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ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

1.1 Осы Ереже колледж студенттерінің зерттеу жұмыстары мен 
шығармашылық жобаларының мақсаты мен міндеттерін, ұйымдастыру, 
эдістемелік қамтамасыз етілуін, өткізу тэртібі мен қатысуын және 
жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды.

1.2 Ғылыми-практикалық конференциялардың үйымдастырушысы 
колледж директорының ғылыми істері жөніндегі орынбасары 
Г.С.Магулымова, педагогика пәнінің оқытушысы А.М.Абдишова болып 
табылады.

1.3 Колледж студенттері арасындағы ғылыми-практикалық конференция 
«Білім мен ғылым -  кәсіби жетістікке апаратын жол» тақырыбында өтеді.

2. Конференция мақсаты мен міндеттері

2.1 Колледж базасында өткізілетін конференцияның негізгі мақсаты -  
студенттердің ғылыми-ізденушілік қабілеттерін дамыта отырып, кәсіби 
білімдерін жетілдіру.

2.2 Міндеттері:
- рухани-адамгершілік жэне зияткерлік қабілеттерін дамыту;
- ғылыми-ізденушілік мәдениеттерін қалыптастыру;



- студенттердің ізденушілік белсенділіктерін ынталандыру.

3. Қатысушылар мен конференция тілі

3.1 Колледжішілік ғылыми-практикалық конференцияға 1,2,3 курс 
студенттері қатыса алады.

3.2 Конференция тілі: қазақша, орысша.

4. Конференцияны үйымдастыру және өткізу тәртібі

4.1 Ұйымдастыру комитеті конференцияның дайындығы мен өткізілуіне 
тікелей басшылық жасайды, қазылар алқасының құрамын және конференция 
өткізу бағдарламасын бекітеді.

4.2 Қазылар алқасы қатысушылардың жұмыстарын тексереді және 
бағалайды, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды.

4.3 Конкурс екі кезеңде өткізіледі:

1) бірінші кезең -  онлайн-іріктеу, 2018 жылдың 2 маусымына дейін 
аһопі 90@mail.ru берілген электронды почтаға жіберу;

2) екінші кезеңде -  зертеу жұмысы қорғалады.Қорғау 2018 жылдың 7 
маусым күні өтеді.Қорғауға 10-15 минут уақыт беріледі.

4.4 Іріктеу кезеңінен өткен студенттердің толық тізімі колледж сайтында 
жарияланады: bobek_s.college .

4.5 Аппеляция қарастырылмайды.

4.6 Зерттеу жүмыстарды қорғау презентация түрінде өткізіледі. Қатысушы 
жүмысының электронды нұсқасын өзінде үстауы тиіс.

5. Ғылыми жүмыстарды ресімдеуге қойылатын талаптар

5.1 Ғылыми жүмыс төмендегі секциялар бойынша жүргізіледі:

1- секция: «Өзін-өзі тану»: рухани-адамгершілік білім беру;

2- секция: Бастауыш білім берудегі өзекті мэселер;

3- секция: Мектепке дейінгі тэрбие мен оқытудың маңызды мәселелері;
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4- секция: Шығармашылықтың кілті -  ізденіс.

5.2. Ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар:
S  жобада білім беру саласындағы көкейтесті, өзекті деректерді, құбылыстар 
мен жаңалықтарды айқындайтын мәліметтер;
S  тәжірибелік құндылығы зор, колледждің білім беру бағытын жетілдіруге 
үлес қосатын жұмыстар;
S  әрбір бағыт бойынша зерттеу жұмыстары теориялык, эксперименттік, 
тэжірибелік негізде болуы.

5.3. Ғылыми жобаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

- жоба мәтіні компьютерде WORD, А4 форматтағы қағазда және электронды 
нұсқада, 20 беттен аспайтын, 14 кегль, Times New Roman шрифтпен, солдан 
шегініс -  2см терілген болуы 1,5 интервал аралықта басылуы жэне:
- титул парағы;
- мазмұны;
- түйіндеме (аннотация) -  жұмыстың негізгі мазмұнын қазақ жэне орыс 
тілдерінде қысқаша баяндау (жүмыстың қандай тілде жазылуына 
байланысты);
- кіріспе -  жүмыстың өзектілігін көрсетеді жэне тақырыпты, оның мақсаты 
мен міндеттерін, өткізу орнын таңдауын негіздейді;
- негізгі бөлім: материалдар мен зерттеу әдістері; эксперименттік немесе 
тэжірибелік бөлім; жүмыстың қорытындысы мен оны талқылау;
- әдебиеттерге шолу жасау;
- қорытынды (ұсыныстар);
- қолданылған әдебиеттер тізімі.
Титул парағында:
- білім беру мекемесінің толық атауы;
- конференция тақырыбы;
- ғылыми жүмыстың атауы;
- автордың тегі, аты, мамандығы, курсы;
- жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты;

Кіріспеде (екі беттен аспауы керек):
- зерттеу тақырыбының өзектілігі, жүмыстың мақсаты (міндеті);
- алға қойылған міндеттерді шешу әдістері қысқаша көрсетіледі.

Жүмыстың негізгі бөлімі жеке тараулармен (параграфтар) беріледі (15 
беттен аспауы керек) жэне төмендегі қүрылымды қамтуы қажет:
- жұмыстың практикалық қүндылығына көз жеткізуге жэне оның мақсатын 
(міндетін) анықтауға мүмкіндік беретін тақырып бойынша белгілі 
нәтижелерге аналитикалық шолу жасау;
- алға қойылған міндеттерді шешу әдістерін сипаттау;
- жүмыстың нэтижесін және оны талқылау;



- көрнекілік материал (сызбалар, кестелер, фотосуреттер және суреттер т.б.);
- пайдаланған әдебиетке сілтемені төртбұрышты жақшада беру керек, 
мысалы [1]. Нөмірленуі мэтінде кездесетін сілтемелерге сэйкес жүйелі түрде 
жасалуы қажет.

Қорытынды (бір беттен аспауы керек) жұмыстың басты нәтижелері және 
олардың негізінде жасалған қорытындылар мен үсыныстарды қамтиды.

Пайдаланған әдебиеттер жүмыс соңында жалпы тізіммен орындалады:

5.4 Дүрыс рәсімделмеген материалдар конференцияға жіберілмейді.

6. Қорыгындылау жэне жеңімпаздарды марапаттау

6.1 Ғылыми жүмысты бағалау келесі критерийлер бойынша жүргізіледі:
- жұмысты орындаудағы жеке орындаушылық деңгейі;

- шығармашылығы;
- сұрақтарға жауаптардың толықтығы;
- тақырыптың зерттеу тереңділігі;

- жобаның жаңалығы жэне инновациялық құрылымы;
- өзектілігі жэне элеуметтік маңызы;
- студенттің жеке үлесі.

6.2 Конференцияны ұйымдастыру комитеті қазылар алқасының шешімі 
негізінде жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды. Жеңімпаздар эрбір 
секция бойынша анықталады:
1) 2) 3) 4)
Жеңімпаздар I, II, III дәрежелі дипломдарымен жэне ғылыми жетекшілері 
алғыс хаттармен марапатталады. Қатысушылардың барлығына 
конференцияға қатысқанын растайтын сертификат беріледі.

6.4 Жеңімпаздар туралы ақпарат колледж сайтына жарияланады.
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