
 
 

 



«Бүгінгі және болашақтағы энергетика» облыстық студенттік ғылыми-

практикалық конференция (әрі қарай - Конференция) ШҚО ТжКБ жүйесі оқу 

орындары әдіскерлерінің облыстық әдістемелік бірлестігінің жылдық жоспарына 

сәйкес өткізіледі. 

1.1 Осы ереже конференцияның мақсаты мен міндеттерін, өткізу тәртібін, 

ұйымдастырушыларын, қатысушыларын және жеңімпаздарын анықтайды. 

1.2 Конференцияға жеке немесе оқытушылар басшылығымен авторлық топтың 

құрамында орындалған жұмыстарын ұсынған ТжКБ жүйесіндегі оқу орындарының 

студенттері қатыса алады. Білім беру мекемесінен ұсынылатын жұмыстар саны 

шектеусіз. 

1.3 Конференцияны өткізу күні: 2020 жылғы 22 желтоқсан 

1.4 Өткізілу орны: «Өскемен жоғары политехникалық колледжі» КМҚК 

1.5 Ұйымдастыру комитетінің  мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 5-үй. Байланыс телефондары: 87072568288, 

87753942405 (Конференция үйлестірушілері: Бузулуцкая Ольга Борисовна, 

Байтемирова Гульнур Жумабековна). 

1.6 Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. 

1.7 Конференцияға қатысу үшін өтінімді ұйымдастыру комитетіне 2020 

жылдың 17 желтоқсанға дейін (1-қосымша) Olga-uk1981@mail.ru,  

piatp_2013@mail.ru@mail.ru. электронды мекен-жайға ұсыну қажет. 

 

 

2. КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1 Мақсаты: жастардың ғылыми-зерттеу қызметін айқындау және 

ынталандыру, оқу пәндерін өз бетінше тереңдетіп оқуға қызығушылығын арттыру. 

2.2 Конференция міндеттері: 

- жаратылыстану және техникалық ғылымдарда жаңа ғылыми білім және жас 

зерттеушілердің пікірталас жүргізу тәжірибесін қалыптастыру; 

- жобалық және зерттеу қызметінің деңгейін одан әрі арттыру мүддесінде 

тәжірибе алмасу. 

 

3. КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

 

3.1 Конференция ұйыдастырушылары:  

- «ШҚО кәсіптік білім беру орталығы» КММ; 

- ШҚО әдіскерлерінің ОӘБ; 

- «Өскемен жоғары политехникалық колледжі» КМҚК. 

3.2 Конференцияны ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету үшін 

ұйымдастыру комитеті құрылады, ол:  

- конференция өткізу туралы ережені әзірлейді; 

- конференцияны дайындау мен өткізуге тікелей басшылықты жүзеге асырады; 

- конференцияны дайындау мен өткізу бойынша барлық іс-шаралардың 

орындалуын қамтамасыз етеді; 

- конференцияға қатысушылардың жұмысын бағалау критерийлері мен 

шарттарын әзірлейді; 

- қазылар алқасының құрамын қалыптастырады; 
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- конференциның ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық 

қамтамасыз етілуін ұйымдастырады; 

- конференция қорытындысы және жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау 

туралы ақпарат дайындайды. 

 

4. КОНФЕРЕНЦИ МАЗМҰНЫ 

 

4.1 Конференция жұмысы 2 секцияда өтеді: 

1) «Бүгінгі және болашақтағы энергетика» мемлекеттік тілде;                                                                                                  

2) «Бүгінгі және болашақтағы энергетика» орыс тілінде. 

Секция студенттердің мамандықтың мәнін ашатын, қала, облыс немесе 

республика экономикасында сұранысқа ие мамандық екендігін, сондай-ақ таңдалған 

қызмет саласына, мамандыққа енгізілген ғылыми технологияларды (соның ішінде ІТ-

технологиялар) айқындайтын ғылыми зерттеулерін ұсынуды көздейді. Зерттеуде 

практикалық бөлім (макет, үлгі, бағдарлама, жоба және т.б.) құпталады. 

4.2 Сөз сөйлеу регламенті: 5-7 минут. 

4.3 Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

Зерттеу жұмысы презентация, бейне-материал түрінде көрсетілуі қажет. 

4.4 Материалдарды бағалау критерийлері: 

№ Негізгі критерийлер Балл 

1 
Зерттеу тақырыбының өзектілігі, дәйектілігі және оны ашып 

көрсетуі 
10 

2 
Төлнұсқалығы. Мәселе бойынша өз көзқарастары мен 

тұжырымдарының болуы 
10 

3 

Жұмысты орындаудағы автордың өз бетімен жұмыс жасау 

дәрежесі 

Автордың жұмысқа қосқан жеке үлесі 

10 

4 
Қисындылық, дәйектілік, құрылымдылық, ықшамдылық, 

материалды баяндау сауаттылығы 
10 

5 Практикалық маңыздылығы 10 

6 
Жұмыстың зерттеу сипаты; қолданылған зерттеу әдістерінің 

орындылығы мен дұрыстығы  
10 

7 Презентациялық материалдың сапасы 10 

Ең жоғарғы балл  70 

 

5. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ 

 

5.1 Қатысушылардың жұмыстары критерийлерге сәйкес бағаланады. 

