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1. Жалпы ережелер 

1.1. Студенттік ғылыми-практикалық конференция (бұдан әрі-

Конференция) студенттер мен мектеп оқушыларын ғылыми-зерттеу 

қызметіне тарту, олардың ғылыми ой-ӛрісін кеңейту, зерттеу дағдыларын 

игеру және жоғары сапалы кәсіби даярлықты қамтамасыз ету нысаны болып 

табылады. 

1.2.  Конференция Халықаралық қатысумен облыстық мәртебеге ие. 

Шығыс Қазақстан облысы 9-11 сынып мектеп оқушылары мен 

колледждерінің студенттері, сондай-ақ  «Қазан сауда-экономикалық 

техникум» МАКББ (мемлекеттік автономды кәсіптік білім беру мекемесі) 

(Ресей Федерациясы) студенттері арасында ӛткізіледі.  

 

2. Конференцияның мақсаттары мен міндеттері 

2.1 Конференцияның мақсаттары:  

-  Жеке тұлғаның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін және ӛңірлік еңбек 

нарығындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды ескере отырып, білім 

алушыларды кәсіптік бағдарлауға және кәсіптік ӛзін-ӛзі анықтауға 

жәрдемдесу. 

 - ТжКБ жүйесінің білім алушылары мен мектеп оқушыларының 

шығармашылық және зияткерлік әлеуетін анықтау және қолдау. 

2.2 Міндеттері: 

- оқушылар мен студенттердің ғылыми-практикалық шығармашылығын, 

теориялық білімі мен қажетті кәсіби дағдыларын кеңейту және тереңдету;  

 - студенттер мен оқушылардың ғылыми-зерттеу және жобалық 

жұмысқа қызығушылығын, оны ұйымдастыру дағдысын, оқу жоспарлары 

мен бағдарламалары шеңберінен шығатын оқу пәндерінің материалдарын 

зерделеу бойынша ӛз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға 

жәрдемдесу; 

- студенттердің қосымша оқу материалдарын игеруіне шығармашылық 

кӛзқарас арқылы жоғары білікті мамандарды даярлау сапасын арттыру. 

 

3. Ұйымдастыру комитеті 

3.1. Конференцияны ұйымдастыру «Шығыс Қазақстан облысының 

кәсіптік білім беру орталығы» КММ және облыстық әдіскерлердің 

әдістемелік бірлестігінің, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан 

облысы, Ӛскемен қаласы «Құмаш Нұрғалиев атындағы Колледж» 

мекемесінің және осы колледж студенттерінің шағын ғылыми қоғамының 

жалпы басшылығымен жүзеге асырылады. 

3.2. Ұйымдастыру комитетінің міндеттері: 

-студенттер мен мектеп оқушыларын ғылыми-практикалық конференция 

ӛткізу туралы ақпараттандыру; 

- конференцияның түрін, тәртібін, орны мен мерзімін анықтау;   

- ғылыми-практикалық конференция жұмысының ұзақтығын ескере 

отырып, оның бағдарламасын әзірлеу;  

- оның жұмысының ұзақтығы; 



- конкурстық материалдарды бағалау ӛлшемдерін әзірлеу; 

-студенттердің ғылыми-практикалық конференциясына 

қатысушылардың құрамын бекіту; 

-  конференция жеңімпаздарын марапаттау. 

3.3. Ұйымдастыру комитеті студенттік ғылыми жұмыстар конкурсының 

конференциясын ӛткізу кезінде туындайтын барлық даулы мәселелерді 

қарастырады және олар бойынша түпкілікті болып табылатын шешімдер 

қабылдайды. 

