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«ZIAT» Ғылыми – әдістемелік орталығы
«Жас білімпаз» атты қашықтықтан өткізілетін ХІ Республикалық
оқушылар мен студенттердің ғылыми жұмыстар сайысын жариялайды
Конкурстың мақсаты мен міндеті:
Конкурс оқушылар арасында ғылыми-зерттеу дағдысын дамытуға, біліктілігін арттыру
мақсатында өткізіледі.
Конкурстың басты міндеті оқушылардың теориялық және практикалық дайындықтарын
қажет етеді, олардың шығармашылық дамуына ықпал етеді ғылымның, техниканың, өндірістің
талабына сай біліктілігін жоғарлату
Оқушылардың оқу үдерісімен ғылыми зерттеу жұмыстары тығыз қарым қатынаста болуы.
Қатысушылар контингенті: 1-11 сынып оқушылары мен студенттер. Қатысу жеке немесе
біріккен болуы мүмкін. Біріккен авторлар саны - екіден аспауы тиіс.
Сайыстың өткізілу тәртібі:
Сайысқа қатысу форматы–сырттай, яғни қатысушының қатынасуын қажет етпейді. Сайысқа
қатысушылар өз жұмыстарын электронды түрде электронды пошта арқылы жіберед.
Сайыстың мәні мен мазмұны
Сайысқа ғылыми жұмыстар мен жобалар қабылданады
Материалдардың тақырыптамасына шектеу қойылмайды, алайда құжаттар білім беру
сипатында болуы тиіс және жалпыға танылған ғылыми дәлелдерге, әдептік нормаларға және
заңнамаға қайшы келмеуі керек.
Ғылыми жұмыстар мен жобалар әр түрлі бағыттар бойынша ұсынылуы мүмкін.
Сайыстың өткізілу уақыты:
құжаттарды қабылдау 30.11.2020ж. дейін
жұмыстарды тексеру 02.12 – 15.12.2020ж.аралағында
дипломдарды жіберу 17 желтоқсаннан кейін
Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
- қатысушының өтініш-сауалнамасы
- сайыстық жұмыс
- ұйымдастырушылық төлем төлегені туралы квитанция көшірмесі.
Сайысқа қатысу үшін жұмыстар nauka.hr@mail.ru электронды поштасына қабылданады.
Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер
жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз.
Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар:
Жұмыс қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылуы керек. Сайысқа ғылыми жұмыстар немесе
жобалар ұсынылады.
Жұмыс Microsoft Word документі орындалуы керек. Парақтың форматы А-4, тұтас мәтін –
«Times New Roman» шрифті, 14-кегіл, жолдар аралығы – дара. Парақтың түрі – кітаптік. Жұмыстың
ауқымы машинамен басылған болуы тиіс, көлемі шектеусіз.
Жұмысқа қойылатын талаптар:
- титулдық парақ:
- мазмұны;
- түйін (аннотация) – жұмыстың негізгі бағыттары бойынша қысқаша баяндамасы, қазақша
немесе орысша беріледі (жұмыстың қай тілде жазылғанына байланысты)
- кіріспе;
- негізгі бөлім;

- қорытынды;
- қолданылған әдебиеттер тізімі.
ЖҰМЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ:

ғылыми жаңашылдығы;

қаралған мәселенің өзектілігі;

құрылымның негізділігі және мазмұнының қисындылығы;

стиль және мазмұнының мәдениеттілігі;

арнайы әдебиетті пайдалануы және ақпаратты қолданудың түрлілігі;

шеттілді әдебиеттерді түпнұсқа тілінде қолданылуы;

анализдың және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдісінің игерушілігі;

меншікті ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінің болуы;

автордың өзіндік жұмыс тәсілі

шешімнің және практикалық ұсыныстың болуы;

жұмыстың безендірілуі.
Марапаттау.
Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар бойынша
жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Байқау комиссиясы арнайы (қосымша) номинация құру
құқығына ие болады және жұмыстардың қарастыру уақыттын өзгертуі мүмкін. Жеңімпаздардың
және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына кірмеген қатысушылар, қатысушы
дипломдарын алады. Жетекшілерге қорытынды бойынша оқушысын қатыстырғаны жайлы диплом
беріледі.
Сайыстық жұмыстың, біздің сараптаушы педагогтық комиссияның қарап шығуымен
бағалануына орай, сіз дипломның электронды түрін аласыз. Электронды диплом JPEG
форматындағы электронды сапалы файл түрінде беріліп, қатысушының электронды пошта жәшігіне
жіберіледі.
Дипломдарды жолдау конкурстың қорытындысын шығарғаннан кейін жүзеге асырылады.
Сайыстың қортындысы centeroir.kz сайтында жарияланады.
Сараптамалық қорытындылар қатысушыларға берілмейді. Байқау материалдарының
мазмұнына ұйымдастыру комитеті жауапты емес.
Сайсқа қатысудың қаржылық шарттары
Орталықтың ұйымдастыруымен өтіп отырған Сайысқа қатысу ақылы. Қатысу төлемін
қатысушы өз қаражаты есебінен төлейді. Ұйымдастырушылық төлемі 2000 теңге.
Дипломның қағаз жүзіндегі нұсқасын алам деген жағдайда (диплом "Казпошта" АҚ арқылы
жіберіледі) негізгі төлемге қоса қосымша 1500тг төленеді.
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 702 194 99 73
E-mail:
nauka.hr@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

Банктік реквизиттер:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Қазақстан Халық Банкі"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
Kaspi голд арқылы төлеу тәртібі
Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі
бөлімдерге өту керек "төлемдер" → "білім беру"
→ "курстар мен қосымша білім" → регионды
Нұр-Сұлтан қаласына өзгертіп, тізімнен "ZIAT"
ғылыми-әдістемелік орталығын таңдаңыз

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

исх. №1696

02 ноября 2020г.

