы мен оның шифрі; 

 Титуль парағы дипломдық жобаның бірінші парағы болып есептеліп, 

құжатты өңдеу мен іздеуде қажетті  ақпаратты  беру көзі саналады. Титуль 

парағында мынандай мәліметтер көрсетіледі; 

 университеттің аты, жобаның қайда орындалғаны туралы; 

 кафедраның аты, осы жұмыстың орындалған кафедра аты; 

 шектеу грифі (қажет жағдайда); 

 кафедра меңгерушісінің бекіту туралы қойған қолы; 

 жұмыс түрі—дипломдық жоба; 

 дипломдық жоба тақырыбының аталымы, «тақырып»; 

 мамандық атауы және шифрі; 

 сол жақта- «орындады», оң жақта, яғни қарама-қарсыда студенттің 

аты-жөні, тегі; 

 бір жол төмен «диплом жобасының жетекшісі» және аты-жөні,тегі, 

оқымысты дәрежесі, оқымысты шені, жетекшінің басқалай дәрежелері; 

 қала, жыл. 

Негізгі бетті (титульный лист) парағын әрлеу мысалы, Б 

қосымшасында келтірілген. Негізгі парағының бланкасын аталған жобаның 

кафедрасы  береді. Бітіру жұмысының беті  негізгі парағының форматында 

студенттің өзі дайындайды. 
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5.3 Дипломдық жобаны орындауға тапсырма 

 

Дипломдық жобаны орындауға тапсырма шығарушы кафедра беретін 

стандартты бланкіде толтырылады  және мазмұны бойынша осы 

методикалық нұсқаудың 4 пунктіне сәйкес болу керек. 

 

5.4 Аңдатпа 

 

Аңдатпа міндетті түрде бір бетте екі тілде (қазақша және орысша) 

орындалуы керек. Аңдатпа орындалған жұмыстың қысқаша мазмұнын 

бейнелеу керек. Аңдатпа әр тіл үшін 500-600 белгіден аспау керек. 

 

5.5 Мазмұны 

 

Дипломдық жұмыстың мазмұны материалдардың орналасуының 

жүйелілігін анықтайды және кіріспеден (нөмірленбеген), барлық 

бөлімдердің, бөліктердің реттік сандары мен атауларынан, қорытындыдан, 

қолданылған әдебиеттер тізімінен және бітіру квалификациялық жұмысының 

осы бөлімдері басталатын беттің нөмірі көрсетілген қосымшалардан тұрады. 

 

5.6 Кіріспе 

 

Кіріспе дипломдық жобаның құрамдас бөлігі болып табылады. 

Кіріспеде бітіру жұмысы тақырыбының актуалдығының дәлелдемесі, 

жаңалығы және зерттеу саласында іс-тәжірибелік мәнділігі, шешілуге тиісті 

қолданбалы мәселенің қазіргі жағдайға байланысты бағасы болу керек, 

сонымен қатар жұмыстың мақсаты, зерттеу нысанының  (автоматтандыру) 

сипаттамасы мен есебі, теориялық және методологиялық негізі, бітіру 

жұмысының жазылуының іс-тәжірибелік базасы келтірілуі керек.  

Кіріспеде қысқаша тарихи экскурс және концепцияның даму этаптарын 

ашуға мүмкіндік беретін ғылыми материалдарға және ғылыми тәсілдер, 

терминдер, механизмдер және зерттелетін ғылыми саладағы методикалық 

құралдарға шолу келтіріледі. Кіріспеде дипломдық жобаның қысқаша 

құрылымы, зерттеудің ғылыми шешімдері және дипломдық жобаның басты 

мәселелерінің іс-тәжірибелік мәнділігі келтірілуі тиіс. 

Таңдалған тақырыптың актуалдығын ашу кезінде мерзімділік 

позициясы тұрғысынан зерттеу мәселесіне бағасы және іс-тәжірибелік 

мәнділігі, сонымен қатар өңделетін тақырыптың дәрежесінің ашылуна 

мүмкіндік беретін материалдарға шолу келтірілуі тиіс. 

Кіріспенің міндетті бөлігі болып сипаттамалары, зерттеу нысанының 

ерекшеліктері мен белгісі, өңдеу мәселесін тұжырымдау табылады. Бұл 

жағдайда студенттің профильді мамандығы үшін басқару жүйесі, техникалық 

құралдардың желісі, технологиялық, техникалық және лабораториялық 

қондырғылар немесе құрылғылар және т.б. нысан ретінде таңдалуы мүмкін; 



15 
 

дипломдық жобалаудың мәселесі ретінде нысанның зерттеуге және өңделуге 

тиесілі жағы қарастырылады (мысалы, бағдарламалық қамтамасыз ету, 

бағдарламалық-аппаратты жүйелер және желілер, микропроцесорлық 

жүйелер, ақпараттық үлгілер, автоматтандырылған басқару жүйелер (немесе 

функционалдық ішкі жүйелер) және оларды қамтамасыз ету, SCADA жүйесі 

және т.б.). 

Сондай-ақ кіріспеде бітіру жұмысының негізгі бөлімінің құрылымына 

қысқаша негіздеме берілу керек. Кіріспенің жалпы көлемі – 5 - 6 бет. 

Кіріспенің қолжазбалық вариантын жобалаудың басында, ал соңғысын  

түсінік жазбаны дайындау кезінде жасаған дұрыс. 

 

5.7 Дипломдық жобаның негізгі бөлімі 

 

Дипломдық жобаның негізгі бөлімінде орындалған жұмыстың  

мазмұны, методикасы және басты нәтижелері қамтып көрсетілген мәліметтер 

келтіріледі. Бітіру жұмысының негізгі бөлімі ереже бойынша бөлім мен 

бөлімшелерге бөлінеді (тарау мен параграфтар). 

