
 



1.3. Байқау жылда ұйымдастырылады және ұйымдастырушылар мен 

байқау бағыты өзгеріп отыруы мүмкін. 

1.4. Байқауға мектеп бітіруші түлектер келесідей бағыттар бойынша 
қатыса алады: 

1. Табиғи ресурстарды өндіру және өңдеу (мұнай-газ өнімдері, 

металлургия, пайдалы қазбаларды байыту, техногенді қалдықтарды пайдалану); 

2. Энергетика және энерготиімділік; 

3. Экология және табиғатты қорғау; 

4. Автоматтандыру технологиялары; 

5. Құрылыс және сәулет өнері; 

6. Автокөліктерді техникалық пайдалану; 

7. Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. 

1.5. Бір ғылыми жоба 1 автордан және 2 ғылыми жетекшіден артық 

болмауы керек. 

1.6. Ұйымдастыру комитеті мен қазылар алқасының мүшелері байқауға 

ұсынылатын жұмыстардың ғылыми жетекшілері бола алмайды. 

 
 

2. БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1. Байқауды ұйымдастыруды және өткізуді Ұйымдастыру комитеті 

(техникалық факультет) қамтамасыз етеді, байқау басшылығының құрамына 

ұйымдастырушылар, басқа ЖОО-ның, ғылыми мекемелердің, кәсіпорындардың, 

қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіруге мүмкіндіктері бар. Ұйымдастыру 

комитетінің құзыреттіліктеріне мыналар жатады: 

- байқауды ұйымдастыру, өткізу және жеңімпаздар мен қатысушыларға 

сертификаттар бланкілерін әзірлеу; 

- байқау жеңімпаздарын марапаттау орнын тағайындау. 

2.2. Байқауға ұсынылған жұмыстарды қарау және бағалау үшін 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ Басқарма-Төрағасы ректордың бұйрығымен 

бекітілетін байқаудың әрбір бағыты бойынша қазылар алқасының құрамы 

құрылады. 

2.3. Қазылар алқасының құрамына Қ.Жұбанов атындағы АӨУ-дегі 

техникалық факультетінің профессорлық-оқытушылар құрамы, ғылыми 

мекемелердің және кәсіпорындардың өкілдері кіреді. Қазылар алқасының 

құрамынан қазылар алқасының төрағасы және барлық бағыттағы қазылар 

алқасының хатшысы сайланады. 



3. ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

3.1. Байқауға қатысатын жобалар өз бетінше орындалуы (плагиатсыз) 

керек. Жобалар жоғарыдағы бағыттар шеңберінде орындалуы керек және 

ғылыми өзектілігі болуы тиіс. 

3.2. Байқауға ұсынылған жобаның ғылыми жетекшісінің рөлі тек 

консультативтік сипатта болады. 

3.3. Жоба қазақ немесе орыс тілдерінде жүргізіледі. 

3.4. Байқауға қазақ немесе орыс тілдерінде орындалған жоба (қосымша 1) 

талаптарға    сай    рәсімделіп,    2022    жылдың    ақпан    айының     20-на 

дейін zhubanov_21@mail.ru электронды почтаға жіберілуі тиіс. 

3.5. Байқауға ұсынылған жобаның қабылданғаны немесе қабылданбағаны 

туралы ақпарат авторлар почтасына жауап ретінде жіберіледі. 

3.6. Объективтілік пен анонимділікті қамтамасыз ету үшін авторлардың 

және ғылыми жетекшілердің тегі, аты-жөні, сондай-ақ оқу орнының атаулары 

байқаудың бірінші кезеңі өткізілгеннен кейін қазылар алқасына ұсынылады. 

 
 

4. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫ ҚАРАУ 

ТӘРТІБІ 

 

4.1. Байқау 2 кезеңнен тұрады: 

- 1 кезең – жобаларды тексеру және іріктеу (21.02.2022-.22.02.2022 ж.); 

- 2 кезең – қорытынды жобаны қорғау (23.02.2022-24.02.2022 ж. 

Өткізілетін орны: Техникалық факультет, аудиториялар №120, №19, №208, 

№217, уақыты 900). 