Конференция модераторлары:  

Яроцкая Наталья Владимировна - Құмаш Нұрғалиев атындағы колледж 

директорының оқу-әдістемелік жұмысы жӛніндегі орынбасары 

(конференцияны  ұйымдастырудың жалпы мәселелері бойынша, электрондық 

жұмыстар жинағын басып шығару бойынша), телефон 87055057401., 

Бейсенова Гаухар Ӛркенбековна - техникалық-сервистік бӛлімнің 

меңгерушісі (ӛтінімдер мен материалдарды мемлекеттік тілде жинау 

мәселелері бойынша), телефон 87771526890., 

Литвинова Ольга Юрьевна - Құмаш Нұрғалиев атындағы колледж 

оқытушысы (ӛтінімдер мен материалдарды жинаудың жалпы мәселелері 

бойынша), телефон 8 7055022925., 

Ахметова Дина Саменовна - ШҚО КББ орталығының әдіскері 

(ұйымдастыру комитеті жұмысының, сараптау комиссиясы жұмысының және 

жеңімпаздарды марапаттауды ұйымдастырудың, конференция 

қатысушыларын сертификаттаудың және жалпы мәселелері бойынша), 

телефон 87052502990. 

 

4. Ғылыми-практикалық конференцияға қатысу: 

4.1. Конференцияға колледж студенттері мен 9-11 сынып оқушылары 

қатысады;  

4.2  Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс; 

4.3  Ӛтуі: on-line (БКБ) режимінде күндізгі) ; 

4.4. Конференцияға бір оқытушының жетекшілігімен жеке немесе 

авторлық топ құрамында (2 адамнан артық емес) орындалған жұмыстар 

ұсынылуы мүмкін. Бір білім беру мекемесінен жұмыс саны-5 (бестен) 

аспайды. 

4.5. Баяндамаларды ресімдеуге және ғылыми-практикалық конференция 

тақырыбына қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстар 

конференцияға қатысуға қабылданбайды. 

4.6. Конференцияға қатысушылардың баяндамалары плагиатқа қарсы 

жүйе арқылы тексеріледі. Жұмыстың бірегейлігі 50% немесе одан да кӛп 

болуы керек. Осы ӛлшемге сәйкес келмейтін жұмыстар конференцияға 

қатысуға қабылданбайды. 

4.7. Конференцияға қатысу – тегін.  

 

 

 



5. Ғылыми-практикалық конференцияны өткізу тәртібі 

5.1. Ғылыми-практикалық конференцияның қорытынды отырысы 

қатысушылардың баяндамаларын Презентациялаумен және тыңдаумен 2021 

жылғы 21 сәуірде Proficonf платформасында бейнеконференция түрінде on-

line режимінде ӛтеді.   

5.2. Қатысуға ӛтінімдер және баяндама материалдары 2021 жылғы 09 

наурыздан бастап 05 сәуірге дейін қоса алғанда мына электрондық мекенжай 

бойынша қабылданады: olya.uk@mail.ru.  

5.3. Конференция секциялар бойынша жүргізіледі : 

1) мемлекеттік тілде оқыту секциясы; 

2) орыс тілінде оқыту секциясы.  

5.4. Қорытынды отырысты ӛткізу тәртібі мен регламентін қамтитын 

конференция бағдарламасы 2021 жылғы 06-16 сәуірден басталады және 2021 

жылғы 19 сәуірде барлық қатысушыларға электрондық пошта арқылы 

жіберіледі. 

 

6. Баяндамаларды ресімдеуге қойылатын талаптар 

6.1.Баяндама кӛлемі 5 беттен аспайды. Microsoft Office Word редакторы, 

*doc пішімі қолданылады. * docx, шрифт - Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5, қызыл жол шегінісі 1,25. Қолмен тасымалдау және қосымша 

бос орындар ұсынылмайды. Мәтінде суреттер, кестелер болады. Жан-

жағынан: оң, жоғарғы, тӛменгі-2 см, сол-3 см. 

Times New Roman шрифтіндегі сілтемелер; кегль 12, интервал 1, әр 

беттегі сілтемелерді нӛмірлеу.  

Бетте орналасуы: жоғарғы оң жақ бұрышында – оқу орны, автордың тегі 

мен аты - жӛні, мамандығы, курсы, келесі жолда-баяндаманың немесе сӛз 

сӛйлеудің атауы, бұдан әрі-баяндама мәтіні. 

