
Жас астрономдардың «Жұлдыздар бізге жарқырайды-Звезды светят 

нам» 

ІІІ облыстық форумының 

Ережесі 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Жас астрономдардың «Звезды светят нам» облыстық форумы (әрі қарай 

форум) Павлодар облысының Білім беру басқармасының қолдауымен 

М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы өткізеді. Конференцияны өткізу 

мерзімі және орны- 2019 жылғы 15 ақпан, сағат 10.00 М. М. Катаев атындағы 

Оқушылар сарайы.  

1.2 Облыстық форум сабақтан тыс уақытта балаларға қосымша білім берудің 

ғылым және техника бөлімінің оқытушылардың жетекшілігімен 

оқушылардың назарын зерттеу жұмысы және ғылыми шығармашылыққа 

аударту, олардың кәсіби біліктілігін қалыптастыру, ғылыми білімді 

насихаттау бойынша жұмысты қарқындатуға бағытталған. 2. Форумның 

міндеттері  

2.1 Оқу пәндері шеңберінде білімге қызығушылығын белсендіру, пәнаралық 

байланыс туралы білімдерін дамыту.  

2.2 Білім беру үрдісі шеңберінде оқушылар мен оқытушылардың зияткерлік 

бастамасын дамыту.  

2.3 Оқушылардың ғылыми ой-өрісін дамыту үшін жағдай жасау, өз іс-

әрекетіне шығармашылықпен қарау.  

2.4 Жастардың жалпы және коммуникативтік мәдениет деңгейін арттыру.  

2.5 Жастардың шығармашылық, ғылыми-зерттеу және жобалық жұмысын 

ынталандыру.  

2.6 Дарынды және талапты балаларды анықтау және қолдау.  

2.7 Павлодар облысының олимпиадалық резервіне балаларды іріктеу .  

3. Конференция қатысушылары 

3.1. Конференция қатысушылары Павлодар облысының оқушылары бола 

алады.  

3.2.Конференция қатысушылары: - Конференцияның ұйымдастыру 

комитетіне қатысу үшін өтініш береді (1Қосымша); - ұйымдастыру 

комитетіне баяндамасының басты тезистерін жібереді; - конференцияда, 

секция мәжілісінде баяндама жасайды; - конференцияны қорытындылау және 

марапаттау рәсіміне қатысады.  

3.3 Конференция қатысушыларында сарапшы комиссиясы үшін баяндаманың 

бір данасы болуы тиіс.  

4. Ұйымдастыру және өткізудің тәртібі 

4.1 Қатысушылар ұйымдастыру комитетінің атына конференцияға қатысуға 

өтініш береді.  

4.2 Ұйымдастыру комитетінің атына конференцияға қатысуға өтініш 2019 

жылдың 5 ақпаннан кеш болмауы тиіс. Конференцияға қатысуға өтініш қағаз 

немесе электрондық тасымалдағышта болуы қажет. 

4.3 Конференция жұмысы қатысушының өзінің зерттеу жұмысының 

нәтижесі бойынша көпшілік алдында баяндама жасауды ұсынады.  



4.4 Өз жұмысымен таныстыруға қатысушыға 5-7 минут уақыт беріледі, 

талқылау кезінде жарыссөзге 2 минут беріледі.  

4.5 Конференцияға мынадай бағыттағы жұмыстар қабылданады (ғылыми 

жоба, тұсаукесер): «Ғарыш техникасы» «Ғарышнама және космогония 

мәселелері» «Күн жүйесінің денелер физикасы » «Жұлдыз жүйесі мен 

жұлдыздардың құрылысы, эволюциясы» «Ғарышкерлік» «Астрофизикалық 

зерттеулер» «Аспан механикасы» «Жер Ғаламшары және космогендік 

факторлардың әсері» «Күн- жер физикасы» «Физика және техника» Әр 

жұмысты қатысушы қорауға тиіс.Қорғау уақыты – 5 минут.  

