
           
 
 

ЖАС ҒАЛЫМДАР АРАСЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР БАЙҚАУЫ 

 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Жас ғалымдар кеңесі Нұрсұлтан 

Назарбаев қорымен бірлесіп, «COVID-19 пандемиясының салдарын шешу жөніндегі менің 
көзқарасым» атты тақырыбында Қазақстанның жас ғалымдары арасында (40 жасқа дейін) 
байқау өткізетіндігі туралы хабарлайды. 

Егер сен қоршаған ортаңда болып жатқан өзгерістерге, ел тағдырына немқұрайлы 
қарамасаң, өршіл және мәселелерді шешу жөнінде өз пайымың бар болса, онда өз аталған 
жобалар байқауына өз жұмысыңды жіберіп, Қазақстанның ғылыми дамуына өз үлесіңді 
қоса алатын жастар қозғалысының бір бөлігі бол! 

 
Байқаудың міндеті – ғылыми зерттеулерге қатысу үшін Қазақстанның жас 

ғалымдарын тарту және оларға өзекті мәселелерді талқылау үшін платформа ұсыну. 
 
 
 

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Жас ғалымдар кеңесі Нұрсұлтан 
Назарбаев қоры бірлестігімен 

 
 

 

Байқауға жеке немесе авторлық ұжыммен 40 жасқа дейінгі Қазақстанның жас 
ғалымдары қатыса алады. 

 
 
 
1 кезең. Өтінімдерді қабылдау. 
Байқауға қатысу үшін көрсетілген форма бойынша (1-қосымша) жазылған жобалық 

идеясы бар байқауға қатысу туралы өтінімді электрондық форматта 
YouthKazNU@gmail.com поштасына жіберу қажет немесе көрсетілген форманы толтырып 
2020 жылдың 20 қарашасына дейін жіберуіңізге болады. Құжаттың атауы: 
Аты-жөні_Жоба атауы 

2 кезең. Қатысушыларды алдын ала іріктеу. 
2020 жылдың 27 қарашасында 1 кезеңнен іріктеліп өткен 10 жұмыстың авторларына 

растау жіберіледі. 
3 кезең. Іріктелген жоба жұмыстарын қорғау және жеңімпаздарды анықтау 
Іріктелген 10 жоба жұмыстарын қорғау 2020 жылдың 2-ші желтоқсанында ZOOM 

платформасы арқылы онлайн форматта өтіп, жеңімпаздардың есімдері жарияланады. 
 
Үздік жұмыстар ақшалай сыйлықтармен және дипломдармен марапатталады. 
• 1 орын – 200 000 теңге. 
• 2 орын – 125 000 теңге. 
• 3 орын – 75 000 теңге. 

 

БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР 

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 

БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 
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Сонымен қатар, байқауға келіп түскен, қойылатын талаптарға сәйкес келетін 
жұмыстар «Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдар арасындағы өткізілетін 
Халықаралық конференцияның жинағында немесе ҚазҰУ-дың ғылыми журналдарында 
жариялау үшін ұсынылады. 

 
Байқау жеңімпаздарының жобаларын іске асыру мерзімі, зерттеу нәтижелерін 

жариялау: 01.12.2021 ж. дейін 
 
Байқаудың талаптарына сәйкес келмейтін жобалар қарауға қабылданбайды. 
 
 
 
 
Ғылыми жоба коронавирустың жағдайы әсер еткен әртүрлі салаларды қамтуы керек. 

Ғылыми жұмыстарда әлеуметтік, экономикалық аспектілер, қоршаған ортаның жай-күйі 
және халық денсаулығының іске асырылуы және көрсетілген мәселелердің шешуге 
бағытталған басқа да кешенді шаралар да ұсынылуы мүмкін. 

Жобалық-ғылыми шешім ғылыми әзірлеудің мәселелерімен міндеттерімен, сондай-
ақ проблемаларды реттеуді шешу жолдарымен де байланысты болуы мүмкін. 

Жұмыс көлемі кемінде 10 бет болуы керек. Беттердің максималды саны – 15. 
 