4.2. Ғылыми жобаны тексеру кезінде 1 кезеңнің талаптарына сай 

төмендегі шарттар ескеріледі: 

- жоба тақырыбы байқау бағытына сай болуы; 

- жобаның өзектілігі; 

- жобаның негізіне алынған идеялардың жаңашылдық дәрежесі және 

өзіндік ерекшелігі, зерттеудің заманауи әдістерін қолдану мүмкіншіліктері; 

- ғылыми жобаның негізгі тақырыбының қамтылу сапасы және 

толыққандылығы; 

- жобаның теориялық маңыздылығы; 

- жобаның тәжірибелік маңыздылығы; 

- рәсімдеу сапасы. 

4.3. Әрбір бағыт бойынша қазылар алқасы (қазылар алқасы құрамының 

кемінде 2/3 бөлігі болған жағдайда) тексеру және ғылыми жобаларды ашық 

талқылау негізінде көпшілік дауыспен бірінші кезеңде әрбір бағыт бойынша 

байқаудың екінші кезеңге жолдама алатын финалистерді анықтау бойынша 
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шешім қабылдайды. Қазылар алқасы мүшелерінің дауыс саны тең болған 

жағдайда қазылар алқасының төрағасы шешуші болып табылады. Дауыс беру 

нәтижелері қазылар алқасының төрағасы мен хатшысының қолы қойылған 

байқаудың бірінші кезеңінде хаттамамен рәсімделеді (2-қосымша), оған қоса 

статистикалық анықтама беріледі (3-қосымша). 

4.4. Байқаудың Ұйымдастыру комитетінің отырысында байқаудың барлық 

бағыттарының қазылар алқасының дауыс беру нәтижелері қаралады және ашық 

дауыс беру арқылы бірінші кезеңнің қазылар алқасының хаттамаларын бекіту 

және конкурстың екінші кезеңін тағайындау туралы шешім қабылданады. 

4.5. Ұйымдастыру комитеті финалистерге байқаудың екінші кезеңіне 

қатысу үшін өткізу күніне дейін кешіктірмей шақыру жібереді. Байқаудың 

екінші кезеңінде финалистер қазылар алқасының алдында жоба қорғап, 

презентацияға түсініктеме беріп, сұрақтарға жауап береді. 

Презентацияға қойылатын талаптар: 

- презентация PowerPoint бағдарламасымен жасалуы тиіс; 

- жобаның иллюстрациялық материалдары (суреттер, диаграммалар, 

сызбалар, графикалық бейнелер) презентацияға шығарылады; 

- презентация көлемі 10 беттен аспауы тиіс. 

4.6. Әр бағыттың қазылар алқасы қатысушының презентациясы мен 

баяндамасын бағалайды және жеңімпаздарды анықтау және орындарды бөлу 

туралы шешім қабылдайды. Байқаудың нәтижелері қазылар алқасының 

төрағасы мен хатшысының қолы қойылған хаттамамен рәсімделеді (4- 

қосымша), оған статистикалық анықтама (5-қосымша) қоса беріледі. 

4.7. Байқауды өткізу туралы құжаттама үш жыл бойы Қ.Жұбанов 

атындағы АӨУ мұрағатында сақталады. 

 

Байланыс телефоны: 87023665108 
 

5. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН МАРАПАТТАУ 

 

5.1. 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. 

 

Байқау жеңімпаздарын I-III дәрежелі сертификаттармен, қалған 

қатысушыларды - қатысушы сертификатымен және ғылыми жетекшілерге - 

еңбектері үшін алғыс сертификаттарымен марапаттайды. 



6. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ. АПЕЛЛЯЦИЯҒА БЕРУ ЖӘНЕ 

ОНЫ ҚАРАУ 

 

6.1. Қ.Жұбанов атындағы АӨУ байқаудың объективті өткізілуін 

қамтамасыз ету үшін апелляциялық комиссия құрылады, оның саны мен құрамы 

ректордың бұйрығымен бекітіледі. Апелляциялық комиссияның құрамына 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ ғылыми-педагогикалық қызметкерлері, басқа да 

ЖОО-ның, ғылыми мекемелердің бірлескен ұйымдастырушылары, 

кәсіпорындардың, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және т.б. кіруі мүмкін. 