Дипломдық жобаның бұл бөлімінде қойылған мақсаттар мен есептерге 

жауап беретін студенттің негізделген және жүйеленген зерттеу материалдары 

мен іс-тәжірибелік қосымшалары көрсетіледі. 

Дипломдық жобаның техникалық мәтіні мазмұндаманың логикалық 

жүйелілігімен, жарияланған материалдарды пайдаланумен,  нақты 

мағлұматтар мен фактілермен, сонымен қатар негізделген қосымшалар мен 

қорытындылармен сипатталады. 

Бітірушінің ұсынған жаңа техникалық және іс-тәжірибелік шешімдері 

методикалық дәлелденген және басқа белгілі ғылыми-практикалық 

жағдайлармен салыстырғанда сыни (критически) бағалануы керек. 

Дипломдық жобаның негізгі бөлімінің мәтінін жазар кезде ғылыми, 

техникалық және басқа да ақпараттарға сілтеме (ссылка) берілу керек. 

Негізгі бөлімнің тарауларының саны дипломдық жобаның сипатына 

және зерттеу барысында өңделген қолданбалы материалдардың  көлеміне 

байланысты. Тараулар арасында ұсынылып отырған шешім мен іс-

тәжірибелік өңдеулердің жүйелі байланысы болу керек. Тараулар ішіндегі 

материал логикалық жүйелілікпен баяндалуы керек. Әрбір тарау қысқаша 

қорытындымен аяқталады. Тараулардың аты шекті қысқаша болу керек, 

олардың басты мазмұнын көрсету керек және дипломдық жобаның атауын 

қайталамау керек. 

Дипломдық жұмыстың негізгі бөлімі жұмыстың шолу, зерттеу және 

қолданбалы тарауларынан тұратын 3 тараудан кем болмау керек.  

Бұл кезде негізгі бөлімнің тарауларын мақсатты түрде келесідей бөлуге 

болады: 

 шолу бөлімі (негізгі бөлімнің көлемінің 10% дейін); 

 аналитикалық бөлімі (20% дейін); 

 арнайы (қолданбалы) бөлімі (70% дейін). 
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Бірінші тарауда (шолу бөлімі) шолудың нәтижелері мен ғылым мен 

техниканың нақты облысы жағдайының қазіргі деңгейінің жалпылауы, 

қарастырылып отырған мәселенің теориялық және іс-тәжірибелік аспектілері 

келтіріледі. Аналитикалық шолуда міндетті түрде белгілі жүйелердің, 

құрылғылардың, тәсілдер мен алгоритмдердің  кемшіліктері мен 

артықшылықтарына анализ жасалу керек.  

Бірінші тарауда бітірушіге сондай-ақ келесі сәттерге мән беру керек: 

берілген тақырып бойынша құрылғыларды басқару немесе белгілі жүйелерге 

шолу және анализ жасалу керек; зерттеліп отырған мәселе бойынша ұғымды 

және қолданбалы аппаратты оқу, отандық және шетелдік ғалымдардың 

жұмыстарын оқу негізінде қойылған есептерді шешудің әртүрлі ғылыми-

методикалық шешімдерін қарастыру керек. Қандай да бір қойылған есепті 

шешудің балама тәсілдері болса ары қарай автордың қолданып дамытатын 

тәсілдерді белгілеп айырмашылығын сипаттау керек. 

Шолу бөлімінің мәтінінен студенттің өз пікірі көріну керек және 

қандай жағдайда белгілі, жарияланған қолданбалы және техникалық 

қағиданы қолдануға болатыны түсінікті болу керек. 

Бірінші тарауда жұмыстың теориялық бөлімі жазылады және екінші 

мен үшінші тарауларға дайындықтың негізі болып табылады. Теориялық 

бөлімнің көлемі – 5-10 бет. 

Негізгі жұмыстың екінші тарауында (аналитикалық бөлім) 

автоматтандыру мәселесін шешудің тәсілдерін негіздеуге, қойылған 

есептердің шешімін дәлелдеу қажеттілігіне мүмкіндік беретін техникалық, іс-

тәжірибелік, қолданбалы және басқа да шолу материалдарына анализ болу 

керек. Бұл тарауда шешім қабылдау саласының жағдайына анализ жасалады. 

Жаңарту мүмкіндігі, белгілі тәсілдердің дамуы, қойылған есептердің 

практикалық  шешімі, оларды шешу үшін үлгілерді, методиканы, 

технологияны пайдалану қажеттілігі дәлелдену керек. Екінші тарауда бітіру 

жұмысының таңдалған тақырыбы бойынша нысанды (автоматтандырылған 

техникалық қондырғылар мен құрылғылар, САУ, АСУ ТП, SCADA, MES 

жүйелері, бағдарламалық, ақпараттық және т.б. қамтамасыз ету түрлері) 

зерттеу және өңдеу бойынша соңғы 3-5 жыл көлеміндегі аналитикалық 

материалдар болу керек. Анализ зерттелуге тиіс жаңартулардың басты 

параметрлерінің күйін, құрылымын, динамикасын сипаттайтын техникалық, 

экономикалық және экплуатициялық көрсеткіштерін негізге ала отырып 

жүргізіледі және таңдалған зерттеу нысанында (автоматтандыру) 

қарастырылатын есептердің  күйі туралы жалпылама қорытындылармен қоса 

көрсетілу керек.  

Екінші тарауда бітіру курсының студентіне ескеру керек: 

 автоматтандырудың аналогты есептерін қойылуы мен шешілуінің 

шетелдік және отандық тәжірибелерін, сондай-ақ автоматтандыру және 

басқару жүйелерін қамтамасыз ету түрлерін өңдеуді қоса қарастыру; 
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 берілген зерттеу саласындағы есептерді шешу үшін теория мен 

практикада қолданылатын методикалық және инструменталды базаны оқу 

және  таңдау; 

 бітіру жұмысын өңдеуді іске асыру үшін бағдарламалық-аппаратты 

құралдарды таңдау және негіздеу. 

