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ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

«Жас зерттеушілердің шығармашылығы – бәсекеге қабілетті мемлекетті қалыптастыруға қосқан 

үлесі» IV интернет-конференциясы Шығыс Қазақстан облысы кәсіптік білім беру орталығымен 

техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі оқу орындары студенттерінің арасында өткізіледі. 

Өткізу мерзімі: 2020 жылғы 29 қазан - 25 қараша 

Конференция сайты: http://chteniya.sgrk.kz/ 

Қатысу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері. 

Мақсаты: колледж студенттерінің зерттеушілік қабілеттерін ашу, болашақ мамандардың 

мемлекетті дамытуға бағытталған қарқынды индустрияландыру жағдайындағы ғылыми әлемдік 

танымдарын қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- студенттердің зерттеушілік қабілеттерінің қалыптасуы - оқудағы негізгі тәсілдердің бірі екенін 

таныту; 

- студенттердің шығармашылық белсенділігінің дамуына әсер ету, олардың негізгі және 

қолданбалы ғылымдарға деген қызығушылықтарын ынталандыру; 

- студенттердің жобалау қызметтері бойынша деңгейлік жетілу мақсатында тәжірибе алмасуы; 

- дарынды және қабілетті студенттерді анықтау, олардың бастамашылық жұмыстары мен 

шығармашылығын қолдау; 

- Internet   жүйелері арқылы   өзара   әрекеттесудің жаңа   үлгілерінің көмегімен студенттер 

бірлестігін дамыту. 

 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ БАСҚАРЫЛУЫ 

 

  Интернет-конференцияның жалпы басшылығы «ШҚО КБ орталығы» КММ, «Геологиялық 

барлау колледжі» КМҚК ұйымдастыру комитеті арқылы жүзеге асырылады, (одан әрі - Ұйымдастыру 

комитеті). Ұйымдастыру комитеті интернет-конференцияны ұйымдастыру және дайындау 

жұмыстарын, сараптау кеңесін қалыптастыруды, қатысушылар тізімін, сондай-ақ, интернет-

конференцияны ұйымдастыру жұмыстарына байланысты басқа да сұрақтарды шешуге қатысты 

жұмыстарды атқарады.  Байланыс телефондары: 8(7222) 31-  36-  88, ұялы: 87789195053; 87075402095 

Модераторлар: Минаева Назигуль Тлеугазыевна, Жумагалиева Алуа Жумагалиевна, 

Антонов Вячеслав Андреевич 

 

ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТӘРТІБІ 

 

Интернет-конференция келесі бағыттар бойынша секциялық үлгіде жүргізіледі: 

1) IT технологияның дамуы - Қазақстан экономикасын жылдамдатылған технологиялық тұрғыда 

жаңғырту алғышарттарының бірі; 

2) Болашақ мамандардың кәсіби қызметіндегі ауызекі сөйлеу мәдениетінің маңызы; 

3) Жаратылыстанудағы ғылыми зерттеулер - қоғам дамуындағы ілгерлеу факторы; 

4) Тарихи және мәдени дәстүрлердің сақталуы - Қазақстанның жарқын болашағының кепілі; 

5) Озық   технологияларды оқыту - болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін дамытудың 

алғышарты. 

Конференция жұмысы төмендегі өлшемдер бойынша бағаланады: 

 
№ Өлшемдері Ең жоғарғы баға-50 балл 

1. Тақырыпты таңдаудың маңыздылығы. Зерттеудің 
ғылыми сипаты. 

20 

2. Мазмұнның берілген тақырыпқа сәйкестігі. 10 

3. Баяндаманы мазмұндау логикасы ой қорытудың 
сенімділігі, ойлаудың шынайылығы. 

10 

4. Қосымша материалдарды пайдалану және оның сапасы 10 

http://chteniya.sgrk.kz/


САРАПТАМА КОМИССИЯСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ 

 

 Тоқсамбаева А.О. - Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті, қазақ әдебиеті 

кафедрасының профессоры; 

 Жакина Қ.Т.- Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті, филология 
кафедрасының оқытушысы; 

 Дюсекенова И.М. - Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті, аударма теориясы 
және шетел филологиясы кафедрасының доценті м.а., Phd докторы; 

 Куребаева Г.А. - Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті, аударма теориясы 

және шетел филологиясы кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының 
кандидаты; 

 Сағымбеков Н. Ә. - қоғамдық ғылымдар негіздері пәні оқытушыларының облыстық 

әдістемелік бірлестігінің төрағасы, М.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің арнайы 