6.2.  Баяндама қол жетімді тілде, нақты, құрылымдалған болуы керек. 

Материалды, схемаларды, кестелерді, нұсқаулықтарды ұсынудың кӛрнекілік  

ретінде болады. 

6.3. Материалдардың мазмұны үшін авторлар мен ғылыми жетекшілер 

жауап береді. 

6.4. Конференцияға ұсынылған материалдар рецензияланбайды, 

түсініктеме берілмейді және қайтарылмайды.   

6.5. Ғылыми-практикалық конференцияға қатысушылардың сӛз сӛйлеу 

регламенті ғылыми-зерттеу жұмысын презентациямен (ұзақтығы – 5-7 мин.) 

және пікірталаспен (3 мин. дейін) кӛпшілік алдында қорғауды кӛздейді. 

 

7. Баяндамаларды бағалау критерийлері: 

- зерттеудің ӛзектілігі мен жаңалығы; 

- зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы; 

- тіл, концептуалды аппарат және материалды ұсыну формасы 

тұрғысынан презентацияның ғылыми стилі мен дұрыстығы;  

- мәселені зерттеу тереңдігі және зерттеу дәрежесі; 

- зерттеу тақырыбын әзірлеуге шығармашылық кӛзқарас; 



- мәселелерді шешудің дәлелділігі мен ӛзіндік ерекшелігі;  

- пайымдау, бағалау, қорытынды дербестігі; 

- жұмыстың кӛрнекі кӛрінісі (безендіру сапасы, тақырып бойынша 

графикалық материалдардың болуы және сапасы); 

- сӛз сӛйлеу регламентін сақтау ; 

- материалды меңгеру дәрежесі (осы тақырып бойынша сұрақтарға 

жауаптар).  

- Әрбір критерий бес балдық шкала бойынша бағаланады: ең тӛменгі 

баға-0 балл, ең жоғары баға-5 балл. Конкурстық жұмысты бағалау үшін ең 

жоғары балл - 50 балл. 

Конференцияға қатысушылардың жұмыстарын сараптамалық комиссия 

бағалайды  

 

8. Сараптау комиссиясының құрамы   

 Сараптау комиссиясының құрамына ШҚО КББ орталығы КММ 

ӛкілдері, ШҚО колледждерінің оқытушылары, ШҚО мектептерінің 

педагогтары кіреді.  

9. Қорытынды шығару және конференция қатысушыларын 

марапаттау : 

9.1. Ұйымдастыру комитеті конференцияны ӛткізудің соңғы күні және 

білім деңгейі бойынша (мектеп оқушылары мен колледж студенттері) 

конференция қорытындысын жариялайды.    

9.2. Жеңімпаздар ШҚО кәсіптік білім беру орталығының (1-ші, 2-ші, 3-

ші дәрежелі) дипломдарымен екі секция бойынша марапатталады, 

дипломдарда ғылыми жетекшілер кӛрсетіледі.  

  9.3. Конференцияның барлық қатысушыларына ғылыми жетекшілер 

кӛрсетілген қатысушы сертификаттары беріледі. 

9.5. Конференцияға қатысушылардың баяндамалары ұйымдастырушы-

колледждің сайтында орналастырылатын конференция материалдарының 

электрондық жинағына кіреді kkn.kz.   

 

 

 



 1қосымша 

 

 

Жалпы білім беретін мектеп оқушылары арасында 

«Болашақ мамандыққа қызығушылықты қалыптастыруда студенттер 

мен оқушылардың ғылыми-практикалық зерттеулері» атты облыстық 

ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға өтінім.  

 

 

 

Қатысушының тегі, аты-жӛні (курс 

(сынып), байланыс телефоны, 

электрондық мекенжайы) 

 

Жұмыс тақырыбы  

Қатысу тілі   

Оқу орнының атауы 

(мекен-жайы, Байланыс телефоны) 

 

Басшының тегі, аты-жӛні 

(лауазымы, байланыс телефоны) 

 

 

Оқу орнының  директоры      _ 

 
М.О. 

(қолы)            (АЖТ.) 

 