Қойылған есептерді шешудің методикалық қамтамасыз етілуі мен 

инструменталды базасын анализдеу кезінде аналогты мәселелерді шешудегі 

автоматтандыру және басқару жүйесінде өңделген және қолданылатын 

тәсілдер мен амалдар, өңделуге тиісті өндірістік-техникалық, бағдарламалық-

аппараттық және ақпараттық жүйелер үшін қабылданған мақсаттарға қол 

жеткізудің бағыты, эффективті технико-экономикалық көрсеткіштері мен 

басқару шешімдерін жасау бағаланады. Бұл жерде міндетті түрде 

бағдарламалық-техникалық құралдар мен жүйелерді өндірушілердің түрлі 

топтарының тәсілдерінің байланысын, қолданылатын нормативті, 

техникалық және методикалық әдістемелердің сапасы т.б. бағалану керек. 

Аналитикалық бөлім есептің қойылымымен аяқталу керек. Есептің 

қойылуы кезінде мақсаттарға жету үшін шешілуге тиісті кеңейтілген есептер 

тізімі бар өңделетін жүйенің мақсаты жасалады. 

Техникалық шешімдердің аналитикалық бағасы негізінде бұл тарауда 

болашақта өңдеуді (мысалы, техникалық құралдар нышанының 

орталықтандырылған немесе орталықсыздандырылмаған құрылымы) 

құрудың бірнеше альтернативті варианттарына сипат келтірілуі керек және 

олардың бірін таңдаудың дәлелдемесі болу керек. 

Екінші тараудың көлемі – 10-15 бет. 

Үшінші тарауда жұмыстың басты тарауының арнайы (қолданбалы) 

бөлімінде бітіруші жеке техникалық құралдарды, тораптарды, жүйелер мен 

желілерді жаңарту және өңдеу шешімдерімен нақты нысандағы ұсынылып 

отырған өңдеудің техникалық жүзеге асырылуына байланысты сұрақтарды 

қарастырады  [4,5,6]. Бітіру жұмысының мақсатына жету үшін және 

қойылған есептерді шешуге мүмкіндік беретін өңделген инструменталды 

құралдар келтіріледі. Зерттеу нысанын автоматтандыру және басқару 

бойынша үлгілерді, бағдарламаларды, техникалық құралдарды, құрылымдық 

және желілік шешімдерді өңдеу және практикаға енгізуді дәлелдеу керек. 

Технико-экономикалық көрсеткіштерді және кәсіпорынның, учаскелердің, 

қондырғылардың профильді және базалық әрекетін көтеруге мүмкіндік 

беретін оптималдық критерийлерін таңдайды және негіздейді. 

Арнайы бөлімде, техникалық тапсырма бойынша критерийлер немесе 

шектеулерге қарай отырып, студент бүкіл жүйенің немесе құрылғыны құру 

кезінде анықтауыштар болып табылатын болашақ өңдеудің немесе осы 

өңдеудің құрамдас бөліктерінің фрагменттерін құрудың бірнеше 

варианттарын есептеуді дербес компьютерде жүргізеді. Осыдан кейін 

студент компьютерде алынған қорытындылардың ішінен құрудың 

оптималды вариантын таңдайды. 
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Бітіру жұмысында қолданбалы шешімнің қабылданған варианты 

бойынша өңдеулер мен зерттеулер жүргізудің мазмұны мен ретінің 

сипаттамасы бар өңделіп жасалған жұмыстық құжаттың жинақтамасы 

(сонымен қатар жобалық), техникалық, есептік негіздемесі келтіріледі.  

Бітіру жұмысының осы бөлімі үшін төменде келтірілген бірнеше 

варианттар немесе олардың амалдары болуы мүмкін: 

а) реттеуішті баптаудың оптималды параметрлерін есептеу бойынша 

немесе функционалдық параметрлерді есептеу бойынша қолжетімді 

бағдарламалық тілде (Excel, Matchcad, Matlab бағдарламаларын қолдануға 

рұқсат) студент өзінің бағдарламасын құрады. Есептеудің барлық 

варианттарының басып шығарылған деректерін әкеліп қана қоймай, сондай-

ақ бастапқы деректер (исходные данные) мен бағдарламаның листингісін 

алып келу керек. Excel, Matchcad, Matlab бағдарламаларын қолдану кезінде 

бітіру жұмысында есептеу жүргізілетін формулалардың экрандық суретінің 

баспасын келтіру керек;  

б) зерттелетін технологиялық нысанды басқарудың параметрлерін 

бағалау мен үлгісін  қалпына келтіру үшін студент имитациялық үлгілеу 

бағдарламасын (Matlab, МИК, т.б.) қолданады; 

в)  бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаушы студенттер ақпараттық 

қамтамасыз ету бағдарламаларының SCADA пакетін, микропроцессорлық 

контроллерді (Step-7, Ultralogic және т.б.) визуалды бағдарламалаудың 

эмуляторын қолдануына болады. Бітіру жұмысында өңделетін принципиалды 

сұлбаның баспасын және қолданылатын  бағдарлама форматында баспалық 

платаны әкелу. 

Дипломдық жобаның үшінші тарауы зерттеу нысанының 

(автоматтандыру) басты даму бағыттарын шығарумен, өңделген 

бағдарламалық-аппараттық нышандарды және қолданбалы 

бағдарламалардың қазіргі пакеттерін қолданумен автоматтандыру және 

басқару бойынша ұсынылған технологиялар мен техникалық шешімдерді 

қолдану кезінде оның ресурcтарын болжамдаумен байланысты. Бұл тарауда 

алдын ала жүргізілген ғылыми және техникалық анализ негізінде өңделген 

практикалық ұсыныстарға негіздеме болу керек. 