пәндер оқытушысы; 

 Абдишева З.В. - Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті биология 
кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты; 

 Сейткан А. С. - Phd докторы, «Астана» Университеті жаратылыстану ғылымдары жоғары 

мектебінің деканы; 

 Нигматуллина А.Р. – Семей қалалық білім бөлімінің ақпараттық-аналитикалық және 
техникалық секторының басшысы; 

 Усманова Г.Э. - «IRG Kazakhstan» ЖШС геоақпараттық жүйелер бойынша инженері. 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ 

Қатысушыларды тіркеу конференция сайтында төмендегі құжаттармен бірге қашықтықтан 

жіберіледі: 

- жұмыстың қысқаша аннотациясы; 

- талапқа сай рәсiмделген жұмыс; 

- қатысушының фотосуреті. 

Тіркеу мерзімі: 2020 жылғы 29 қазан мен 6 қараша. 

Тіркеу тәртібі: http://chteniya.sgrk.kz/ конференция сайтында орналастырылған. 
 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 
 

Интернет- конференцияға колледждердің 1-4 курс студенттері қатыса алады. Интернет- 

конференцияға қатысу үшін уақытында жіберілген тіркелу негіз болады. 

 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҰСЫНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАРҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

1. Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі мақала көлемі 5 беттен аспауы керек, А4 форматында, 

сызба, суреттермен рәсімделген. Барлық шегі – 2 см. 

2. Автордың және жетекшінің тегі, аты-жөні, қала, аудан, білім беру ұйымының атауы, 

жіберілетін мақаланың тақырыбы (шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman, курсив, 

кегль 14) (Қосымша 2). 

3. Негізгі мәтін шрифті Times New Roman (кегль 14) қатараралық интервал – бірлік. Негізгі 

мәтіннің азат жолы – 1 см; теңестіру – ені бойынша; мәтіндегі тасымалдау – автоматты түрде; 

беттер белгіленбейді. 

4. Пайдаланылған әдебиеттер – негізгі мәтіннен кейін орналасу қажет (шрифт Times New 

Roman, KZ Times New Roman, кегль 14). 

 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРУ 

 

Конферецияға қатысушылардың материалдары сайт әкімшілігімен тексеріліп, 5 күн ішінде 

жарияланады. Конференция        қорытындысы http://chteniya.sgrk.kz/ сайтында 2020 жылғы 30 

қарашада өткізіледі. 

http://chteniya.sgrk.kz/
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Сараптау комиссиясының мүшелері секциялар бойынша балл нәтижелері негізінде үздік 

жұмыстарды анықтайды. Жеңімпаздар ШҚО білім басқармасының мақтау қағаздарымен 

марапатталады. Сараптама комиссиясының мүшелері «Маңызды зерттеу», «Өз көзқарасының 

сарапшысы», «Ерекше танылған еңбек», «Айқын тақырып», «Танымдық және шығармашылық 

шеберлік» номинацияларын беруге құқылы. Интернет- конференцияны ұйымдастырушылар 

тарапынан барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі. 

Жеңiмпаздардың дипломы мен конференцияға қатысушылардың электрондық 

сертификаттары конференция қорытындысын шығарғаннан кейiн жiберiледi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Студенческая интернет-конференция «Творчество молодых исследователей - вклад в формирование 

конкурентоспособного государства» проводится совместно с Центром професионального 

образования ВКО среди учебных заведений системы ТиПО ВКО. Форма проведения интернет- 

конференции: заочная. 

Сроки проведения: с 29 октября по 25 ноября 2020 года. 

Сайт конференции: http://chteniya.sgrk.kz/ 

Рабочие языки: казахский, русский и английский. 

Цель конференции: выявление исследовательского потенциала студентов колледжей, 

формирование научного мировоззрения будущих специалистов для развития государства в 

условиях форсированной индустриализации страны. 

Задачи: 

- формирование у студентов представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности студентов, стимулирование 

интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 

- обмен опытом между студентами в целях дальнейшего повышения уровня проектной 

деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных и способных студентов, стимулирование их к творчеству и 

экспериментальной работе; 

- развитие сотрудничества студентов с помощью новых форм взаимодействия посредством сети 

Internet. 

РУКОВОДСТВО ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

Общее руководство интернет-конференцией осуществляет организационный комитет (далее 

- Оргкомитет) КГУ «Центр ПО ВКО» и КГКП «Геологоразведочный колледж». Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению интернет-конференции, формирует экспертный 

совет, список участников, решает иные вопросы по организации работы интернет-конференции. 

