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1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
  

1.1 Колледж оқушылары арасындағы ең таңдаулы бизнес -  немесе әлеуметтік жобалар 
қалалық конкурс Алматы қаласы Әкімдігінің қолдауымен «Тұран» университеті 
жыл сайын өткізеді.  

1.2  Конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін ұйымдастыру комитеті құрылады. 
Ұйымкомитетінің төрағасы Алматы қаласы Әкімінің орынбасары, ал теңтөраға 
«Тұран» университетінің ректоры болып табылады (ары қарай университет).  
Ұйымкомитетінің төрағасының орынбасары – Университеттің стратегиялық 
дамыту, ғылым және инновациялар жөнінде проректоры.   
Техникалық хатшысы – Университеттің стратегиялық даму, ғылым және 
инновациялар жөнінде проректоры көмекшісі. 
Ұйымдастыру комитетінің құрамына әкімдіктің өкілдері, Алматы қаласы білім беру 
басқармасы және Университет кіреді. 

1.3 Конкурстың мақсаты:  
Кәсіпкерлік аясындағы колледж  оқушыларының инновациялық әлеуетін дамыту, 
оған кіретіндер:   
− өзіне жауапкершіліктің жоғары дәрежесі, іске жәәне өзіңнің жолдастарың үшін; 
− жоғары басымдықтарға сезімталдықтың жоғары деңгейі, үстеме міндеттерге 

қажеттілік;  
− мессиандық қажеттілік, өзінің маңайындағы кеңістікті ұлғайтуға тілек; 
− этикалық және өзіндік тәртіп; 
− қоғамның құндылықты бағдарларына және қоғамдықпен бірге өзіндік 

құндылықтарды үйлестіруге бағыттар; 
− күрделі ұйымдастырылған қызметке дайындық және қабілеттілік, еркіндікке және 

тәуелсіздікке ұтқырлық, талапшылдық; 
− белсенділік, яғни өзінің жеке өміріне жауапкершілік; 
− көшбасшылық.   

1.4 Конкурстың міндеттері: 
─ жобалық қызметтерге ұстаздарды және оқушыларды тарту; 
─ оқушылардың әлеуметтік және кәсіпкерлік белсенділіктерін, олардың әртүрлі 

салалардағы ізденімпаздық және ендірушілік қызметтерін дамыту; 
─ оқушылардағы кілттік құзіреттіліктерді дамыту: коммуникативтік, ақпараттық 

және мселелерді шеше білу; 
─ оқушылардағы шығармашылық ұжымдардағы жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру; 
─ аса талантты және дарынды жас кәсіпкерлерді іріктеу және қолдау; 
─ бизнесті – әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған, жобалық қызметтік 

ұйымдардағы колледжтерге көмек көрсету. 
1.5 Конкурс тілдері – қазақ және орыс.  
  
2 КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 
 

2.1 Конкурсқа мемлекеттік және жеке меншік колледж оқушылары қатысады қатыса 
алады.  

2.2 Конкурс екі кезеңде өткізіледі (жастық санаттар есебінсіз): 
─ 1-ші кезең – ішкі колледждік ; 
─ 2-ші кезең – қалалық, екі тур өткізіледі:  
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• 1-ші тур – сырттай; 
• 2-ші тур – көпшілік алдында жобаларды қорғау. 

2.3 Конкурстың екінші (қалалық) кезеңі үшін мына мекенжай бойынша алдын ала  
www.turan-edu.kz (жобалар) онлайн тіркеуінен өту қажет.  

2.4 Конкурстың қалалық кезеңінің бірінші турында бірінші кезеңнің жеңімпаздары 
қатысады. Ілеспе құжаттарымен жобалар (тапсырыс, мектеп жолдамасы, 
жетекшілердің пікірлері) конкурста қағаз және электронды түрінде көрсетіледі. 
(Қосымшалар 1, 2, 3, 4).  

2.5 Белгіленген талаптарға сай рәсімделмеген ұсынылған жобалар мен ілеспелі 
құжаттар қарауға алынбайды.  

2.6 Конкурстық комиссия бірінші (сырттай) турда жобаларды бағалайды және оларды 
көпшілік алдында қорғауға шешім қабылданады (Қосымшалар 5). Рефераттық 
жұмыстар, сонымен қатар түпнұсқа болып табылмайтын жұмыстардан бас 
тартылады.  

2.7 Конкурстың екінші кезеңінің сырттай турының қорытындысы бойынша жобаларды 
көпшілік алдында қорғау жүргізіледі (Қосымша 6). 

2.8 Конкурстың қалалық кезеңінің 2-ші турында көпшілік алдында қорғау түрінде, 
алайда конференция өткізу мүмкіндігінің жекеленген бағыттары бойынша немесе 
конкурстық іс-шаралардың басқадай түрінде өткізіледі.  

2.9 Конкурстың қалалық кезеңінің 2-ші турының жеңімпаздарды марапаттау 
жүргізіледі. Марапаттаудың барысын жүргізу жиналыс, слет, конференция түрінде 
өткізіледі.  

2.10 Конкурстың бірінші кееңінің мерзімі мен түрлерін колледж директорлары 
айқындайды. 

2.11 Конкурстың секциялары, екінші кезеңнің және турларының мерзімдері, екінші 
турды өткізу тәртібі, мерзімі, түрі және қорытынды іс-шаралардың тақырыптары 
(жеңімпаздарды марапаттау барысы) және басқалары жыл сайын ұйымкомитеті 
анықтайды және басқарма ұйымдарының мәліметтеріне дейін және конкурстың 
екінші кезеңінің басына дейін бір айдан кем емес білім беру ұйымдарына жеткізіледі. 
 

3 ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ МАРАПАТТАУ 
 

3.1 Әрбір бағыт бойынша (секциялар) конкурстың екінші кезеңі үшін конкурстық 
комиссияны ұйымкомитеті тағайындайды. 

3.2       Таңдаулы жұмыстар конкурстың қорытындысы бойынша сарапталады: 1, 2, 3 орын. 
Қалған жобаларға конкурстық комиссия анықтайтын номинациялар беріледі. 

3.3 Жүлделі орындарға ие болған жобалардың авторлары Алматы қаласы әкімдігінің 
және Университеттің грамотамаларымен марапатталады. 

3.4 Номинацияларға ұсынылған жобалардың авторлары Униерситеттің дипломдарымен 
марапатталады. 

3.5 Жүлделі орындарға ие болған жобалардың авторларына «Тұран» университетіне 
түсу кезінде шегерімдер беріледі.  

3.6  Жүлделі орындарға ие болған жобалардың менторлары (жетекшілері) Униерситеттің 
грамотамаларымен марапатталады. 

3.7 Конкурстың қорытындысы бойынша грамоталармен және бағалы сыйлықтармен 
марапатталған жас кәсіпкерлердің таңдаулы мектеп командалары анықталынады.  

 
 

http://www.turan-edu.kz/
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                                                                                                                          ҚОСЫМША 1 
 
                        
 

 
Конкурсқа қатысу туралы өтініштің  үлгісі 

 
Оқушылар арасындағы ең  таңдаулы бизнес-  немесе әлеуметтік жобалар  

«Turan-junior – 20___» 
қалалық 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 
 
 
 

«TURAN-JUNIOR – 20___» 
 

ҚАЛАЛЫҚ МЕКТЕПТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕҢ ТАҢДАУЛЫ БИЗНЕС- 
НЕМЕСЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР ҚАЛАЛЫҚ 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 қорғаутәртібі 

 
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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