Осылай арнайы бөлім бірнеше тараулардан тұрады: 

 жобаланатын нысанның сипаттамасының теориялық есебі, 

математикалық үлгіленуі немесе эксперименталдық зерттеу тарауы; 

 техникалықшешімніңоптималдывариантынтаңдаутарауы; 

 жобаланатын құрылғының немесе жүйенің сұлбасын немесе 

алгоритмін өңдеу тарауы; 

 компьютерлік бағдарламаны өңдеу тарауы; 

 жобалау құжатын өңдеу тарауы. 

 Бұл тараулар келесілердің негізінде орындалу керек: 

 жоғары математиканың элементтерін қолдану; 

 бірнеше варианттарды есептеу және сипаттамаларды анықтау үшін 

есептеуіш техниканы қолдану; 
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 өлшеуіш техниканың элементтерін, компьютерлік техниканың, 

басқару жүйелерінің элементтерін қолдану; 

 арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану (AutoCAD, 

EPLAN, т.б.). 

Түсіндіру жазбасының (пояснительная записка) негізгі бөлігінің 

мәтінінде компьютерді қолданудың қорытындылары көрсетілу керек. 

Басқару жүйесін өңдеу немесе жаңарту тақырыбы бойынша дипломдық 

жобаның негізгі бөлімінің мазмұнының мысалы. Бітіру жұмысының 

тарауларының тізімінің құрамы мысалда кеңейтілген түрде келтірілген және 

есептің қойылымына сәйкес дипломдық жобаны өңдеу тапсырмасында 

жетекшімен анықталады. 

1 Тарау. 

1.1 Технологиялық үрдісті сипаттау. 

1.2 Технологиялық объектінің басқару объектісі ретінде сипаттамасы. 

1.3 Автоматтандыру және басқару тәсілдерін шолу. 

1.4 Автоматтандыру және басқарудың ғылыми-методикалық 

тәсілдеріне шолу. 

Қорытынды. 

2 Тарау. 

2.1Технологиялық үрдістердің осы берілген түріне автоматтандырудың 

белгілі түрлеріне анализ жасау. Әдебиеттерге және патенттік зерттеулерге 

шолу негізінде орындалады. 

2.2 Автоматтандырылатын үрдістің микро-макроқұрылымына анализ 

жүргізу. 

2.3 Беріліс функцияның көмегімен қарапайым нысандардың басқарушы 

және қоздырушы әсерінің орнатылған каналдарын ресімдеу (формализация) 

тәсілдері мен математикалық сипатын таңдау. 

2.4 Микро-макроқұрылымының варианттарын құру (сұлба, кесте және 

сипаттау мәтіні ретінде жазылады). 

Вертикалды горизонталды декомпозиция тәсілімен функционалды 

топтарды айрықшалаумен принципиалды технологиялық сұлба бойынша 

басқару операциясы мен жұмыс операцияларын құру варианттары 

анықталады. 

2.5 Автоматтандырылатын технологиялық үрдістің ақпараттық үлгісін 

өңдеу. 

Қолданыстағы методикалық әдістемелерге сәйкес функционалдық 

топтардың орнатылған құрамы үшін өлшенетін және реттелетін 

параметрлердің тізімі құрылады. 

2.6 Технологиялық үрдісті басқарудың есебінің қойылымы. 

Қорытынды. 

3  Тарау. 

3.1 Оперативті-диспетчерлік басқарудың құрылымын өңдеу. 

Операторлық пункті мен басқарудың белгіленген нысандары арасындағы 

құрылымның байланысы мен операторлық пунктінің құрамы орнатылады. 



20 
 

3.2 Автоматтандырылған басқарудың ішкі жүйелерінің құрамын 

анықтау. Автоматтандырылған басқарудың ішкі жүйесінің ұсынылып 

отырған құрамына дәлелдеме баяндалу керек. 

3.3 Автоматтандырылатын үрдістің математикалық үлгісінің 

құрылымын өңдеу. 

3.4 Белгіленген функционалдық топтардағы қарапайым басқару 

нысандарының құрамын орнату. Реттелетін параметрлерге басқарушы және 

қоздырушы әсерлердің өту каналдарын микроқұрылым бойынша орнату. 

3.5 ФР-дің математикалық үлгісінің және толығымен нысанның 

құрылымдық сұлбасын жобалау. 

3.6 Басқарудың ішкі жүйелерінің құрылымдық сұлбасын өңдеу. 

3.7 Автоматты реттеудің ішкі жүйелерінің құрылымдық сұлбасын 

өңдеу. 

3.8 Ақпараттық ішкі жүейелер үшін өлшеу каналдарының құрылымы 

және т.б. 

3.9 Басқарудың ішкі жүeйелерінің алгоритмдік сұлбаларын өңдеу. 

3.10 Басқарудың ішкі жүйелерінің КТС құрылымын өңдеу. 

Қорытынды. 

Үшінші тараудың көлемі 25-30 беттен тұруы мүмкін. 

Бітіру жұмысының негізгі бөлімін жазар кезде мақсатты түрде әрбір 

тарауды қысқаша түйіндеме немесе қорытындымен аяқтаған жөн. Олар 

баяндалған материалды жалпылайды және келесі тарауға логикалық өтудің 

себепшісі болады. 

 

5.8 Технико-экономикалық дәлелдеме 

 

Тапсырманың сипаты технико-экономикалық дәлелдеме бойынша 

практикада шешілетін жалпы есеппен байланысты болу керек. Мұнда 

басқару жүйесінің техникалық жабдықты қолданудың тиімділігі дәлелдену 

керек. Бұл үшін жобаланатын жұмыс техникалық, сондай-ақ экономикалық 

көзқарас жағынан да дәлелдену керек. Экономикалық көзқарас жағынан 

дәлелдеу кезінде барлық шығындар, кірістер және өтелімділік мерзімі 

анықталу керек. 

