
        

 

«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті» 

КЕАҚ мен «Bilim-orkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми- 

зерттеу орталығының ұйымдастыруымен 

«ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ – ДАРЫНДЫ ШӘКІРТ» 

атты республикалық ғылыми жобалар байқауына білім 

беру ұйымдарының дарынды  оқушыларын қатысуға 

шақырамыз! 
 

 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің ақпараттық қолдауымен 2022 жылдың 

ақпан айында «Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ мен 

«Вilim-orkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми зерттеу  орталығының 

ұиы̆мдастыруымен «ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ – ДАРЫНДЫ ШӘКІРТ» атты 

республикалық ғылыми-жобалар байқауын өткізеді. 
Ғылыми жобалар байқауының мақсаты: 
Кәсіби бағдар жұмыстары бойынша университетпен мектеп оқушылары  

арасында байланысты күшейту, оқушылардың зерттеушілік, ғылыми ойлау  
қабілеттерін, инновациялық идеяларын кеңейту; 

Байқауға республика көлемінде дарынды оқушылар ұстаздарымен бірге 

қатысу  мүмкіндігіне ие! 
Байқаудың шарты: 
3-7     сынып  оқушылары «Зерде» номинациясы бойынша төмендегі                                        

секциялардың бірін таңдап өз пәні бойынша ғылыми жоба жұмысын жіберуі қажет. 

8-11 сынып оқушылары «Дарын» номинациясы боиы̆нша төмендегі                                        

секциялардың бірін таңдап өз пәні бойынша ғылыми жоба жұмысын жіберуі қажет. 
Ғылыми жобалар төмендегі секциялар бойынша қабылданады: 
1- секция: - қазақ тілі мен әдебиеті; 
2- секция: - орыс тілі мен әдебиеті; ағылшын тілі; 

3- секция: - тарих, өлкетану, этномәдениеттану, құқық: 

4- секция: - физика-техника; 

5- секция: - математика-информатика;  

6-секция: - химия-биология; 

7-секция: - медицина-психология;  

8-секция: - экология-валеология;  

9-секция: - робототехника; 
Ғылыми жоба тақырыбын таңдау автордың өз еркінде! 

        Мәтін Microsoft Word мәтіндік редакторымен терілуі керек және WORD 
редакторында «Times New Roman» 14 шрифт, жоларалық-1.5, сол жақтан 2 см жол. 



Ғылыми жоба 15 беттен артық болмауы қажет және оқушының аты жөні, облысы 
мектебі, сыныбы, жетекшісі толық жазылуы тиіс. 

Байқау екі кезең бойынша өтеді. Бірінші кезең іріктеу кезеңі сырттаи ̆өтеді. 

Бірінші кезең боиы̆нша байқау материалдары электронды нұсқада қабылданады. 

Іріктеуден өткен жобалар екінші кезеңде zoom- платформасы арқылы жұмыстарын 

қорғайды. Жеңімпаздар  Нұр-Сұлтан қаласына марапаттау рәсіміне Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетіне шақырылады. 

Талаптар қосымша ақпарат ретінде қатысушыларға жолданады. Екінші кезең 

нәтижесі боиы̆нша барлық қатысушылар мен жеңімпаздар жетекшілерімен бірге 

марапатталады. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті және «Bilim-órkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми 

зерттеу орталығының атынан I, II, III дәрежелі дипломдарымен марапатталады. 

Жетекшісіне Алғыс хат табысталады.  

Байқауға қатысу тегін. Байқау жеңімпаздары Нұр-Сұлтан қаласына 

марапаттау рәсіміне келу жол шығыны  жіберуші тараптан қарастырылады. 

Байқау қатысушылары төмендегі өтініш кестесін толтырып, ғылыми жобамен 

бірге 2022 жылдың ақпан айының 24-не деиі̆н uzdik2019@mail.ru электронды 

поштаға жіберуі   тиіс. Байқауға жұмыстар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінің бірін 

таңдап жіберілуі керек. 

 

Ұйымдастыру алқасы: 

Жұмыстар қабылдау почтасы: uzdik2019@mail.ru 

Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety 

Ұйымдастырушылар алқасы:  

8-71-72-44-34-50; 8 778 629 80 35;  8 778 742 74 40  

 
Қатысушының тегі, аты-жөні  
Облыс, қала, аудан, село (ауыл) атауы, 
Тұрғылықты мекен-жаи:̆ 

 

Білім беру мекеменің атауы  
Байқау атауы «ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ –  

ДАРЫНДЫ ШӘКІРТ» 
Телефон, ұялы, е-mail.ru  
Сапалы түрлі-түсті ¾ фото 
(қатысушының 
және жетекшісінің) 

 

Жергілікті казпочтаның индекс номері  
 

 