Контактные телефоны: 8(7222) 31- 36- 88, сот.: 87789195053; 87075402095 

Модераторы: Минаева Назигуль Тлеугазыевна, Жумагалиева Алуа Жумагалиевна, Антонов 

Вячеслав Андреевич 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИИ 

 
На интернет-конференцию предоставляются работы по следующим секциям: 

1) Развитие IT технологий - как первый (ключевой) приоритет ускоренной технологической 

модернизации экономики Казахстана; 

2) Роль речевой культуры в профессиональной деятельности будущего специалиста; 

3) Естественно-научные исследования - как прогрессивный фактор развития общества; 

4) Сохранение исторических и культурных традиций - залог успешного будущего Казахстана; 

5) Изучение передовых технологий - как фактор развития профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

1.2. Оценка работ будет осуществляться экспертной комиссией на основе следующих критериев: 

№ Критерии Максимальная оценка- 

50 баллов 

1. Актуальность выбора темы. Исследовательский 
характер работы. 

20 

2. Соответствие содержания заявленной теме. 10 

3. Логика изложения, убедительность рассуждений, 
оригинальность мышления. 

10 

4. Использование дополнительного материала и его 
качество. 

10 

http://chteniya.sgrk.kz/


ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

- Токсамбаева А.О. – профессор кафедры казахской литературы ГУ им. Шакарима г.Семей; 

- Жакина К.Т.- преподаватель кафедры филологии ГУ им.Шакарима г.Семей; 

- Дюсекенова И.М. - доктор Phd, и.о. доцента кафедры иностранной филологии и теории 

перевода ГУ им. Шакарима г. Семей; 

- Куребаева Г.А. - зав. кафедрой иностранной филологии и перевода, кандидат педагогических 

наук ГУ им. Шакарима г. Семей; 

- Сағымбеков Н.Ә. - председатель областного методического объединения преподавателей основ 

общественных дисциплин, преподаватель специальных дисциплин КГКП «Педагогический 

колледж имени М.Ауэзова» г. Семей; 

- Абдишева З.В. - кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии ГУ им. Шакарима 

- г. Семей; 

- Сейткан А.С. - доктор Phd, декан высшей школы естественных наук Университета «Астана»; 

- Нигматуллина А.Р. – руководитель информационно – аналитического и технического сектора 

отдела образования г. Семей; 

- Усманова Г.Э. - инженер по геоинформационным системам ТОО «IRG Kazakhstan». 

- 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация участников осуществляется дистанционно на сайте конференции с 

прикреплением следующих документов: 

- краткая аннотация работы; 

- работа в соответствии с требованиями; 

- фотография участника. 

Срок регистрации работ: с 29 октября по 6 ноября 2020 года. 

 

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
К участию в интернет - конференции допускаются студенты 1-4 курсов колледжей. 

Основанием для допуска к участию в интернет - конференции является своевременная 

регистрация на сайте конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Объем работы до 5 страниц компьютерного текста на казахском/ русском/английском языке 

формата А 4, включая таблицы, рисунки и графики. Поля – по 2 см со всех сторон. 

2. Авторские инициалы и фамилию, фамилию руководителя, название организации, город/район, 

название статьи (шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman, курсив, кегль 14) 

необходимо разместить по центру листа. (См. Приложение 2). 

3. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) через одинарный 

межстрочный интервал. Абзацный отступ основного текста – 1 см; выравнивание – по 

ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая; без вставки нумерации страниц. 

4. Список литературы – после основного текста (шрифт Times New Roman, KZ Times New 

Roman, кегль 14). 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ – КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Материалы участников проверяются администратором сайта и публикуются в течение 

5 календарных дней после получения. 

Подведение итогов конференции состоится 30 ноября 2020 года на сайте конференции 

http://chteniya.sgrk.kz/ 

http://chteniya.sgrk.kz/


Членами экспертной комиссии определяются лучшие работы в каждой секции по сумме 

баллов. Победители награждаются грамотами Управления образования ВКО. Члены экспертной 

комиссии имеют право присудить номинации «За актуальность исследования», «За умение 

анализировать и отстаивать свою точку зрения», «За лучшее представление работы», «За лучшее 

раскрытие темы», «За эрудицию и творческий подход». 

Сертификаты за участие присуждаются всем участникам от организаторов интернет - 

конференции. 

Дипломы победителей и электронные сертификаты участников конференции рассылаются 

сразу после подведения итогов конференции. 