Экономикалық бөлімде дипломдық жобаның қазіргі заманға сәйкес 

бизнес-жоспарының элементтерінің өңделуі болу керек. Технико-

экономикалық дәлелдемеге тапсырманы өңдеу кезінде оның басты бағыты 

болып орындау мүмкіндігі табылады, сондай-ақ жұмыстың көлемінің 

жеткіліктілігі экономикалық бөлім бойынша кеңесшімен тағайындалады. 

 

5.9 Өміртіршілік қауіпсіздігі 

 

Өміртіршілік қауіпсіздік бөлімі бойынша тапсырма да дипломдық 

жобаның жалпы есебімен тығыз байланысты болу керек. Сонымен қатар 

қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау бойынша жалпы талаптарды атап 
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шықпаған жөн. Нақты жобаланатын жүйе немесе қондырғы үшін қызмет 

көрсетуші қызметкерлердің толық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін шекті рұқсат етілген мәндер есептеледі. Бұл үшін қауіпсіздік 

техникасының ережелерін бұзуға, қоршаған ортаның ластануына әкеліп 

соғатын барлық мүмкін факторларға анализ жасау және т.б., оларды жою 

әрекеттерін өңдеп шығару және дәлелдеу керек. Бұл жерде техникалық 

эстетика, эргономика, инженерлік психология, сондай-ақ қоршаған ортаны 

қорғау сұрақтары қарастырылуы мүмкін. 

Бұл тарау бойынша тапсырманы өңдеу кезінде студент барлық мүмкін 

қауіпті және зиянды жұмыс жағдайларына анализ жасай отырып, жұмыстың 

басты бағыттарын анықтайды және осы тарау бойынша кеңесшімен келіседі. 

Кеңесші есептің дұрыс қойылғанын тексереді, нақтылайды, қажет болған 

жағдайда толықтырады және тапрсымада жазып көрсетеді. Керек болған 

жағдайда көмектеседі. Орындалған жұмыстың дұрыстығын және 

жеткіліктілігін тексереді. 

Қорытындыда (тұжырымдар) зерттеу нәтижесі бойынша қысқаша 

тұжырымдар, қойылған есептің шешімінің толықтығының бағасы, 

қарастырылған зерттеу нысаны бойынша нақты ұсыныстар болу керек. 

Қорытындыда қойылған мақсатқа жетудің нәтижелері және дипломдық 

жобаның есептерінің шешімі келтіріледі. 

Қорытындыда дипломдық жобаның негізгі бөлімінде баяндалған 

ақпараттың жалпыламасы, автордың өңдеп шығарған ғылыми, техникалық 

және практикалық ережелердің басты аспектілері бойынша тезистер, сондай-

ақ тұжырымдар, ұсыныстар болу керек. 

Қорытындыда өңделіп шығарылған техникалық және қолданбалы 

шешімдердің практика жүзінде сынап көрудің нәтижелері ашылады, сонымен 

қатар ары қарай дамудың басты бағыттары мен ұсыныстары немесе 

өндірістік жағдайдың сәйкес облысында нәтижелердің таралымын көбейту 

келтіріледі. 

Осылайша, қорытынды келісілерден тұру керек: 

 орындалған жұмыстың нәтижелері бойынша қысқаша тұжырымдар; 

 жұмысты жазу кезіндегі қойылған есептердің толықтығына баға 

беру; 

 орындалған жұмыстың нәтижелерінің нақты қолданылуы бойынша 

ұсыныстар өңдеп шығару; 

 алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігіне баға беру. 

Тұжырымдар мен ұсыныстар ереже бойынша дәлелдемесіз, тезис 

түрінде қысқаша баяндалады. Тұжырымдар жұмыс мәтінінің сәйкес 

тарауынан шығу керек. Оларды жұмыстың мәтініне кірістірілмеген деректер 

мен фактілермен дәлелдеуге болмайды. 

Қорытындының көлемі 5 бетке дейін болуы мүмкін. 

Қолданылған әдибеттер тізімі ғылыми жұмысқа орнатылған 

талаптарға сай орындалу керек. Қолданылған әдибеттер тізімі студенттің 

өзіндік шығармашылық жұмысын бейнелеу керек. Тізімге қосылған әрбір 
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әдебиет көзінің дипломдық жобада бейнесі болу керек. Негізгі мәтінде 

сілтеме жасалынбайтын, шындығында жұмыста қолданылмаған әдиебетті 

қоспаған жөн. 

Қосымша жұмыста баяндалған жағдайларды толықтыратын және 

түсіндіретін материалдар мен практикалық тағайындамасының нәтижелері 

кіретін дипломдық жобаның басты мәтінінің бөлігі болып 

табылады.Қосымшада өңдеудің орындалу мен дайындалуына байланысты 

материалдар, сондай-ақ зерттеудің нәтижелері, қолданбалы және жобалық 

өңдеуді бейнелейтін графикалық және кестелік материалдар болады. 

Дипломдық жобаның қосымшасына кіретін графикалық материал 

келесілерден тұруы мүмкін: 

 жүйенің жұмысын түсіндіретін функционалды сұлбалар; 

 жүйе элементтерінің қасиеттерін түсіндіретін құрылымдық сұлбалар 

және басқа да нысандармен және қоршаған ортамен әрекеттесуі; 

 жүйе тораптарының принципиалды сұлбасы; 

 қондырғының сызулары; 

 жүйе жұмысының көрсеткіштерінің диаграммалары, графиктері және 

кестелері; 

 жүйе жұмысы мен зерттеудің алгоритмдері; 

 аналитикалық теңдеулер; 

 компьютердік бағдарламаларды қолданудың нәтижелері; 

 бағдарламалар мен үлгілердің алгоритмдерінің блок-сұлбалары; 

 Графикалық материал формат, шартты белгілер, масштабтар 

бойынша стандарттарға сай болу керек. 

Графикалық материалдыың көлемі 4 беттен кем болмау керек. 