Қорытынды баға баллдардың сомасынан құралады. 

5.2 Конференция қорытындысы бойынша жеңімпаздар әр секция бойынша       І, 

ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталады. 

1-қосымша 

 

ӨТІНІМДІ РЕСІМДЕУ ЕРЕЖЕСІ 

 (жеке немесе ұжымдық жұмыс екендігін көрсету) 

 



«Бүгінгі және болашақтағы энергетика» облыстық студенттік ғылыми-практикалық 

конференцияға қатысуға өтінім 

 

Оқу орнының 

атауы 

Қатысушының 

Т.А.Ә. 
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тақырыбы 

 

Сөйлеу 

тілі 

      

 

 

Оқу орнының директоры  _______ ____________________  
                                                                               (қолы)           (Т.А.Ә.) 

 
М.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областная студенческая научно-практическая конференция «Энергетика 

сегодня и завтра» (далее- Конференция) проводится согласно годового плана 

областного методического объединения методистов учебных заведений системы 

ТиПО ВКО. 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

организаторов, участников конференции и награждение победителей. 

1.2 В конференции могут принять участие студенты учебных заведений 

системы ТиПО ВКО, представившие работу, выполненную индивидуально или в 

составе авторской группы под руководством преподавателей. Количество работ от 

образовательного учреждения не ограничено. 

1.3 Дата проведения конференции: 22 декабря 2020 года.  

1.4 Место проведения: КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический 

колледж» 

1.5 Форма проведения: дистанционная. 

1.6 Адрес оргкомитета: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 5. 

Контактные телефоны: 87072568288, 87753942405 (координаторы конференции: 

Бузулуцкая Ольга Борисовна, Байтемирова Гульнур Жумабековна) 

1.7 Рабочие языки конференции: казахский, русский 

1.8 Для участия в конференции необходимо предоставить заявку (Приложение 

1) до 17.12.2020 г. в оргкомитет; электронные адреса Olga-uk1981@mail.ru,  

piatp_2013@mail.ru@mail.ru.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 Цель: выявление и поощрение научно-исследовательской деятельности 

молодежи, развитие интереса к самостоятельному углубленному изучению учебных 

дисциплин. 

2.2 Задачи конференцииии: 

- формирование новых научных знаний и опыта ведения научной дискуссии 

молодыми исследователями в естественных и технических науках; 

- обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1 Организаторы конференции: 

- КГУ «Центр профессионального образования ВКО»; 

- ОМО методистов ВКО; 

- КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж».  

3.2 Для организационно-методического обеспечения конференции создается 

Оргкомитет, который:  

- разрабатывает положение о проведении конференции;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конференции;   
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- обеспечивает выполнение всех мероприятий по подготовке и проведению 

конференции; 

- разрабатывает критерии и условия оценивания работы участников 

конференции;  

- формирует состав жюри; 

- организует научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

конференции; 

- готовит информацию об итогах конференции и награждении победителей и 

призеров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1 Работа конференции проводится в 2 секциях: 

1) «Энергетика сегодня и завтра» на государственном языке;    

2) «Энергетика сегодня и завтра» на русском языке.                                                                                                     

Секции предполагают представление научных исследований студентов, 

раскрывающих суть профессии, востребованность в экономике города, области или 

республики в целом, а также внедряемые научные технологии в профессии (в т. ч. ІТ-

технологии), в выбранной сфере деятельности. Приветствуется практическая часть 

исследования (макет, модель, программа, проект и т.д.).        

4.2 Конференция проводится в дистанционном формате. Регламент 

выступления: 5-7 минут.  

4.3 Требования к оформлению работы: 

Исследовательская работа должна быть представлена в виде презентации, 

видеоматериалов. 

4.4 Критерии оценки материалов 

№ Основные критерии Балл 

1 
Актуальность, аргументированность выбора темы исследования и 

ее раскрытие 
10 

2 
Оригинальность. Наличие собственных взглядов и выводов по 

проблеме 
10 

3 
Степень самостоятельности автора в выполнении работы; 

Личный вклад автора в работу 
10 

4 
Логичность, последовательность, структурность, лаконичность, 

грамотность изложения материала 
10 

5 Практическая значимость 10 

6 
Исследовательский характер работы; целесообразность и 

корректность использованных методов исследования 
10 

7 Качество презентационного материала 10 

Максимальная оценка 70 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1 Работы участников оцениваются в соответствии с критериями. Итоговая 

оценка складывается из суммы баллов. 



5.2 По итогам конференции победители награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ 

степеней по каждой секции. 

Приложение 1 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

(указать, индивидуальная или коллективная работа) 

 

Заявка на участие в областной научно-практической студенческой 

конференции «Энергетика сегодня и завтра» 
 
 

Наименование 

учебного 

заведения 

Ф.И.О. 

участника 

Научный 

руководитель 

Наименование 

секции 

Тема 

работы 

Язык 

выступления 

      

 

Директор учебного заведения  ________   ______________________  
                                                                         (подпись)             (Ф.И.О.) 

                                                                                                        

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