Конкурстық іріктеуде жобаларды сараптау келесідей талаптарға сүйене 

отырып бағаланады: 
1. Байқау тақырыбына сәйкестігі, жұмыс тақырыбының мазмұны мен 

тұжырымдалуы. 
2. Жобаның өзектілігі. 
3. Жобаның жаңалығы, практикалық маңыздылығы және бәсекеге қабілеттілігі. 
4. Жобаны іске асырудың жоспарланған орны. 
5. Жобаны коммерцияландыру немесе бизнес, кәсіпорындар, экономиканың нақты 

субъектілері тарапынан жобаны қоса қаржыландыру мүмкіндігі. 
6. Жобаның жаңашылдығы, идеяның бірегейлілігі. 
7. Жоба нәтижесін коммерцияландыру перспективасы. 
8. Жобаның инвестициялық тартымдылығы. 
9. Жобаның экономикалық тиімділігі. 
10. Жұмыстың орындалу сапасы. 
11. Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігі (атауының, форматының, 

дереккөздерге сілтемесінің болуы және т.б.). 
 
 
 

 
Байқауға қойылған шарттарға сәйкес келетін барлық ғылыми бағыттар бойынша 

өтінімдер ұсынылуы мүмкін. 
 
 

 
Омиралиева Гаухар Касеновна, Тел.: +7 (702) 459-67-48, +7 (727) 377-33-30, 11-62, 

YouthKazNU@gmail.com 

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУ ҮШІН ӨТІНІМ БЕРУ ТӘРТІБІ 

ЖОБАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАРЫ 
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Қосымша 1 
 
Безендіру: 
Қаріп кеглі - 12 (аңдатпа, түйінді сөздер, әдебиет – 10, кесте мәтіні – 9-11), қаріп – 

Times New Roman, теңестіру – мәтіннің ені бойынша, интервал – бір, абзац шегінісі – 0,8 
см, жиектері: жоғарғы және төменгі – 2 см, сол және оң – 2 см.нөмірлеу-беттің төменгі 
жағында ортада. 

 
ЖҰМЫС ҚҰРЫЛЫМЫ 
• Бірінші бет: 
Бірінші жол: Жұмыс атауы (тақырып) жұмыстың мәні мен мазмұнын көрсетіп, 

оқырман назарын аударуы керек. Атау қысқа, ақпараттық болуы керек және дөрекі немесе 
қысқартулар болмауы керек. Тақырыптың оңтайлы ұзындығы - 5-7 сөз (кейбір 
жағдайларда 10-12 сөз). Жұмыстың атауы орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде 
ұсынылуы тиіс. Жұмыстың атауы қалың қаріппен кіші әріптермен, туралау – ортасында 
ұсынылады. 

* Жұмыс авторлары - аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, атқаратын 
лауазымы, жұмыс орны, қаласы, елі, байланыс телефоны, email көрсетіледі. Авторлар 
туралы мәліметтер жай қаріппен кіші әріптермен, теңестіру – ортасында ұсынылады. 

 
• Андатпа көлемі 150-500 сөз орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде. 
 
Андатпа құрылымы келесі міндетті тармақтарды қамтиды: 
• Зерттеу тақырыбы туралы Кіріспе сөз. 
• Ғылыми зерттеудің мақсаты, негізгі бағыттары мен идеялары. 
• Жұмыстың ғылыми және практикалық маңыздылығының қысқаша сипаттамасы. 
• Зерттеу әдіснамасының қысқаша сипаттамасы. 
• Зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері мен талдаулары, қорытындылары. 
• Жүргізілген зерттеудің құндылығы (осы жұмыстың тиісті білім саласына қосқан 

үлесі). 
• Жұмыс қорытындысының практикалық маңызы. 
• Түйінді сөздер / сөз тіркестері – саны 3-5 орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде. 
Жұмыстың басындағы деректер (атауы, авторлары, абстракт, түйінді сөздер) түпнұсқа 

тілінде беріледі. Бұдан әрі ағылшын тілінде болу қажет. Содан кейін қазақ немесе орыс 
тілдерінде (негізгі жұмыс тіліне байланысты). 

 
Келесі бет (жаңа): 
 

• Кіріспе келесі негізгі элементтерден тұрады: 
Тақырыпты таңдауды негіздеу; тақырыптың немесе мәселенің өзектілігі. Ғалымдардың 

тәжірибесін сипаттау негізінде тақырыпты таңдауды негіздеуде проблемалық жағдайдың 
болуы туралы хабарланады (зерттеулердің болмауы, жаңа объектінің пайда болуы және 
т.б.). Тақырыптың өзектілігі осы объектіні зерттеуге деген жалпы қызығушылықпен 
анықталады, бірақ бар сұрақтарға толық жауаптардың болмауымен, ол тақырыптың 
теориялық немесе практикалық маңыздылығымен дәлелденеді. 