Бітіру жұмысындағы қабылданған шешімдердің, барлық деректердің 

нақтылығы мен дұрыстығына студент – бітіру жұмысының авторы жауапты. 

 

6 Дипломдық жобаны орындау реті 

 

Дипломдық жоба жұмысының көлемі студент 8 апта бойы 8 сағаттық 

жұмыс күніндей уақытта орындай алатындай болып орнатылу керек. 

Дипломдық жоба бойынша жұмыс диплом алды іс-тәжірибе кезінде басталу 

керек. 

Дипломдық жобаның тапсырмасын келіскеннен кейін жетекші мен 

студент жұмыстың күнтізбелік жоспарын жасайды. Диплом жазу кезінде 

жетекші мен студент жұмыс бойынша орындалған нәтижелерді аптасына 

кемінде 1 рет талқылап отыру керек. Жоба бойынша сәтті жоспарлы 

жұмысты бақылау және орындау мақсатында кәсіпорында іс-тәжірибе өтіп 

жатқан студент немесе жетекші әр айдың бір уақытында (25 күні) кафедраға 

орындалып жатқан жұмыстың көлемі бойынша мәлімет беру керек. 

Бітіруші дипломдық жұмыстың орындалуы 3 кезеңге бөлінеді. 

Бірінші кезеңде жұмысқа қажетті мәліметтер жинақталады; дипломдық 

жұмыста қарастырылатын мәселелер туралы әдибиеттің ғылыми 
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мақалалармен, сондай-ақ нормативті және анықтамалық құжаттармен 

танысады. Негізінде бұл жұмыс диплом алды іс-тәжірибе кезінде 

орындалады. Осы кездегі жұмыстың нәтижесі дипломдық жобаның бірінші 

тарауы – жұмыстың эскизі болып табылады. Бір уақытта студент өмір 

тіршілік қауіпсіздігі және экономика бөлімдері бойынша кеңесшілерден 

тапсырма алып оларды орындауды бастайды. 

Екінші кезеңде дипломдық жобаның негізгі бөлімі орындалады. Бұл 

студенттен білімді, ынтаны, еңбекқорлықты, дербестікті, қиын техникалық 

мәселелерді шешу қабілетін талап ететін еңбекті көп қажетсінетін кезең 

болып табылады. Барлық есептер, дәлелдер, құрылымдық және алгоритмдік 

сұлбаларды өңдеу, нәтижелерді алу мақсатында бағдарламаларды өңдеу және 

оларды дербес компьютерде жүзеге асыру, технико-экономикалық 

дәлелдеме, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша 

шараларды есептеу және басқа да мәселелер осы кезеңде шешілу керек. Бұл 

уақытта жетекші мен бітіру жұмысының түрлі бөлімдері бойынша 

кеңесшілер дипломдық жобаға жетекшілік етеді және оны өңдеу бойынша 

бағыт береді. 

Үшінші кезеңде студент талаптарға сай түсіндірме жазбасын дайындау 

керек, сұлбалар мен суреттерді сызып дайындау керек, техникалық 

құжаттарды нормативтік стандарттарға сәйкес ретке келтіру керек. 

Қорытынды да бітіру жұмысы жетекшінің пікірін ала отырып, 

кеңесшілермен қол қойылады. Содан кейін кафедрадағы нормо басқаруға 

жауап беретін мұғалім түсіндірме жазба мен дипломдық жобаның 

графикалық бөлімін университет жұмысын дайындау стандарты бойынша 

тексереді және ешқандай ескертпе болмаса графикалық бөлімнің 

сызуларында және басты бетке қол қояды. 

 

7 Плагиатқа тексеру 

 

Дипломдық жұмыстың мәтіндік материалын дайындаудың соңғы 

кезеңі болып Интернет арқылы «Антиплагиат» арнайы бағдарламасы 

бойынша мүмкін плагиатқа жұмыстың электронды көшірмесін тексеру 

табылады. Дипломдық жобаның мәтінінде басып шығарылған ақпарат 

табылған жағдайда студентке плагиат фактісі бойынша нұсқау беріледі және 

ол осы басылымға қажет сілтеме жасау керек немесе зерттеу нәтижелері мен 

олардың сипатын жөндеу керек. 

 

8 Дипломдық жобаны қорғауға дайындау 

 

8.1 Қолтаңбаларды жинау 

 

Бітіру жұмысын толығымен дайындағаннан кейін студент түсіндірме 

жазба мен графикалық бөлімге қол қойдырту керек. 
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Содан кейін бітіру жұмысын технико-экономикалық бөлім бойынша 

және өмір тіршілік қауіпсіздігі бойынша кеңесшілер қарап басты бетте және 

тапсырманың артқы жағына қол қояды. 

Кеңесшілерден кейін бітіру жұмысын жетекші мұқият тексеріп 

шығады. Мақұлдағаннан кейін басты бетке, графикалық бөлімге және 

тапсырма бланкісіне қол қойып, пікір жазады. 

Мақұлдамаған жағдайда ғылыми жетекші қол қоймайды, бірақ бітіру 

жұмысын қорғауға жібермеудің шешімін негіздейтін жазбаша түрде пікір 

жазады. 

Бітіру жұмысында қабылданған шешімдер мен барлық деректер мен 

есептеулердің дұрыстығына ГАК алдында студент-автор жауап береді, себебі 

жетекшінің кеңестері мен нұсқаулары өзінің көзқарасын қорғайтын 

студентке міндетті болып табылмайды. 

Осы себепті бітіру жұмысының кемшіліктерін жетекшінің қолтаңбасы 

қорғай алмайды. 

Жетекшіден кейін бітіру жұмысы университеттің стандартына сәйкес 

болған жағдайда жұмыстың басты беті мен графикалық бөліміне қол қоятын 

нормобасқару бойынша мұғалім қарап шығады, егерде дипломдық жоба 

дұрыс дайындалмаған жағдайда студенттке жөндеуге қайтарылып беріледі. 

