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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
«ZIAT» Ғылыми –әдістемелік орталығы (Астана қаласы) Сіздерді
ІІІ Республикалық «Жас ғалым» атты оқушылардың ғылыми
жұмыстарының сайысына қатысуға шақырады
Сайыстың мақсаты:
Сайыстың мақсаты – оқушылардың танымдық,
қызығушылықтарын қалыптастыруға мумкіндік жасау.

шығармашылық,

интеллектуалды

Сайыстың міндеті:
- оқушылардың ғылыми – зерттеу шығармашылық қызығушылықтарын дамытуға және
қолдауға мҥмкіндік жасау;
- оқушылардың іргелі және қолданбалы ғылымға деген кызығушылықтарын дамыту.
Қатысушылар контингенті: 5-11 сынып оқушылары, колледж, университет студенттері
Сайыстың ӛткізілу тәртібі:
Конкурсқа қатысу форматы– сырттай, яғни қатысушының қатынасуын қажет етпейді.
Сайысқа қатысушылар өз жҧмыстарын электронды тҥрде электронды пошта арқылы жіберед.
Сайыстың ӛткізілу уақыты
Жҧмыстарды қабылдау уақыты
Қорытындыны
және
орталықтың
сайтына жариялау
Дипломдарды жіберу

01.12.2015 – 26.15.2015
27.12.2015 – 17.01.2016
20.01.2016ж кейін

Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
- қатысушының өтініш-сауалнамасы
- сайыстық жҧмыс файлы
- ҧйымдастырушылық төлем төлегені туралы квитанция көшірмесі.
Сайысқа қатысу ҥшін жҧмыстар nauka.hr@mail.ru электронды поштасына қабылданады.
Ескерту: Қҧжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер
жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сҧраймыз.
Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар:
Жҧмыс Microsoft Word документі орындалуы керек. Парақтың форматы А-4, тҧтас мәтін –
«Times New Roman» шрифті, 14-кегіл, жолдар аралығы – дара. Парақтың тҥрі – кітаптік. Шеттері
стандартты – 2см. Жҧмыстың ауқымы машинамен басылған болуы тиіс, көлемі шектеусіз.
Жҧмыс қазақ немесе орыс тілдерінде ҧсынылуы керек.
Жҧмыс жетекшінің пікірімен және маманның сын пікірімен берілу керек, онда таңдалған
тақырыптың мақсатқа сәйкестігі, автордың жҧмысқа ҥлесі, артықшылығы және кемшілігі
көрсетілуі тиіс.

ЖҰМЫСТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Кіріспе. (маңыздылығы, өзектілігі, жҧмыстың мақсаты мен міндеті, жаңашылдығы)
1-бӛлім. Теориялық
2-бӛлім. Сараптамалық (ғылыми тәжірибе, талдау, дәлел, есеп)
3-бӛлім. Ҧсыныс
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Жұмыстарды бағалау критерийлері:
 ғылыми жаңашылдығы;
 қаралған мәселенің өзектілігі ;
 қҧрылымның негізділігі және мазмҧнының қисындылығы;
 стиль және мазмҧнының мәдениеттілігі;
 арнайы әдебиетті пайдалануы және ақпаратты қолданудың тҥрлілігі;
 шеттілді әдебиеттерді тҥпнҧсқа тілінде қолданылуы;
 анализдың және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдісінің игерушілігі ;
 меншікті ғылыми зерттеу жҧмыстарының нәтижесінің болуы;
 автордың өзіндік жҧмыс тәсілі
 шешімнің және практикалық ҧсыныстың болуы;
 жҧмыстың безендірілуі.
Марапаттау.
1. Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар
бойынша жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Жҥлделі орындардың санына квота
белгіленбейді. Жеңімпаздардың және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына
кірмеген қатысушылар, қатысушы дипломдарын алады. Жетекшілерге қорытынды бойынша
оқушысын/студентін қатыстырғаны жайлы диплом беріледі.
2. Дипломдарды жолдау конкурстың қорытындысын шығарғаннан кейін жҥзеге
асырылады
3. Сайыстың қортындысы centeroir.kz сайтында жарияланады
4. Сараптамалық қорытындылар қатысушыларға берілмейді. Байқау материалдарының
мазмҧнына ҧйымдастыру комитеті жауапты емес.
Сайсқа қатысудың қаржылық шарттары
ІІІ Республикалық «Жас ғалым» атты оқушылардың ғылыми жҧмыстарының
сайысының ҧйымдастырушылық төлемі 3000 теңге. Төлем банктік реквизитермен өткізіледі
Байланыс
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 771 375 60 82
+7 (7172) 904-666

E-mail:
nauka.hr@mail.ru
Конкурстық
материалдар
осы
электронды поштаға
жіберіледі

Сайт:
www.centeroir.kz

Банктік реквизиттер:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО «Казкоммерцбанк»
Акмолинский филиал
БИН /БСН/BIN 140540011754
номер счета
KZ219261501173973000
БИК KZKOKZKX
КНП 861 КБЕ 17

Құрметпен,
«ҒӘО «ZIAT» ЖШС жетекшісі
Б.К.Жуманова

ӚТІНІШТІ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ:
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ЖАС ҒАЛЫМ» АТТЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ҒЫЛЫМИ ЖҦМЫСТАРЫНЫҢ САЙЫСЫНА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШ ҤЛГІСІ
ӛтініш формасы

Оқушы жайлы мәлімет
Қатысушы оқушының аты-жөні (толығымен)
Білім беру мекемесінің (қысқартусыз) толық атауы
Сыныбы, курс
Жҧмыстың тҥрі
Тақырыптың аты
Зерттеу бағыттары
Оқытушы/жетекшінің аты-жөні (толығымен)
Диплом жіберу ҥшін пошталық адресі (индексімен)
Ҧялы телефон (7700 000 00 00)
Жҧмыс немесе ҥй телефоны
E-mail
Ӛтініш жеке файылда рәсімделеді!
Ӛтінім міндетті түрде сызба кесте түрінде толтырылуы тиіс
Деректер дипломға сәйкес толтырылады