6.2. Байқауға қатысушылар нәтижелері жариялағаннан кейін он күн 

ішінде апелляциялық комиссияның электрондық почтасына байқау 

қазыларының баға беру нәтижесіне келіспеушілік туған жағдайында (email: 

zhubanov_21@mail.ru) апелляцияға өтінім жібере алады. 

6.3. Апелляциялық комиссия өтінім келіп түскен күннен бастап үш жұмыс 

күні ішінде шешім қабылдайды және сол шешім нәтижесі бойынша 

апелляциялық комиссияның отырыс хаттамасында (6-қосымша) тіркеледі және 

оны өтінім берушінің электрондық почтасына жібереді. 



Қосымша 1 

мектеп бітіруші 

түлектерге арналған 

ғылыми жобалар 

байқауының ережесіне сай 

 

ЖОБАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ 

 

Жұмыс қазақ немесе орыс тілдерінде көлемі 15 бетке дейін орындалуы 

керек, (парақ өлшемі - А4, жиектері - 20 мм). Мәтін Times New Roman қарпімен 

терілуі тиіс, өлшемі - 14, ал кестелер мен әдебиеттер тізімі мәтінінің өлшемі – 

12, жоларалық интервал - 1,0, абзац - 1,0 теріледі. Жұмыстың атауы бас 

әріптермен жазылады. Бөлімдер атаулары бір интервалдан кейін бас әріптермен 

қалың қаріппен теріледі. 

Жоба келесі үлгі бойынша орындалады: 

_   
 

ЖОБАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 

 

Автор (-лар): Аты-жөні 

Ғылыми жетекші (-лер): Аты-жөні 

Оқу орны 

 

Аңдатпа. Жобаның аңдатпасы 200 сөзден аспайды. Мәтін оқу орны 

атауынан кейін бір интервалмен курсивпен жазылады. 

Кілт сөздер: 10 сөзге дейін. Мәтін курсивпен жазылады. 
 

1. КІРІСПЕ 

Мәтін... 
 

2. ӘДЕБИ ШОЛУ 

Бұл бөлім бірнеше бөлімге бөлінуі мүмкін (қажет болған жағдайда). 

Бөлімшелердің атаулары қалың қаріппен жазылады. Бөлімшелер нумерациялуы 

тиіс. Бөлімнің мәтіні бір интервалмен жазылады. Әдебиетке сілтемелер тік 

жақшада мәтінде атап өту ретімен келтіріледі, мысалы, [1] немесе [2-7]. 
 

2.1 Бөлімше атауы 

Мәтін... 

 

2.2 Бөлімше атауы 

Мәтін... 



3. ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ, ПӘНІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ 

Мәтін... 
 

4. ЖОБА НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Бұл бөлім бірнеше бөлімшеге бөлінуі мүмкін (қажет болған жағдайда). 

Кестелер мен суреттерде мәтінде сілтемелер болуы және келесі үлгі бойынша 

рәсімделуі тиіс: 

 

а 

б в 

 

Сурет 1. Суреттің атауы 

а – бірінші сурет, б – екінші сурет, в – үшінші сурет 

Кесте 1. Кесте атауы 

Параметрлер А Параметрлер 

1 

Параметрлер 

2 

Параметрлер 

3 

Параметрлер Б Мәліметтер Мәліметтер Мәліметтер 

Параметрлер В Мәліметтер Мәліметтер Мәліметтер 

 

5. ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Мәтін... 

 

6. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1. Әдебиет 1 

2. Әдебиет 2 

3. Әдебиет 3 

 

Әдебиеттер тізімі МЕМСТ 7.1 – 2003 «Ақпарат, кітапхана және баспа ісі 

жөніндегі стандарттар жүйесінің», Библиографиялық жазба. Библиографиялық 

сипаттама» стандартымен рәсімделуі тиіс. 