Факультетті басқарушының бұйрығымен уақытында барлық 

қолтаңбасы және жетекшінің пікірлері бар бітіру жұмысын қарап шығу үшін 

және қорғауға рұқсат алу үшін кафедра меңгерушісіне беріледі. 

 

8.2 Дипломдық жобаны қорғауға рұқсат беру 

 

Қорғауға рұқсат алғаннан кейін кафедра меңгерушісі өзінің қолын 

түсіндірме жазбаның басты бетіне қойып және қорғауға рұқсат уақытын 

жазады. Осыдан кейін ғана дипломдық жобаның түсіндірме жазбасы 

түптеледі. 

Кафедра меңгерушісі бітіру жұмысын қорғау үшін студентке рұқсат 

бермеген жағдайда студенттің және оның ғылыми жетекшісінің міндетті 

түрде қатысуымен кафедраның жиналысында талқыланады. Кафедраның 

жиналысының хаттамасы факультеттің деканы арқылы оқу орнының 

ректорына бекітуге жіберіледі. 

 

8.3 Дипломдық жобаны рецензиялау 

 

Қорғауға рұқсат етілген дипломдық жұмыс рецензиялауға жіберіледі. 

Рецензент зерттеліп отырған тақырыптың актуалдығын, жаңалығын, 

практикалық мәнділігін, көлемін, бітіру жұмысының орындалуының 

деңгейін, сапасын, студенттің инженерлік қызметке дайындығының 

жеткіліктілігін бағалайды. Негізгі мәтіннің қорытындысында бітіру 

жұмысына қорытынды баға (9 балдық шкала бойынша) берілу керек, 
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студентке мамандығы бойынша бакалавр квалификациясын беруге лайық 

екенін көрсету керек. 

Пікірдің соңында рецензенттің аты-жөні, тегі, жұмыс орны, қызметі, 

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы көрсетілу керек, оның жұмыс жасайтын 

мекемесінің мөрі басылған қолтаңбасы мен уақыты қойылады. Рецензент 

басты бетке де қолын қояды. 

Бітіру жұмысын қорғау алдында студент рецензияның мазмұнымен 

танысу керек және оның ескертпелеріне жауабын дайындау керек. 

Рецензенттің кері пікірі ГАК-та бітіру жұмысын қорғау үшін кедергі болып 

табылмайды, ал рецензентті бұл жағдайда қорғауға қатысуға ГАК-тың 

жиналысына шақырады. 
 

8.4  Баяндаманы қорғауға дайындық 

 

Студентке баяндама жасау үшін шамамен 10 минут уақыт беріледі. 

Баяндамада келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: студенттің тегі, оқу тобы; 

дипломдық жобасының (жұмысының) тақырыбы; 

 талқылаудың, тапсырманың мақсаты, шешімнің және нәтиженің 

әдістемесі; зерттелетін нысанның, жүйенің және шешілетін мәселенің қазіргі 

және болашақтағы жай-күйі; 

 зерттеудің немесе жобалаудың таңдалған бағытының негіздемесі, 

тапсырманы немесе мәселені шешу әдісінің дұрыстығы; шешімнің 

негіздемесі; 

 алынған нәтижелерді және ұсынымдарды енгізуге мүмкіндік беру 

сараптамасы; 

 бизнес-жоспарды жасақтау кезіндегі алынған техникалық-

экономикалықнегіздемелер мен негізгі көрсеткіштер; 

 еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі шаралары; қорытынды. 

Кафедра студеттерге баяндама жасауға көмектесу мақсатында алдын 

ала қорғауды ұйымдастыра алады. Алдын ала қорғаудың кестесі мен 

студеттердің құрамын кафедра меңгерушісі белгілейді. 

 

9 Дипломдық жобаны қорғау 

 

9.1 Қорғауға жіберу 

 

Дипломдық жобаны қорғауға оқу жоспары мен жұмыс 

бағдарламаларының барлық талаптарын орындаған студеттер жіберіледі. 

Бітіру жұмысын қорғауға жіберілген студенттердің тізімін МАК-на 

факультет деканы ұсынады. МАК студенттер келесі материалдар мен 

құжаттарды тапсырады: 

 қорғауға жіберілген және кафедра меңгерушісінің қолы қойылған 

аяқталған шығару жұмысы; 

 5 данадан кем емес үлестірме материал;  
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 жетекшінің пікірі; 

 мекеменің мөрі қойылған жазбаша ой-пікір. 

МАК сол сияқты орындалған шығару жұмысының ғылыми және 

практикалық құндылығын сипаттайтын басқа да құжаттар мен материалдар, 

анықтамалар, ой-пікірлер, енгізу актілері ж.б. тапсырылуы мүмкін. 

 

9.2 Қорғау процедурасы 

 

МАК төрағасы дипломдық жобасын қорғау үшін студентке сөз беріп, 

баяндама тыңдалады (шамамен 10 минут). Әрі қарай МАК мүшелері 

сұрақтарын қояды. Сұрақтар шығару жұмысына, сол сияқты студенттердің 

жоғарғы оқу орны бағдарламсының шеңберінде оқыған пәндеріне қатысты 

болуы мүмкін. 

Сұрақтар ауызша түрде қойылып, МАК жауапты хатшысымен 

хаттамаға енгізіледі. 

Сұрақтарға жауаптар алынғаннан кейін жетекшінің пікірі тыңдалады  

(оқылады), сосын сын берушінің пікірі оқылады. Студент жетекші мен сын 

берушінің ескертулеріне жауап береді. Ең соңында МАК мүшелеріне сөз 

беріледі. Бір студенттің қорғап шығуына орта есеппен 30 минут беріледі. 

 

9.3 Қорғаудың нәтижелері 

 

Бітіру жұмыстары қорғалып болғаннан кейін МАК-ның жабық мәжілісі 

өткізіліп, онда қорғаудың қорытындылары талқыланып, шығару 

жұмыстарының бағасы туралы,  біліктілікті беру туралы және диплом беру 

туралы МАК-ның шешімі шығарылады. 

