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№ Кафедра атауы Студент 

саны

Жетекші 

саны

Диплом 

жұмысының саны

1 Академик Т.С.Садықов 

атындағы Қазақстан тарихы 

кафедрасы

6 3 6

2 Әлем тарихы кафедрасы Бакалавр деңгейі бойынша диплом қорғағандар жоқ.

Пандемияға байланысты өтініш жазып, диплом жазудан

бас тартып, мемлекеттік емтихан тапсырған.

3 Құқықтану кафедрасы 20 20 20

4 Саясаттану және 

әлеуметтік-философиялық 

пәндер кафедрасы

кафедра мамандықтары бойынша 2020/2021 оқу 

жылында бітіруші курс студенттері жоқ 

БАРЛЫҒЫ 26 23 26

КҮНДІЗГІ БӨЛІМ БОЙЫНША



№ Кафедра атауы Студент 

саны

Жетекші 

саны

Диплом 

жұмысының 

саны

1 Академик Т.С.Садықов 

атындағы Қазақстан тарихы 

кафедрасы

1 1 1

2 Әлем тарихы кафедрасы Бакалавр деңгейі бойынша диплом қорғағандар жоқ.

Пандемияға байланысты өтініш жазып, диплом жазудан

бас тартып, мемлекеттік емтихан тапсырған.

3 Құқықтану кафедрасы 7 7 7

4 Саясаттану және әлеуметтік-

философиялық пәндер 

кафедрасы

кафедра мамандықтары бойынша 2020/2021 оқу 

жылында бітіруші курс студенттері жоқ 

БАРЛЫҒЫ 8 8 8



№ Кафедра атауы Студент саны Жетекші 

саны

Жоба саны

1 Академик Т.С.Садықов 

атындағы Қазақстан тарихы 

кафедрасы

25 6 8

2 Әлем тарихы кафедрасы 28 8 9

3 Құқықтану кафедрасы 84 16 22

4 Саясаттану және әлеуметтік-

философиялық пәндер 

кафедрасы

кафедра мамандықтары бойынша 2020/2021 

оқу жылында бітіруші курс студенттері жоқ 

БАРЛЫҒЫ 137 29 38

КҮНДІЗГІ БӨЛІМ БОЙЫНША



№ Кафедра атауы Студент саны Жетекші 

саны

Жоба саны

1 Академик Т.С.Садықов 

атындағы Қазақстан тарихы 

кафедрасы

8 3 3

2 Әлем тарихы кафедрасы 2 1 1

3 Құқықтану кафедрасы 39 9 13

4 Саясаттану және әлеуметтік-

философиялық пәндер 

кафедрасы

кафедра мамандықтары бойынша 2020/2021 

оқу жылында бітіруші курс студенттері жоқ 

БАРЛЫҒЫ 49 13 17











 Дипломдық жоба - жобалық тәсілдерді қолдана отырып шығармашылық
сипаттағы жобаларды және басқа да жобаларды дайындау түрінде орындалған,
білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін қолданбалы міндеттердің
дербес шешімі болып табылатын студенттің бітіру жұмыс екендігін ескерсе;

 Дипломдық жоба - белгілі бір мамандықтың өзекті мәселесін өз бетінше зерттеп,
нәтижелерін жалпылауды ұсынады;

 Дипломдық жоба оқулықтың қандай да бір бөлімінің әдістемелік әзірлемелері –
тапсырмалар жинағы, жұмыс дәптерлері, көрнекі құралдар топтамасы,
тесттер жинағы, дидактикалық материалдар жинағы, бейне сабақтар,
презентациялар т.б. үлгілер түрінде ұсынады;

 Студенттердің дипломдық жобаларының (педагогикалық бағыттың) тақырыптары
жалпы білім беретін мектептердің (басқа да ұйымдардың) жоғары сыныптарының
оқу материалын қамтитын оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеуге, жобалауға
және жетілдіруге бағытталуы керек;

 Практикалық бөлімде жасалған жобалық қызмет мәні, әдістері және нәтижелері 
көрсетілуі керек; 

 Бітіруші кафедралар жобалық топтарды қалыптастыру жұмысын ұйымдастырады; 



- дипломдық жобада келтірілген барлық деректердің дәлдігі мен

объективтілігі үшін жобалық топ жауап береді. Жобаның толықтығы мен

сапасы, сондай-ақ қабылданған шешімдер үшін студенттер мен қатар

жобаның ғылыми жетекшілері де жауап береді;

-дипломдық жобаны дайындау барысында басқа адамдардың ойларын қате

жазуға, плагиатқа қатаң тыйым салынады. Барлық жобалар бекітілген

регламентке сәйкес плагиатқа тексеру рәсімінен алдын ала өтуі тиіс (Univer

жүйесі негізінде);

Дипломдық жобаны плагиатқа өткізу регламенті:

1. Қорғауға дейін 1 ай қалғанда бір рет өтеді. Өтпеген жағдайда, қорғауға

15 күн қалғанда тағы бір рет плагиатқа өткізу мүмкіндігі бар;

2. Өткен оқу жылы пандемияға байланысты бакалавриат 60%,

магистратура 70% болған;

3. 2020/2021 оқу жылына плагиаттан өту проценті алдағы уақытта бекітіліп

беріледі.