«Научно-методический центр «ZIAT» объявляет
ХІ Республиканский дистанционный конкурс научных работ
школьников и студентов «Жас білімпаз»
Цель конкурса: Целью конкурса являются выявление и привлечение молодежи,
ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем науки и
практики; развитие у учащейся молодежи интереса к научному наследию; содействия процессам
формирования лидеров образования, способных к проектированию инновации и их реализации.
Тематика свободная, т.е. выбор темы остается за автором.
Контингент участников конкурса: Школьники 1-11 классов, студенты. Участие может
быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной работы - не более двух.
Порядок проведения конкурса: Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. не
требующий личностного присутствия участников Конкурса. Все материалы на Конкурс
представляются в электронном виде по электронной почте.
Предмет и содержание Конкурса
Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы.
Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству.
Исследовательские работы могут быть представлены по различным направлениям
Сроки и порядок проведения конкурса:
1. прием заявок и материалов по 30.11.2020г.
2. экспертиза работ 02.12 - 15.12.2020г.
3. рассылка дипломов после 17 декабря
Необходимые документы для участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на участие;
-работу;
- оплату регистрационного взноса.
Материалы на конкурс принимаются по электронному адресу nauka.hr@mail.ru.
Примечание: после отправки материала на наш электронный адрес, в ответ вы должны
получить письмо-подтверждение что, работы приняты на конкурс, если Вы не получили ответ то
просим связаться с нами.
Требования к оформлению работы:
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском или русском языках.
Для участия необходимо представить научную работу.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
кегель 14, межстрочный интервал - одинарный. Ориентация листа – книжная. Поля стандартные.
Объем работы не ограничен.
«Научно-методический центр «ZIAT» оставляет за собой право публикации конкурсных
работ и информации об их авторах на сайте.
Требования к материалам
- титульный лист:
- оглавление;
- резюме (аннотацию) – краткое изложение основных положений работы на казахском или
русском языке (в зависимости от того, на каком языке написана работа);

- введение;
- основная часть;
- заключение (выводы, рекомендации);
- список использованной литературы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ:

научная новизна;

актуальность рассматриваемой проблемы;

обоснованность структуры и логики изложения;

стиль и культура изложения;

использование специальной литературы и разнообразие источников информации;

использование зарубежной литературы на языке оригинала;

использование современных методов анализа и переработки информации;

наличие в работе результатов собственного научного исследования;

оригинальный авторский подход;

наличие выводов и практических рекомендаций;

оформление работы.
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по
номинациям. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учредить дополнительные номинации
и изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. Конкурсанты, не вошедшие число
Победителей и победителей по номинациям, получают дипломы участников. Руководители
(кураторы) также получают диплом об участии ученика.
В соответствии с оценкой конкурсной работы (работы будут рассматриваться по возрастным
группам), вы получаете диплом в электронном виде. Электронный диплом выдается в виде
качественного электронного файла в формате JPEG, отправляем на электронный почтовый ящик
участника.
Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. Результаты конкурса будут
размещены на нашем сайте: centeroir.kz
Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за содержание
представленных работ организаторы Конкурса не несут.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов участников.
Организационный взнос составляет 2000тг. Оплата производится по банковским реквизитам.
В случае, если вы хотите получить диплом в бумажном варианте (отправка диплома через
АО "Казпочта"), то необходимо к основной стоимости доплатить 1500тг.
Контакты
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 702 194 99 73

E-mail:
nauka.hr@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

Банковские реквизиты:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
Порядок оплаты через Kaspi
В моб.приложении Kaspi перейдите в раздел
«Платежи» → «Образование» → «Курсы и
доп.образование» → меняете регион на г.НурСултан, далее выберите из списка Научнометодический центр «ZIAT»

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе!
С уважением, руководитель «НМЦ «ZIAT» Жуманова Б.

Заявка на участие в ХІ Республиканском дистанционном
конкурсе исследовательских работ «Жас білімпаз»
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Полное наименование (без сокращения) места учебы
Класс, курс
Вид работы (исследовательская, проект и т.д.)
Направление (гуманитарное, физико-математическое и т.д.)
Название/тема работы
Фамилия, имя, научного руководителя (полностью)
Телефон мобильный (пример, +7700 000 00 00)
E-mail для рассылки диплома
Почтовый адрес (указывается в случае оплаты)
Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!!
Диплом заполняется в соответствии с заявкой. В случае если данные в заявке поданы неверно и
диплом отправлен с ошибкой, то диплом исправлению не подлежат.

«Жас білімпаз» атты қашықтықтан өткізілетін
ХІ Республикалық зерттеу жұмыстар сайысына қатысуға өтініш
Қатысушы оқушының аты-жөні (толығымен)
Білім беру мекемесінің (қысқартусыз) толық атауы
Сыныбы, курсы
Жұмыстың түрі (жоба, жұмыс т.с.с.)
Зерттеу бағыты (Гуманитарлық ,Физика-математикалық
т.с.с.)
Тақырыптың аты
Оқытушы/жетекшінің аты-жөні (толығымен)
Ұялы телефон (7700 000 00 00)
Диплом жіберу үшін пошталық адресі E-mail
Пошталық мекен-жай (төлеген жағдайда көрсетіледі)
Құрметті оқытушылар, өтінішті толтырарда мұқият болуларыңызды сұраймыз!!!
Диплом өтініштегі деректерге сәйкес толтырылады. Егер өтініште мәлімет қате кетіп, диплом
жасалып, жіберілген жағдайда, диплом қайта жасалмайды