Қосымша 2 

мектеп бітіруші 

түлектерге арналған 

ғылыми жобалар 

байқауының ережесіне сай 

 

қазылар алқасының төрағасы мен хатшысының бірінші кезеңі бойынша 

ХАТТАМА № _ 
 

_ __   
(бағыт атауы) 

 

  20 ж. 
 

Ғылыми жобалардың бірінші кезеңінің нәтижесін талқылау бойынша 

екінші кезеңге (финалистер) қатысушылар анықталды. 
 

 
 

Жоба атауы Жоба авторының (-лар) 

аты-жөні 

Жоба жетекшісінің (-лер) 

аты-жөні 
   

   

 

 
 
 

Төраға    _ _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 

 

Хатшы _ _   _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 



Қосымша 3 

мектеп бітіруші 

түлектерге арналған 

ғылыми жобалар 

байқауының ережесіне сай 

 

қазылар алқасының төрағасы мен хатшысының бірінші кезеңі бойынша 

СТАТИСТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА 
 

_ __   
(бағыт атауы) 

 

мектеп бітіруші түлектерге арналған ғылыми жобалар байқауының 

бірінші кезеңіне жоба ( жоба авторы (-лар), ғылыми жетекші (-лер)) 

_ _ оқу орындарынан қабылданды. 

 

Оқу орны Жоба тақырыбы Жоба авторы 
(-лар) аты-жөні 

Жоба жетекшісі 
(-лер) аты-жөні 

Балл саны 

1 2 3 4 5 
     

 

 

 
 

Төраға    _ _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 

 

Хатшы _ _   _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 



Қосымша 4 

мектеп бітіруші 

түлектерге арналған 

ғылыми жобалар 

байқауының ережесіне сай 

 

қазылар алқасының төрағасы мен хатшысының екінші кезеңі бойынша 

ХАТТАМА № _ 
 

_ __   
(бағыт атауы) 

 

  20 ж. 
 

Ғылыми жобалардың екінші кезеңінің нәтижесі бойынша 

сертификаттарды табыстау туралы шешім қабылданды: 

 

Сертификат Жоба тақырыбы, авторы (-лар) 

І дәрежелі  

ІІ дәрежелі  

ІІІ дәрежелі  

 

 

 
 

Төраға    _ _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 

 

Хатшы _ _   _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 



Қосымша 5 

мектеп бітіруші 

түлектерге арналған 

ғылыми жобалар 

байқауының ережесіне сай 

 

қазылар алқасының төрағасы мен хатшысының екінші кезеңі бойынша 

СТАТИСТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА 
 

_ __   
(бағыт атауы) 

 

мектеп бітіруші түлектерге арналған ғылыми жобалар байқауының екінші 

кезеңіне        жоба (        жоба авторы (-лар),         ғылыми жетекші (-лер)) _    _ 

оқу орындарынан қабылданды. 

 
Орын Оқу орны Жоба 

тақырыбы 

Жоба 

авторы 

(-лар) аты- 

жөні 

Жоба 

жетекшісі 

(-лер) аты- 

жөні 

Балл көрсеткіштері 

1 

кезең 

2 

кезең 

жалпы 

балл 

саны 

        

        

 

 

 
 

Төраға    _ _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 

 

Хатшы _ _   _ _ 
(қолы) (аты-жөні) 



Қосымша 6 

мектеп бітіруші 

түлектерге арналған 

ғылыми жобалар 

байқауының ережесіне сай 

 

апелляциялық комиссия мүшелері отырысынан 

ХАТТАМА № _ 

 

  20 ж. 

 

Апелляциялық комиссия мүшелері байқауға түскен келесі 

тақырыптағы___   

ғылыми жобаны (-лар) қарап, келесі автор (-лар) ___ _ 

_ _ дәрежелі сертификатпен 

марапаттауға шешім қабылдады. 
 

 

 

 

Апелляциялық комиссия төрағасы    
(қолы) 

_   
(аты-жөні) 

Апелляциялық комиссия мүшелері    
(қолы) 

   
(аты-жөні) 

 
_   

(қолы) 

   
(аты-жөні) 

 
_   

(қолы) 

   
(аты-жөні) 
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