
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

«АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ТАҒЫЛЫМЫ» 
 

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов 

 

Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова 

объявляет о проведении республиканского конкурса научно-

исследовательских работ студентов на тему «Ахмет Байтұрсынұлы 

тағылымы» (далее – конкурс).  

Цель конкурса: изучение богатого наследия  деятеля Алаш, поэта,  

основоположника казахского языкознания и литературоведения Ахмета 

Байтурсынова.  

В онлайн конкурсе научно-исследовательских работ могут принять 

участие студенты вузов Республики Казахстан. 

Конкурс проводится 24.02.2022 г. в 14.00 (время Нур-Султан) на 

платформе  ZOOM. 

Идентификатор конференции: 643 224 4475 

Код: vV5RQh 

Язык конкурсных работ: казахский, русский. 

Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

1. Ахмет Байтурсынулы и деятели Алаш. 

2.Ахмет Байтурсынулы - основоположник языкознания и 

литературоведения. 

3. Творческое наследие Ахмета Байтурсынова. 

Для участия  в конкурсе  необходимо до 17 февраля 2022 года 

заполнить форму в приложении и направить свою работу в виде статьи в 

объеме 5  страниц на электронный адрес almdosova@mail.ru.  

После окончания срока приема работ специальное жюри конкурса в 

течение недели оценивает качество представленных материалов и 

приглашает принять участие в финальном этапе конкурса.  

На финальном этапе участники защищают свою конкурсную работу, 

отвечают на поставленные вопросы по теме. По итогам конкурса 

определяются победители и награждаются димломами I, II, III степеней.  Всем 

участникам будут вручены сертификаты. 

Условия конкурса: 

1. Работа предоставляется от имени одного студента по выбранному 

направлению; 

2. Плагиат (копирование готовых работ других авторов) не 

допускается; 

3. Источники, на которые ссылается работа, должны быть точными, 

конкретными. 

4. Работы, не оформленные в соответствии с требованиями и 

направленные позднее срока, не принимаются. 

         Требования к оформлению научно-исследовательских работ 
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         Работа должна быть объемом 5 страниц. Текст набирается шрифтом 

Times New Roman размером 14; межстрочный интервал – 1; абзацный отступ 

– 1,25; справа от страницы – 3 см, сверху и снизу – 2 см, слева – 1,5 см. 

 

 

Приложение 1.1 

 

Образец оформления работы 

 

УДК  

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА 

 

Ерик К. 

                                               Студент 4 курса специальности «Казахская        

                                         филология» КРУ имени А.Байтурсынова 

 

          Основной текст статьи. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

 

 

 

Приложение 1.2 

Заявка на участие в конкурсе  

ФИО автора  

ФИО научного руководителя   

Направление  

Наименование работы  

Наличие  демонстративного материала  

(презентация, видеоролик и т.д.) 

 

Учебное заведение  

 Наименование области, города  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 



АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

«АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ТАҒЫЛЫМЫ» 

атты студенттердің   республикалық ғылыми-зерттеу жұмыстары  

байқауы 

 

        А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті  «Ахмет 

Байтұрсынұлы тағылымы»  тақырыбында студенттердің республикалық 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының байқауы (бұдан әрі – байқау) өтетіндігін 

хабарлайды. 

        Байқаудың мақсаты: Алаш қайраткері, ақын, қазақ тіл білімі мен 

әдебиеттану ғылымының негізін салушы А.Байтұрсынұлының  бай мұрасын 

зерттеу. 

        Онлайн ғылыми-зерттеу байқауына Қазақстан Республикасының ЖОО-

ның студенттері қатыса алады.  

        Байқау 24.02.2022 ж. сағат 14.00 – де (Нұр-Сұлтан уақыты) ZOOM 

платформасында өткізіледі.  

        Конференция идентификаторы: 643 224 4475 

        Коды: vV5RQh 

 

        Байқау жұмыстарының тілі: қазақ, орыс. 

        Байқау келесі тақырыптық бағыттар бойынша өткізіледі: 

        1. Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш қайраткерлері. 

        2. Ахмет Байтұрсынұлы – тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін 

салушы. 

       3.Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық мұрасы. 

 

        Байқауға қатысу үшін 2022 жылғы 17 ақпанға дейін қосымшадағы үлгіні 

толтырып, 5 бет көлеміндегі мақаланы almdosova@mail.ru электронды 

мекенжайға жіберу қажет.  

        Жұмыстарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін байқаудың арнайы 

қазылар алқасы бір аптаның ішінде түскен материалдардың  сапасына орай 

қатысушыларды іріктеп, байқаудың ақтық кезеңіне қатысуға шақырады.  

        Ақтық кезеңде қатысушылар өзінің байқау жұмысын қорғайды, 

тақырыбына сай қойылған сұрақтарға жауап береді. Байқау қорытындысы 

бойынша жеңімпаздар анықталып, І, ІІ, ІІІ дәрежелі димломдармен 

марапатталады. Барлық қатысушыларға сертификаттар табысталады. 

 

        Байқау шарттары: 

       1.Жұмыс бір студенттің атынан және таңдап алынған бағыт бойынша 

ұсынылады; 

       2.Плагиатқа (басқа авторлардың дайын еңбегін көшіріп ұсынуға) жол 

берілмейді; 

       3.Жұмысқа сілтеме жасалған дереккөздер дәл, нақты болуы қажет. 
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        4.Талапқа сай безендірілмеген және мерзімінен кеш жолданған 

жұмыстар қабылданбайды. 

 

        Ғылыми жобаны рәсімдеу талаптары: 

 

        Жұмыс 5 бет көлемінде болуы қажет. Мәтін 14 өлшемді Times New 

Roman қарпімен теріледі; жоларалық интервал – 1; абзац шегінісі – 1,25; 

беттің оң жағынан – 3 см, үстіңгі және астыңғы жағынан – 2 см, сол жағынан 

– 1,5 см кеңістік қалдырылады. 

 

1.1 қосымша 

 

Жұмыстың рәсімделу үлгісі 

 

ӘОЖ  

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

Ерік К. 

А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ  

                                «Қазақ филологиясы» мамандығының 4 курс студенті 

 

      Мақаланың негізгі мәтіні.  

 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

 

 

1.2 қосымша 

Байқауға қатысу үшін өтінім 

Автордың тегі, аты, әкесінің аты   

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні  

Бағыты  

Жұмыстың атауы  

Демонстрациялық материалдың болуы 

(презентация, бейнеролик және т.б.) 

 

Оқу орны  

Облыс, қала атауы   

Байланыс телефоны  

E-mail  

 


