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1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
  

1.1  Бұл жергілікті ішкі реттеу (бұдан әрі –Ереже) «Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес және дамыған» мекемесінің «университеті» Тұран ұйымдық және құқықтық 
құжаттардың бір бөлігі болып табылады Білім туралы «2007 жылғы 27 шілдедегі 
жылғы ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 319-ІІІ ҚРЗ № жоғары және 
жоғары жылғы 17 мамырдағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, 2013 № 499, 16 қазан, 2013 білім 
және ғылым министрінің бұйрығымен қызметі туралы үлгі ережені бекіту туралы 
«№420 қаулысымен жоғары ұйымдастыру және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру «мекеменің Жарғысы» университеті «Тұран». 

1.2  Осы Ереже «Тұран» университетінің кафедраларымен өткізілетін «TURAN 
SCHOOL PROGRAM» (бұдан әрі - Конкурс) мектептерінің оқушылары арасында 
үздік жобаға конкурс өткізу ережелері мен тәртібін реттейді. 
Ұйымдастыру комитетінің құрамына әкімдіктің өкілдері, Алматы қаласы білім беру 
басқармасы және Университет кіреді. 

1.3  Конкурс «Тұран» университетінің (бұдан әрі - Университет) базасында өткізіледі:   
             Алматы қаласы, ул. Сатпаев, 16-18, 18 а. 
1.4 Кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамынан конкурсты ұйымдастыру және          
           өткізу үшін ұйымдастыру комитеті құрылды. 
           Ұйымдастыру комитетінің төрағасы - кафедра меңгерушісі. 
1.5 Конкурс тілдері – қазақ және орыс.  
  
2 КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 
 

2.1   Бесінші сыныптан бастап негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын (бұдан әрі - мектеп) жүзеге асыратын орта білім беру 
ұйымдарының студенттері конкурсқа қатысады. 
2.2 Байқау екі жас санатында өткізіледі: 
            -  1 санат - 5-8 сыныптар; 
             -  2-ші санатты - 9-11 сыныптар. 
2.3  Байқау екі кезеңде өткізіледі: 
                   • Бірінші айналым  - сырттай; 
                  • 2-ші айналым - жобаларды қоғамдық қорғау. 
2.4    Байқауға қатысуға арналған жобалар мектеп өтінімі бойынша қабылданады. 
2.5 Ілеспе құжаттары бар жобалар (өтінім, бағыт, менеджердің қарауы) қағаз және 

электрондық (USB) медиа бойынша конкурсқа жіберіледі. (1, 2, 3-қосымшалар). 
2.6 Екінші турға жіберілген қатысушылар тізімі университеттің сайтында жарияланады. 
2.7 Бірінші (сырттай) айналымда конкурстық комиссия жобаларды бағалайды және 

оларды қоғамдық қорғауға қабылдау туралы шешім қабылдайды. Рефлексивті 
жұмыстар, сондай-ақ түпнұсқа емес жобалар 

2.8 Сайыстың сырттай айналымының нәтижесінде жоба ашық түрде қорғалған (6-
қосымша). 

2.9  Ғылыми жұмыстарды қорғау тәртібі. Конкурстың қатысушылары мен 
конкурстық комиссия жобаны қоғамдық қорғау кезінде өз жұмысының негізгі 
ережелерін ұсынуға мүмкіндігі бар. Әр қатысушының жұмысының қорғалуы 5-7 
минутқа дейін. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін техникалық құралдарды және 



 

«Тұран» университеті» мекемесі Дата: 12.12.2011 ж. Басылым: екінші 

Мектеп оқушылары арасында ең 
таңдаулы  жобалар конкурсы 

туралы Ереже 
П УТ– 01–4–05–11   8-ден 3 бет 

 

 

көрнекі құралдарды пайдалану құпталады, бірақ конкурстың техникалық хатшысы 
алдын ала келісілуі керек 

2.10 Конкурстың жекелеген учаскелерінде қоғамдық қорғанысдан кейін жоғары 
мектептің оқушылары үшін маңызды тақырыптар бойынша жобалар қатысатын 
конференциялар немесе басқа да жарыстар өткізуге болады, оның мазмұны 
конкурстық комиссияда студенттер үшін ең қызықты деп танылады. 

2.11 ІІ турдың қорытындысы бойынша жеңімпаздар марапатталды. 
2.12.   Мектептің конкурсқа жіберген жобалары мектеп конкурстық комиссиясының алдын 

ала сараптамасынан өтуі керек (2-қосымшаны қараңыз). 
2.13   Конкурстың 2-ші айналымы шарттары, жеңімпаздарды марапаттау рәсімі және т.б. 

ұйымдастыру комитетімен анықталады және конкурстың 2-ші турына дейін кем 
дегенде 2 апта бұрын жариялау арқылы білім беру ұйымдарына хабарланады. 
 

3 ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ МАРАПАТТАУ 
 

3.1 Конкурстық комиссия әрбір бағыт бойынша кафедра меңгерушісі бекіткен 
ұйымдастыру комитеттерімен тағайындалады. 

3.2    Конкурстық комиссиялар қоғамдық қорғаныс нәтижелерінің әрқайсысына 
жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды.  

3.3 Конкурстың қорытындысы бойынша ең үздік жұмыстар: 1, 2, 3 орын. Қалған 
жобалар конкурстық комиссиялар анықтайтын номинациялармен берілуі мүмкін. 

3.4 Жүлделерге ие болған жобалардың авторлары университеттің дипломымен 
марапатталды. 