• Сіздің жұмысыңыздың нысанын, тақырыбын, мақсаттарын, міндеттерін, әдістерін, 
тәсілдерін, гипотезасын және мағынасын анықтау. Зерттеудің мақсаты тезистің дәлелі, 
яғни зерттеу тақырыбын автор таңдаған аспектіде ұсынумен байланысты. 

• Материалдар мен әдістер - материалдар мен жұмыс барысын сипаттаудан, 
сондай-ақ қолданылған әдістердің толық сипаттамасынан тұруы керек. 



Зерттеу материалының сипаттамасы немесе сипаттамасы оның сапалық және сандық 
жағынан көрсетілуін қамтиды. Материалдың сипаттамасы-тұжырымдар мен зерттеу 
әдістерінің дұрыстығын анықтайтын факторлардың бірі. 

Бұл бөлімде мәселенің қалай зерттелгені сипатталады: бұрын жарияланған 
белгіленген процедураларды қайталамай-ақ егжей-тегжейлі ақпарат; материалдар мен 
әдістерді қолдану кезінде міндетті түрде жаңалық енгізе отырып, жабдықты 
(бағдарламалық жасақтаманы) сәйкестендіру және материалдарды сипаттау қолданылады. 

Ғылыми әдістеме мыналарды қамтуы керек: 
- зерттеу мәселелері; 
- алға қойылған гипотеза (тезис); 
- зерттеу кезеңдері; 
- зерттеу әдістері; 
- зерттеу нәтижелері. 

Әдебиетке шолу бөлімінде-шетел авторларының ағылшын тіліндегі зерттелетін 
тақырыбы бойынша іргелі және жаңа еңбектері (15 еңбектен кем емес), осы еңбектердің 
ғылыми үлесі тұрғысынан талдау, сондай-ақ сіз өз мақалаңызда толықтыратын зерттеудегі 
кемшіліктер қамтылуы тиіс. 

Жұмысқа қатысы жоқ көптеген сілтемелер немесе өзіңіздің жетістіктеріңіз туралы 
орынсыз пікірлер, алдыңғы жұмысыңызға сілтемелер БОЛМАУ ҚАЖЕТ. 

Нәтижелер және талқылау бөлімінде - сіз алған зерттеу нәтижелерін талдау және 
талқылау келтіріледі. Зерттеу барысында алынған нәтижелер бойынша қорытындылар 
келтіріледі, негізгі мәні ашылады. Бұл жұмыстың маңызды бөлімдерінің бірі. Онда сіздің 
жұмысыңыздың нәтижелерін талдау және алдыңғы жұмыстармен, талдаулармен және 
қорытындылармен салыстырғанда тиісті нәтижелерді талқылау қажет. 

Қорытынды – осы кезеңдегі жұмысты қорытындылау; автор ұсынған тұжырымның 
ақиқатын растау және алынған нәтижелерді ескере отырып, ғылыми білімнің өзгеруі 
туралы автордың қорытындысы. Қорытындылар дерексіз болмауы керек, олар белгілі бір 
ғылыми саладағы зерттеу нәтижелерін жалпылау үшін, әрі қарай жұмыс істеу 
ұсыныстарын немесе мүмкіндіктерін сипаттай отырып қолданылуы керек. 

Қорытынды құрылымында келесі сұрақтар болуы керек: зерттеудің мақсаттары мен 
әдістері қандай? Қандай нәтижелер алынды? Қандай тұжырымдар бар? Дамуды енгізу, 
қолдану перспективалары мен мүмкіндіктері қандай? 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі кемінде 30 әдебиет атауынан тұрады, олардың 50%-ы 
ағылшын тілінде. Әдебиеттер тізімінде кириллицада ұсынылған жұмыстар болған 
жағдайда, әдебиеттер тізімін екі нұсқада ұсыну қажет: біріншісі – түпнұсқада, екіншісі – 
романизацияланған алфавитпен (транслитерация). 
 
 

Құрметпен, ұйымдастыру комитеті 
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