
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

«Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясы» мекемесі  (ҚЕжӘҚА) 

 

Экономикалық факультет 

 

 

   

 
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

ЖАС ҒАЛЫМДАР ОРЫНДАЙТЫН ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРҒА 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНКУРС 

 

 "Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясы" мекемесі экономика 

факультетінің Жас Ғалымдар Кеңесі (ЖҒК) "UCHET.KZ" ПРАВМЕДИА порталының 

ақпараттық қолдауымен «Қаржы секторы COVID-19 пандемиясының әсері жағдайында 

әлеуметтік-экономикалық процестерді жаңғыртудың драйвері ретінде» тақырыбында 

Қазақстанның жас ғалымдары арасында (40 жасқа дейін) конкурс өткізілетіні туралы 

хабарлайды. 

Байқаудың мақсаты: Қазақстанда және әлемдік экономикалық кеңістікте 

зерттеушілердің ғылыми-зерттеу әлеуетін дамытуға жәрдемдесу, сондай-ақ академиялық 

құрылымдар мен бизнес-қауымдастық арасында тиімді пікір және озық идеялармен 

алмасу. 

Байқаудың Міндеттері:  

*Жас ғалымдарды ғылыми-практикалық қызметке тарту; 

* Жастардың ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыру және қолдау; 

* ЖОО студенттері, магистранттары мен докторанттары арасындағы жан-жақты 

байланыстарды нығайту; 

* Жастардың инновациялық әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау. 

 

Байқауға тек Қазақстанның жас ғалымдары ғана емес, сонымен қатар 40 жасқа дейінгі 

шет елдердің ғалымдары жеке немесе авторлық ұжыммен қатыса алады. 

 

 1 кезең. Өтінімдер мен конкурстық жұмыстарды қабылдау: - конкурсқа қатысу 

үшін нысан бойынша (1-қосымша) өтінім беру және жобалық жұмысты электрондық 

форматта келесі форматтарға жіберу қажет: почту:Saule.Serikbayeva@atso.kz 

(+7.702.1031181) 2020 жылғы 16 қарашаға дейін; - құжаттың атауы: АЖТ – жобаның 

атауы. 

2 кезең. Қатысушыларды алдын ала іріктеу және конкурстың финалдық кезеңіне 

шақыру:  
- 2020 жылдың 18 қарашасында іріктелген үздік 10 жұмыстың авторларына растау 

жіберіледі (жобалау жұмыстарына қойылатын талаптар мен бағалау критерийлері 2 және 

3-қосымшаларда келтірілген). 

3 кезең. Байқаудың финалдық кезеңі (онлайн-форматта):  



-2020 жылғы 20 Қарашада (14:00-16:00, Нұр-сұлтан қ. уақыты) "Қаржы секторы Covid-

19 пандемиясының әсері жағдайында әлеуметтік-экономикалық процестерді жаңғыртудың 

драйвері ретінде" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізу шеңберінде 

конкурс финалистерінің жобалық жұмыстарын онлайн-форматта қорғау өтеді; 

- финалистердің сөз сөйлеу кезектілігі-әліпбилік тәртіппен;  

- байқау финалистерінің өнер көрсетуі ZOOM платформасында өтеді: 

https://us02web.zoom.us/j/2838008080?pwd=VnVEZ1d0MEFrM0tnOTV0V3A2R3BHdz09 

Конференция идентификаторы: 283 800 8080 

Қатынау коды: kazatiso; 

- жобалық жұмысты қорғау регламенті: баяндама уақыты 5-7 минут, презентация-міндетті 

түрде;  

- байқаудың финалистеріне халықаралық қазылар алқасының сұрақтары; – 

конференцияның ресми жабылуы кезінде жеңімпаздарды анықтау және марапаттау 

(20.11.2020 ж., 17:00-18:00, Нұр-сұлтан Қ. уақыты). 

Үздік жұмыстар 1, 2 және 3 дәрежелі дипломдармен марапатталады:  

- 1 орын (1 жеңімпаз);  

- 2 орын (2 жеңімпаз);  

- 3 орын (3 жеңімпаз).  

Жеңімпаздар келесі номинацияларда марапатталады:  

- "Ең креативті жоба»;  

- "Ең әлеуметтік бағытталған жоба»;  

- "Ең тиімді жоба»;  

- "Жасыл" экономикаға бағытталған жоба". 

БАЙҚАУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫ: "Қазақ Еңбек және әлеуметтік 

қатынастар академиясы" мекемесінің экономика факультетінің жас ғалымдар кеңесі. 

БИЗНЕС-СЕРІКТЕСТЕР:  

- ПРАВМЕДИА порталы / ақпараттық жүйе " ПАРАГРАФ»;  

- «UCHET.KZ». 

 

Сонымен қатар, үздік байқау жұмыстары Халықаралық конференция 

жинағында"ҚЕжӘҚА Хабаршысы" журналында жарияланады (РИНЦ/e-library енгізілген).  

