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МЕКТЕП ТҮЛЕКТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР 

БАЙҚАУЫ ! 

 

Қ. Жұбанов атындағы АӚУ мектеп тҥлектеріне арналған ғылыми жобалар 

байқауын ӛткізетіндігін хабарлайды! 

 

Мектеп  бітіруші тҥлектеріне арналған  ғылыми-зерттеу және шығармашылық 

жұмыстардың байқау 

 ЕРЕЖЕСІ 

 

Ғылыми байқауды өткізу мақсаты: мектеп оқушыларының ғылыми-

зерттеу қызметіне қызығушылығын ынталандыру; олардың шығармашылық, 

ғылыми, практикалық ойлауын дамыту, дарынды және талантты білім алушыларды 

анықтау болып табылады. 

Мектеп  бітірушілері  тҥлектеріне арналған  ғылыми байқауды ұйымдастыру 

және дайындау жолдары Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінде   

ӛткізіледі.  

Ғылыми байқады өткізу түрі: Ғылыми байқау жұмысы жалпы басшылық 

ұйымдастыру комитеті арқылы іске асырылады. Ғылыми байқауды ұйымдастыру 

комитетінің құрамы кафедра отырысында анықталады және бекітіледі.  

  Ғылыми байқауды  ұйымдастыру комитеті:  
- байқауды ӛткізудің барлық кезеңдеріндегі жұмыстардың тәртібін 

анықтайды;  

- байқауды жҥргізуге қажетті материалдар компьютерлік нысанда рәсімдейді;  

- байқау жұмыстарының нәтижелерін сараптайды;  

- тӛрешілер алқасының құрамын анықтайды және бекітеді.   

Төрешілер алқасы:  

 ұйымдастыру комитетіне байқауды  ӛткізудің нәтижесі туралы есеп береді;  

 жазба жұмыстарға тексеру жҥргізеді;  

 жеңімпаздарды анықтайды және жҥлделі орындарды бӛледі;  

 жеңімпаздарды марапаттау жайында ұсыныстар дайындайды;  

 ғылыми байқауға қатысушылар мен олардың орындаған жұмыстарына 

талдау жасайды. 



Ғылыми байқауды қорытындылау:  

 Турдың жеңімпаздары жеке анықталады;   

 Тӛрешілер алқасының барлық шешімдері сәйкес тҥрде хаттамаларымен 

рәсімделеді;   

Байқау жеңімпаздарына: 

I орын – Қ.Жұбанов атындағы білім беру гранты 

II орын – 50% оқуға жеңілдік  

III орын – 35% оқуға жеңілдік 

Ескерту: Білім беру гранты мен жеңілдіктерді жеңімпаздар ғылыми жобаға 

қатысқан бағыттары бойынша сәйкес келетін білім бағдарламаларына түскен 

жағдайда қолдана алады.  

 

Жҥлдені алмаған қатысушылар, байқауға қатысқаны туралы Сертификаттар алады.  

Жеңімпаздар мен жҥлдегерлерді дайындап, қатыстырған ғылыми жетекшілерге 

Алғыс хат беріледі. 

Ғылыми байқауға қойылатын талаптар:   

1. Ғылыми-зерттеу және шығармашылық байқауға жалпы орта білім беретін 

мектептерінің бітіруші  оқушылары  (11- сынып) қатыса алады.  

2. Ғылыми байқауға қатысушылар барлық талаптарға сәйкес орындалған 

ғылыми жоба дайындап, оны әділқазылар алдында ашық тҥрде қорғайды (қорғау 

барысында интерактивтік тақтада слайд немесе презентация тҥрінде материалдар 

дайындап әкелуге рұқсат етіледі). Ғылыми жобада титул беті (бірінші бет), 

мазмұны, кіріспесі, негізгі бӛлім (бірнеше тараудан болуы мҥмкін), қорытынды, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі, қосымша (қажет болған жағдайда), ғылыми 

жетекшісінің және жобаның тақырыбы бойынша жоғары оқу орнының атағы бар 

маманның пікірі қамтылуға тиіс. 