Бітіру жұмыстарын қорғау бойынша бағаларды қою кезінде МАК 

төмендегілерді назарға алады: 

 бітіру жұмыстарының сапасы;  

 қабылданған шешімдердің бірегейлігі мен негізділігі; 

 материалды қисынды, нақты және сауатты, мәнерлі баяндай және 

шығару жұмысының негізгі ережелерін қорғай білу; 

 микропроцессорлық және есептеу техникасының жаңа құралдарын, 

ДК және бағдарламалаудың  қазіргі заманғы әдістерін пайдалана білу; 

студенттің өз мамандығы бойынша дайындық деңгейі. 

Қорытындылау кезеңінде шығару жұмыстары талқыланып болғаннан 

және қорғау бойынша бағалар шығарылғаннан кейін МАК төрағасы 

студенттер мен барлық қатысушыларға қорғау қорытындысын хабарлап, 

жаңа түлектерді құттықтайды.  

Егер шығару жұмысын қорғау қорытындысы қанағаттанғысыз болса, 

МАК бітіру жұмысын МАК-ның жұмыс жасап тұрған мерзімінде түзетілген 

және толықтырылған түрінде қайтадан қорғауды өткізу туралы шешім 

шығарады. Бітіру жұмысын қорғай алмаған студент университеттен 

шығарылады.  



27 
 

Жоғарғы оқу орнынан шығарылған тұлғаға оқуды аяқтамаған 

азаматтарға берілетін Анықтама беріледі[2]. 

Бітіру жұмысын қорғаған студент дипломдық жұмысын (жобасын) ДЖ 

графикалық бөлігімен қоса кафедраның МАК жауапты хатшысына 

тапсырады. 

Әрі қарай студент деканаттан айналып өту қағазын алып, қол 

қойдырады. Аталған қағазды МАК жауапты хатшысына өткізгеннен кейін 

студентке диплом ресми салтанатты жағдайда тапсырылады. 

Салтанатты жағдайға дейін айналып өту қағазына толықтай қол 

қойдырып үлгермегендерге диплом аталған қағазды тапсырғаннан кейін 

студенттік бөлімде немесе кафедрада беріледі. 

Бітіру дипломдық жұмысы графикалық материалымен 

біргеуниверситете сақталады. 
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А қосымшасы 

 

Дипломдық жоба негізгі парақ үлгісі 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Коммерциялық емес акционерлік  қоғамы 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

__________________________________________________________________
кафедрасы 

 

                                                                                             «Қорғауға жіберілді» 

Кафедра меңгерушісі 

__________________________________ 
(аты – жөні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

     _______ «___»__________20____ж. 
 (қолы)                                                     

 

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА 
 

Тақырыбы:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________мамандығы бойынша 

Орындаған:_________________________________________________________ 
                                                               (аты-жөні)                                                             (тобы) 

Жетекші:___________________________________________________________ 
(аты – жөні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

Кеңесшілер: 
Экономикалық бөлім бойынша: 

_________________________________________________________________ 
(ғылыми дәрежесі, атағы, аты – жөні) 

__________ «___»______________20_____ж.            
(қолы)                                                     

Өмір тіршілігі қауіпсіздігі бойынша: 

_________________________________________________________________ 
(ғылыми дәрежесі, атағы, аты – жөні) 

__________ «___»______________20_____ж.            
(қолы)                                                     

Мөлшер бақылаушы: 

  _________________________________________________________________ 
(ғылыми дәрежесі, атағы, аты – жөні) 

__________ «___»______________20_____ж.            
     (қолы)                                                     

Пікір жазушы: 

  _________________________________________________________________ 
(ғылыми дәрежесі, атағы, аты – жөні) 

__________ «___»______________20_____ж.            
     (қолы)                                                     

 

 

Алматы 2016 ж. 
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Б қосымшасы 

 

Дипломдық жұмыс тапсырмаларының орындалу үлгісі 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Коммерциялық емес акционерлік  қоғамы 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

 

____________________________________________________факультеті 

____________________________________________________ мамандығы 

_____________________________________________________кафедрасы 

 

жобаны орындауға берілген 

 

ТАПСЫРМА 

 

Студент__________________________________________________________________                                                    
(аты – жөні) 

Жоба тақырыбы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ректорды « __» __________ №_____  бұйрығы бойынша бекітілген.   

 
Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі:  «___»_______________ 20__ж. 

 

Жобаға бастапқы деректер (талап етілетін жоба нәтижелерінің 

параметрлері және нысанның бастапқы деректері)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Диплом жобасындағы әзірленуі тиіс сұрақтар тізімі немесе диплом жобасының 

қысқаша мазмұны: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Б қосымшасының жалғасы 
 

Сызба материалдарының (міндетті түрде дайындалатын сызуларды көрсету) тізімі 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Негізгі ұсынылатын әдебиеттер 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Жоба бойынша бөлімшелерге қатысты белгіленетін кеңесшілер 

 
бөлімшелер кеңесші мерзімі қолы 
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Б қосымшасының жалғасы 

 
Диплом жобасын дайндау 

 

КЕСТЕСІ 

 
№ 

р/с 

Тарау аттары, әзірленетін 

сұрақтардың тізімі 

Жетекшіге ұсыну 

мерзімдері 

Ескерту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Тапсырманың берілген уақыты «____»__________________   20____ж. 

Кафедра меңгерушісі    ____________  _______________________________          
(қолы)                       (аты – жөні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

Жоба  жетекшісі            ____________  _______________________________          
(қолы)                     (аты – жөні, ғылыми дәрежесі, атағы)       

Орындалатын тапсырманы  

қабылдаған студент      ____________  _______________________________ 

     (қолы)                            (аты – жөні)       
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