4.6 Конкурсқа әуе, су, жер және фантастикалық көлік құралдарының сапалы 

және талғаммен орындалған үлгі-көшірмелері, отандық және шетелдік 

өндірістің бейбітшілік және әскери техникасы, макеттер мен диорамалар 

жіберіледі. 7 -10 жас аралығындағы қатысушылар қағаз, картон және табиғи 

материалдардан орындалған жұмыстарды жібереді. Қонкурсқа қатысушы әр 

жұмысын қорғауға тиіс. Қорғау уақыты -5 минут. Слетқа арналған 

тұсаукесер электрондық түрде (флеш-карта немесе диск). Автордың аты, 

мектебі файлдың атауында көрсетіледі. Жұмыстың форматы: тұсаукесер 

(ppt), слайдшоу.  

4.7 Конференцияға жеке және ұжымдық жұмыстар жіберіледі.  

4.8 Жіберілген жұмыстарды бағалау, жеңімпаздарды анықтау үшін сарапшы 

комиссиясы құрылады.  

5. Жұмыстардың мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптар 

5.1 Жұмыстарды қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде жіберуге болады.  

5.2 Жұмыс мәтіні қағазда А4 форматында басылады, WindowsXP 

бағдарламасы, шрифт — TimesNewRoman, KZTimesNewRoman, кегль 14, 

жол арасындағы интервал 1,5. Жолдар: сол жақтан — 3, оң жақтан -2, 

төменнен және жоғарыдан — 2. Жұмыс мәтіні —4 парақтан аз болмауы керек 

(ғылыми – зерттеу жұмысына арналған).  

5.3 Парақтың жоғары жағында бас әріппен жартылай қалың әріптермен 

баяндаманың атауы беріледі, оның астына бір интервалдан кейін – автордың 

тегі, аты және әкесінің аты , оқитын жері, сыныбы, тағы бір интервалдан соң- 

жұмыс жетекшісінің Т.А.Ә (толықтай), тағы интервалдан кейін- баяндама 

мәтіні.  

5.4 Мәтінде қосымшаға сілтеулер болуы тиіс. Қосымшаға кіретіндер: бейне 

және фото материалдар, сызба қосымшалар, бағдарламалық құралдар, демо-

нұсқарары немесе жұмыстың тұсаукесері, макет, үлгісі, стенд, қолданыстағы 

үлгілер, құралдар, аспаптар және басқалар. Қосымшаларға ат қойылуы және 

нөмірленуі тиіс.  

5.5 Әдебиеттер тізіміне автор қолданған баспалар мен басылымдар енгізіледі. 

6. Жұмыстарды бағалау өлшемдері  

• Тақырыптың өзектілігі; 

• Мазмұнның тақырыпқа сәйкестігі;  

• Ғылыми және тәжірибелік құндылығы;  

• Материалдың жаңашылдығы мен өзгешелігі ;  

• Баяндаудың қисындылығы, дәлелдердің негізділігі;  



• Өздігінен пайымдауы;  

• Жіберілген жұмысты орындаудағы шығармашылық тәсілі, өзгешелігі;  

• Ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдануы;  

• Орындау мәдениеті және қолданылған материалдың техникалық деңгейі  

7. Қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

7.1 Қатысушының конференцияда көпшілік алдында сөйлеуі әзірленген 

өлшемдерге сай бағаланады.  

7.2 Қатысушыларды тыңдау аяқталған соң сарапшы комиссиясының кеңесі 

өткізіледі, кеңесте қорытынды шығарылып, жеңімпаз туралы шешім 

қабылданады.  

7.3 Сарапшы комиссиясының шешімі хатталады (2 Қосымша) және соңғы 

шешім болып табылады.  

7.4 Конференция жұмысы бойынша ескертулеріңіз мен наразылықтарыңыз 

пән секциялар күні Ұйымдастырушы комитетіне қабылданады.  

7.5 Жеңімпаздар Дипломмен марапатталады.  

7.6 Конференция қорытындыланады, марапаттау конференция жүргізілетін 

күні салтанатты түрде өткізіледі.  

7.7 Электрондық мекенжай: Dvorec-pavlodar@yandex.kz, a_a_zh@mail.ru, 

Конференцияға қатысуға өтініш беру үшін pl4_ekb@mail.ru. Қызықтырған 

мәселелер бойынша мына телефонға хабарласыңыз 8 (7182) 32 85 27 