3. Ғылыми байқау 1 турда ӛтеді:  ғылыми жобаны қорғау 

Мәтіндік құжаттарды ресімдеу ережесі. Жұмыс мәтінін келесі талаптарды 

сақтай отырып орындау керек: мұқаба (сыртқы беті), мазмұны, кіріспе, негізгі 

бӛлім (бірнеше тараудан болуы мҥмкін), қорытынды, қолданылған әдебиеттер 

тізімі, қосымша (егер қажет болған жағдайда), ғылыми жоба жетекшісінің (тҥп 

нұсқа) және сырттай оқу орнынын ғылыми немесе атақтары бар маманының 

пікірлері болуы қажет. Ғылыми жоба кӛлемі 20 беттен кем болмауы тиіс, жол 

арасы 1,5 интервалмен Times New Roman гарнитурасымен 14 шрифтімен 

шығарылады, абзацтық шегініс 1,25 см болуы тиіс және параметрлері - оң жағы – 1 

см., сол жағынан – 3 см., жоғарысы мен тӛменгі жағынан – 2 см. болуы тиіс.  

Қатысушының аты-жӛні, тақырыбы, сыныбы, мектептің атауы, ғылыми 

жетекшінің аты-жӛні жіберілген ӛтінішке ( 2 ҥлгіде кӛрсетілген) сәйкес болуы 

қажет. Ӛтініште кӛрсетілмеген тҥзетулер мен қосымша мәліметтер 

қарастырылмайды.  

Ғылыми жобаға қойылатын талаптар. Барлық құжаттар тӛмендегі тізім 

бойынша дайындалуы қажет: Мұқабада (сыртқы беті) (№1 ҥлгіні қараңыз) ғылыми 

жоба тақырыбы тырнақшасыз жазылыды. Мазмұны  (2-ші бет, есептеледі бірақ 

жазылмайды) - беттің жоғары жағында және ортасынан «Мазмұны» сӛзі 

тырнақшасыз жазылады; мазмұнында ғылыми жобаның бӛлімдері рет-ретімен 

жазылады. Мысалы: Кіріспе;  1 Тарау атауы (ӛз ішінде бірнеше бӛлімдерден тұруы 

мҥмкін және 1.1; 1.2; 1.3 т.с.с. белгіленеді),  2 Тарау атауы (ӛз ішінде бірнеше 

бӛлімдерден тұруы мҥмкін және 2.1; 2.2; 2.3 т.с.с. белгіленеді). Егер болса 3 

тараудың атауы (ӛз ішінде бірнеше бӛлімдерден тұруы мҥмкін және 3.1; 3.2; 3.3 



т.с.с. белгіленеді);  Қорытынды; Қолданылған әдебиеттер тізімі;  Қосымша (егер 

қажет болса); бетті номерлеу «Кіріспе» бӛлімнен, яғни 3-ші беттен басталады.  

Кіріспе. Кіріспе бӛлімінде (2 беттен аспауы керек)  жұмыстың жаңалығы 

(егер бар болса), оның ғылыми және практикалық маңыздылығы, болжамы, 

объектісі, зерттеу нысанасы сипатталады, мақсаты мен міндеттері кӛрсетіледі; 

кіріспе бӛлім 3-ші парақ беті деп саналып, жаңа беттен басталады; парақ беті 

тӛменгі жағының орта тұсынан қойылады.  

Негізгі  бөлімде  2-3  тарау  қамтылуы мҥмкін  және  арнайы  ақпарат  

(ғылыми,  техникалық,   практикалық, шығармашылық, технологиялық, 

графикалық  және  т.б.)  негізінде  зерттеу  нысанының  жан  жақты  талдау 

жҥргізіледі және мамандық бойынша кӛркем шығарманы материалда, визуалды 

бейнелер арқылы кӛрсетеді. 

Жұмыстың негізгі бӛлімі – жаңа беттен, жоба тақырыбына сәйкес нақты 

тарау саны мен атауы жазылады; тарау атауы, оның саны және тараушалардың 

саны мен атауы жоғары жағынан, парақтың орта тұсынан, қою шрифтпен және 

мазмұнындағы ретпен, бет сандары сәйкес келуі керек; тараушаларды жаңа беттен 

бастаудың қажеттігі жоқ, тек сәл арақашықтықта бірінен соң бірі жазыла береді; 

тараулар мен тараушаларды (қою шрифтпен және парақтың орта тұсынан) саны 

міндетті тҥрде кӛрсетілуі керек (1.1 тарауша атауы; 1.2 тарауша атауы т.с.с); 

жұмыста міндетті тҥрде қолданылған әдебиеттерге сілтеме квадраттық жақша 

арқылы кӛрсетілуі керек (Мысалы: [1] – әдебиеттер жұмыс барысында кездесу 

ретімен белгіленеді).  