3.5  Байқаудың техникалық хатшылары марапаттау материалын дайындаумен 
айналысады. 
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ҚОСЫМША 1 

 
                    

 
Конкурсқа қатысу туралы өтініштің  үлгісі 

 
«ТURAN SCHOOL SCIENCE  PROJECT» 

Оқушылар арасындағы ең  таңдаулы жобалар 
қ конкурсқа қатысу туралы 

 
ӨТІНІШ 

 
1. Жоба 
1.1 Тақырыбы  
1.2 Секция   

1.3 Жас категориясы 1  

1.4 Тілі  

1.5 Ғылыми жоба 
басталған жыл 

 

2. Жоба авторы2  
2.1 Аты-жөні    
2.2 Сынып  
2.3 Оқу тілі  

2.4 Мекен жайы, 
телефоны, e-mail 

 

3. Оқу орны 
3.1 Толық атауы   

3.2 Мекен жайы 
(ауданы) 

 

3.3 Телефоны, e-mail  

3.4 

Жауапты тұлға 
(аты-жөні), 
лауазымы, 
телефоны 

 

4. Ментор (ғылыми жетекші)3  
4.1 Аты-жөні    
4.2 Жұмыс орны  
4.3 Лауазымы   
4.4 Ғылыми дәрежесі    

                                                 
 

Егер бірнеше автор болса, ақпарат олардың әрқайсысына ақпарат жолма жол берілуі тиіс. Мысалы: 2.1.1 
Аты-жөні, 2.1.2 Сынып, 2.1.3 Оқылу тілі, 2.1.4 Мекен жайы,   телефоны, e-mail; 
содан кейін  2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 және т.б.  
 

 
 
 
Ескерту Егер екі ментор (ғылыми жетекші( болса, ақпарат олардың әрқайсысына, жолма жол беріледі: 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, кейін 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. 
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ҚОСЫМША 2 
 

 
 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Алматы қаласының Әкімшілігі 

«Тұран» университеті 
 
 
 

«ТURAN SCHOOL SCIENCE  PROJECT» 
 

ҚАЛАЛЫҚ МЕКТЕПТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕҢ ТАҢДАУЛЫ ЖОБАЛАР  
КОНКУРСЫ  

 
Секция: 

 
 
 

Тақырыбы: 
 

 
 
 

Жоба авторының аты-жөні 
 
 
Мектеп  
Сынып 
  

                 Ментор  
 

Алматы – 20__ 
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ҚОСЫМША 3 
 

Баяндамаларды безендіруге арналған талаптар 
 
Ғылыми жұмыстың көлемі жас ерекшелігіне байланысты машинамен басылған 

мәтінге сәйкес 7-15 және 15-20 бет болуы тиіс. Бірінші бет 3 Косымшаға сәйкес 
безендіріледі. Екінші бетте мазмұны берілуі керек, ол 4 Қосымшаға сәйкес орындалады.  
Негізгі мәтін үшінші беттен басталады. Жобалар электронды және қосымша қағаз бетіне 
түсірілген нұсқада өткізіледі.  

Мәтін WINWORD XP немесе *.RTF (Reach text format) форматтарында терілуі керек. 
Орыс тіліндегі баяндамалар үшін қаріп– Times New Roman, қазақ тілінде – Times New 
Roman, ағылшын тілінде – Times New Roman. Кегль 14, аралық 1,5, азат жол 1,25 см. 
Түйіскен жері: жоғарғы – 2, төменгі – 2, сол жағы – 3, оң жағы – 1,5. Нұсқаулар әр бет сайын 
жасалады. Қосымшаны теруге арналған формулалар – редактор формул (Microsoft 
Equation). Суреттер –Corel Draw (8 версия), кесетлер мен диаграммалар – Excel.  

Қойылған талаптарға сәйкес емес орындалған жобалар конкурсқа қатыстырылмайды. 
 

 
ҚОСЫМША 4 

 
Оқушылардың жобасына қойылатын талаптар 
I. Кіріспе  
1. Тақырыптың өзектілігін дәлелдеу. 
2. Жұмыстың ғылыми және практикалық маңызы. 
3. Ғылыми жұмыстың зерттеу саласы мен тақырыбына байланысты теориялық, 

тәжірибелік, фактологиялық, заңнамалық, дәйектілігі, нақтылығы дәлелденуі 
керек.  

II. Негізгі бөлім  
1. Сараптау элементі мен зерттелген мәселені қорытындылаудың болуы.  
2. Жұмыс бойынша негізгі тұжырымдамалар жасалды. 
3. Ғылыми жұмыстың жас ерекшелігі бойанша категорияға сәйкес болуы. 
III. Қорытынды  

                                  Шешімдер мен нұсқаулықтар  
                                  Пайдаланған әдебиеттер 
                                  V. Қосмшалар (міндетті емес). 

 
ҚОСЫМША 5 

 
Ғылыми жұмысты қорғау тәртібі 

 
Конкурсқа қатысушыларының секция отырысында өз жұмыстарының негізгі 

ережелерін айтуға мүмкіншіліктері бар. Әр қатысушының сөз сөйлеу регламенті – 10 
минуттан аспауы тиіс. Ашық қорғау барысында көрнекі және техникалық құралдарды 
қолдануға рұқсат етіледі. Бірақ бұл жайында алдын-ала конкурстың техникалық 
хатшысымен келісу керек. Ұйымдастыру комитетінің шешімі негізінде ашық қорғау 
ғылыми-тәжірибелік конференция немесе басқа ғылыми конкурс шарасы түрінде өткізілуі 
мүмкін. 
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Енгізілген өзгертулерді тіркеу парағы 

Өзгерту 
номері 

Бет номері Өзгерту 
салынған 

күн 

Өзгерту 
енгізілген 

күн 

Құжаттағы 
беттер саны 

Өзгерістер 
енгізуге жауапты 
тұлғаның қолы өзгертіл

ген жаңа алынған 
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