 

 

Құрметпен, байқаудың Ұйымдастыру комитеті 

  

https://us02web.zoom.us/j/2838008080?pwd=VnVEZ1d0MEFrM0tnOTV0V3A2R3BHdz09


1 Қосымша 

 

Байқауға қатысу үшін өтінім нысаны 

 

 

№ Қатысушының 
А.Ж.Т (Жас 

ғалым) 

Ел, 
қала 

ЖОО 
аталуы 

Оқу деңгейі 
(студент / 

магистрант / 

докторант), 
мамандығы  

Ғылыми жетекшінің А.Ж.Т. 
(ғылыми дәрежесін, ғылыми 

атағын көрсете отырып) 

Жоба 
жұмысының 

аталуы 

Байланыс 
телефоны 

(WhatsApp 

қосылған) 

Электрондық 
пошта 

1         

2         

3         

 

 



2 Қосымша 

 

Жас ғалымдардың конкурстық жобалау жұмыстарына қойылатын талаптар 

 

Ғылыми жоба коронавирус жағдайына әсер еткен қаржы-экономикалық сектордың 

әртүрлі салаларын қамтуы керек. Ғылыми жұмыстарда әлеуметтік, экономикалық 

аспектілер, қоршаған ортаның жай-күйі және халықтың денсаулығы және осы 

проблемалардың бірін шешуге әкелетін басқа да кешенді тәсілдер ұсынылуы мүмкін. 

Жобалық-ғылыми шешім мәселенің немесе мәселенің ғылыми дамуымен де, 

проблемаларды реттеуді шешу жолдарымен де байланысты болуы мүмкін. Жұмыс көлемі 

кемінде 10 бет болуы керек. Беттердің максималды саны – 45. 

Байқаулық іріктеу жобалардың сараптамасы негізінде (3 Қосымшадағы 

критерийлерге сәйкес) жүзеге асырылады. 

 

РӘСІМДЕУ: Кегль шрифта – 12 (аннотация, түйін сөздер, әдебиет), шрифт – 

TimesNewRoman, теңестіру – мәтіннің ені бойынша, интервал – бір, абзац шегінісі – 1,25 

см, жиектері: жоғарғы және төменгі – 2 см, сол және оң – 2 см. Беттерді нөмірлеу-төменгі 

жағында және ортасында. 

 

 ЖҰМЫС ҚҰРЫЛЫМЫ:  
- Жұмыстың атауы (тақырып) жұмыстың мәні мен мазмұнын көрсетіп, оқырман 

назарын аударуы керек. Жұмыстың атауы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

ұсынылуы тиіс. Жұмыстың атауы жартылай қалың қаріппен кіші әріптермен, туралау – 

ортасында беріледі; 

- Жұмыстың авторы (- лары) - аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, 

атқаратын лауазымы, жұмыс орны, қаласы, елі, байланыс телефоны, e-mail көрсетіледі. 

Авторлар туралы мәліметтер жай қаріппен кіші әріптермен, теңестіру – ортасында 

ұсынылады; 

- Аннотация көлемі 150-500 сөз орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде;  

- Кіріспе (тақырыптың немесе мәселенің өзектілігі; Зерттеудің мақсаты мен 

міндеттері);  

- Жобалық жұмыстың негізгі бөлімі;  

- Қорытындылар мен шешімдері;  

- Пайдаланылған әдеби дереккөздердің тізімі. 

 

Жоба жұмысы байқауының Модераторы - Серикбаева Сауле Габитовна: тел.: 

+7.702.1031181; Saule.Serikbayeva@atso.kz.  

 

  



 

3 Қосымша 

 

Жас ғалымдардың жобалау жұмыстарын бағалау критерийлері 

 

Негізгі көрсеткіш Жеке критерий 

Сапа деңгейін сараптамалық бағалау 

шкаласы (в баллмен) 

Ең 

төмен 
төмен орташа жоғары 

Өте 

жоғары 

1. Зерттеу 

міндеттерінің 

өзектілігі мен 

негізділігі 

1.1. Зерттеудің өзектілігін 

(маңыздылығын) негіздеу 

деңгейі 

1 2 3 4 5 

1.2. Мақсаттарды, 

міндеттерді, тұжырымдарды 

тұжырымдау сапасы 

1 2 3 4 5 

1.3. Зерттеу объектісін, 

тақырыбын және 

гипотезасын таңдау сапасы 

1 2 3 4 5 

1.4. Зерттеу әдістерін 

таңдауды негіздеу деңгейі 
1 2 3 4 5 

1.5. Дербестік деңгейі 1 2 3 4 5 

Жалпы орташа балы   

2. Зерттеудің 

ғылыми 

жаңалығы, 

теориялық және 

практикалық 

маңыздылығы 

2.1. Алынған деректердің 

дұрыстығы 
1 2 3 4 5 

2.2. Зерттеудің практикалық 

маңыздылығы 
1 2 3 4 5 

2.3. Шешілетін міндеттер 

мен алынған нәтижелердің 

ғылыми жаңалығы 

1 2 3 4 5 

2.4. Зерттеу тақырыбының 

пысықталу тереңдігі 
1 2 3 4 5 

2.5. Зерттеу нәтижелерін іске 

асыру 
1 2 3 4 5 

Жалпы орташа балы   

3. Жұмыс 

нәтижелерін 

ұсыну сапасы 

 

3.1. Баяндау сауаттылығы 1 2 3 4 5 

3.2. Үлестірмелі 
материалдардың сапасы 

1 2 3 4 5 

Жалпы орташа балы   

  