Иллюстрациялық материал. Егер жұмыс барысында кесте, диаграмма, 

кескін, сурет немесе графика кездесетін болса, оларды кездесу ретімен номерлеп, 

атауын жазу қажет. Кесте ҥшін атауы мен номері жоғары жағында, ал сурет, 

графика және диаграммалар ҥшін тӛменгі жағынан жазылады. Сонымен қатар 

жұмыс барысында осы кесте, сурет, диаграммаларға жақша арқылы сілтеме 

жасалады (Мысалы: (1 сурет); (Диаграмма 1) т.с.с.); суреттер, кескіндер мен фото 

мысалдар сапалы, қолайлы ӛлшемде және тҥсінікті болғаны жӛн. Егер кесте бір 

параққа сәйкес келмесе, онда ол келесі бетке ауыстырылады. Жаңа парақтың оң 

жағына Кесте (нӛмір) және нӛмірден кейін - жақшада (жалғасы) немесе (аяқталуы) 

деп жазылады. Бұл жағдайда тақырып тек бірінші параққа орналастырылады. 

Қорытынды - жаңа парақ бетінен басталып, 2 беттен аспағаны жӛн. 

Қорытындылар саны қойылған міндеттердың санынан кем болмауы керек және 

олардың мағынасына сәйкес келуі керек. Әрбір қорытынды жеке абзацпен 

келтіріледі және нӛмірленеді.  

Мазмұны жағынан жұмыстың негізгі нәтижесін, соның негізінде жасалған 

шешімдер мен болжамның орындалуын, жұмыс нәтижесінің ғылымда және іс-

тәжірибелік мақсатта қолданылуын саралайтын бӛлім болып табылады.  

Қолданылған әдебиеттер тізімі - әдебиеттер тізімі жұмыс барысында 

кездесу ретімен жазылады; - қолданылған әдебиеттер тізімі қорытынды бӛлімнен 

кейін жалпы тізім бойынша орналасады.  

Мысал ретінде тӛмендегі ҥлгіге назар аударыңыз:  

Кітаптар үшін: Тоқмырзаева Қ.Қ. Кӛркем еңбек пәнін оқыту әдістемесі. –

Алматы: «Жалын» баспасы, 2021. – 102 бет.  

Жинақтардағы мақалалар үшін: Андреева Е. В. Дәстҥрлі қолданбалы 

ӛнердегі оқыту формалары мен әдістері // Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі. – Л.:. 

КСРО Ғылым академиясы, 2018. – Б.106-118. 



Журналдардағы мақалалар үшін: Ақбарова Г.Х. Қазақстанның кейбір 

кӛлдерінің құрылымы // Ішкі сулардың биологиясы. – 2021. – № 2. – С. 62-70. 

Интернеттегі сайтқа сілтеме жасағанда: Шалаев И. К. Оқушының субъективті 

жағдайын диагностикалау // http://www /asuimp / ru. 

Қосымша. Егер қажеттілігі болса ғана жаңа парақ бетінен басталады; 

қолданылған әдебиеттер тізімінен кейін орналасады, мұнда карталар, кестелер, 

суреттер, кесінділер, диаграммалар және қолданылған қосымша материалдар 

тіркелуі мҥмкін.  

Қосымша материалдар кездесу ретімен және атау беріліп тіркеледі, жұмыс 

барысында сілтемелер арқылы кӛрсетілуі мҥмкін. 

Практикалық бөлім: Кӛркем шығармашылық ӛнім.  

Визуалды ӛнер, кӛркем еңбек, графика және дизайн саласы бойынша - 

планшетте салынған кӛрнекі-графикалық материалдар мен  кӛркем суреттер, 

макеттер, дайын киім ҥлгілері және қолданбалы қолӛнер бұйымдары. 

Ғылыми жобаға беретін ғылыми жетекші мен ЖОО сырттай пікірлері – 

ғылыми жұмыстың ӛзектілігіне сипаттама беріп, жұмысқа автордың қосқан ҥлесі 

мен еңбегі сараланады, жобаның іс-тәжірибеде қолданылуын және жіберілген 

кемшіліктерге тоқталғаны жӛн. Пікірді дайындау ҥлгісі №3 қосымшада 

кӛрсетілген. 

 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ 

БАҒЫТТАРЫ:  

1. ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР 

2. СӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӚНЕР 

3. СӘУЛЕТ ДИЗАЙНЫ 

4. ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙН 

5. СӘН ДИЗАЙНЫ 

Ӛтетін орны: Ақтӛбе қаласы, А.Молдағұлова № 34. Мұхтар Арын  оқу 

ғимараты. Студенттер сарайы. 

Ӛтетін күні: 23.02.2022 жылы сағат 08.30 

Ӛткізілу тәртібі:  

8.30–9.00 – Қатысушыларды тіркеу.  

09.00 – 13.00 – Ғылыми жобаны презентация арқылы қорғау.  

13.00 – 14.00 – Тҥскі ҥзіліс.  

14.00 – 17.00 - Ғылыми байқаудың  қорытындысы (Ӛтетін орны Студенттер 

сарайы).  

Ғылыми байқауға қатысушылардың толтырған  ӛтініштері және жұмыстары  

(сканерлеу  кӛшермелері,  фотосуреттері)  Microsoft Word  пішінінде рәсімделеді. 

Сонымен қатар  бір файлға салып, оқушының аты-жӛнің жазып katua67@mail.ru  

электрондық поштаға  жҥктеңіздер. 

Толығырақ ақпараттарды мына телефондардан ала аласыздар: Телефон: 

тел.сот.: 87014748532 - Кургамбеков Мергембай Сейпилмаликович,  

87013202166 - Касенова Кыздаркуль Бахрадиновна.  

ЕСКЕРТУ!!! ҚАТЫСУ ӚТІНІШІ 20 АҚПАН КҤНІ САҒАТ 18.00 ДЕЙІН 

ҚАБЫЛДАНАДЫ.                         
 

 

                                                                       
 



№1 Қосымша    

 

Мұқабаны (сыртқы беті) рәсімдеу ҥлгісі  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Ақтӛбе қаласының № 1 жалпы орта білім беретін мектебі 

 

 

 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖОБА 

Сынып оқушыларына 

арналған танымбелгіні (эмблеманы) компьютерлік құрастыру 

технологиясы 

  

 

 

 

 

Орындаған 11 сынып оқушысы: Айтенова Айдана 

Ғылыми жетекшісі: «Кӛркем еңбек» 

 пәнінің мұғалімі Сармурзина Гҥлнұр Орынбасарқызы 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтӛбе -2022 

 



№2 Қосымша    

Ғылыми байқауға қатысушының ӛтініші 

Қатысушының аты-жӛні, ұялы телефоны  

Ауданның,қаланың, ауылдың атаулары  

Білім беру мекемесінің атауы  

Қай сыныпта оқиды  

Ғылыми жобаның тақырыбы  

Ғылыми жобаның бағыты  

Ғылыми жетекшінің аты-жӛні, тегі, ұялы 

телефоны 

 

 

№3 Қосымша    

Зерттеу/ жобалау жұмысына пікір жазу ҥлгісі 

Қызылорда облысы №176 орта мектебі, 8 сынып оқушысы Жаппаркулова Асем « Теріден 

жасалған торсықты инновациялық әдістер арқылы кӛркем ӛндеу жолдары»   тақырыбы бойынша 

орындалған ғылыми жобасына 

П І К І Р 

 

Бұдан кейін міндетті шолу бӛлімдері бар: 

1. Ӛзектілігі немесе жаңалығы 

2. Оқу жобалау процесінің қысқаша сипаттамасы 

3. Жұмыс мазмұнын бағалау 

4. Жұмыстың жағымды жақтары 

5. Жұмыстың практикалық маңызы және оқу процесіне енгізу бойынша ұсыныстар 

6. Жұмыстағы кемшіліктер мен ескертулер (міндетті бӛлім!!!) 

7. Орындалған жұмыстың ұсынылған бағасы 

Қорытынды: Жаппаркулова Асемнің  « Теріден жасалған торсықты инновациялық әдістер 

арқылы кӛркем ӛндеу жолдары» тақырыбы бойынша орындалған ғылыми жобасы 

 жобаға қойылатын талаптарға жауап береді (жауап бермейді) және қорғауға ұсынылады 

(ұсынылмайды). 
 

Жоба жетекшінің және сыртқы рецензенттің  

 А. Ж. Т.,  лауазымы,   ЖОО, мектеп                                        қолы                          Тегі, Аты- жӛні 

 

(Мектеп және ЖОО мӛр қойылады).                                                      

 

«____»___________2022 года  

 

 

 

 

 

 


