Қосымша

Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық
келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік
ғылыми жобалардың республикалық конкурсын өткізу
ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер
1.1. Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық
келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік
ғылыми жобалардың республикалық конкурсы (бұдан әрі – Конкурс)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 271
қаулысымен бекітілген Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға
дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға
арналған іс-шаралар жоспарының 49-тармағына сәйкес өткізілетін ғылымисарапшылық іс-шара болып табылады.
1.2. Конкурстың құрылтайшысы – Қазақстан халқы Ассамблеясы.
1.3. Конкурстың республикалық кезеңінің ұйымдастырушысы (бұдан әрі
– республикалық кезеңнің ұйымдастырушысы) Қазакстан Республикасы
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Қолданбалы
зерттеулер және халықаралық әріптестік орталығы болып табылады.
1.4. Конкурстың өңірлік кезеңінің ұйымдыстырушылары (бұдан әрі –
өңірлік кезеңнің ұйымдастырушылары) Қазақстан халқы Ассамблеясының
хатшылықтары (келісім бойынша), «Қоғамдық келісім» ҚММ (келісім
бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының
ғылыми-сарапшылық топтары болып табылады.
1.5. Осы Ереже Конкурсты өткізу тәртібін және ғылыми жұмыстарды
іріктеу талаптарын анықтайды.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері
2.1. Конкурстың мақсаты – өзгермелі әлем жағдайында Қазақстанның
этносаясатын жетілдіру бойынша жаңа идеяларды іздеу.
2.2. Конкурстың міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің
қазақстандық үлгісін ілгерілетуге септігін тигізетін зерттеу ісіне ғылыми
қауымдастықты, соның ішінде, жастарды тарту;
2) жастардың ғылымға деген қызығушылығын арттыру;
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3) дарынды жас зерттеушілерді іздестіру және қолдау;
4) ғалымдар мен жас зерттеушілердің әлеуметтік жауапкершілігін
арттыру.
3. Конкурстың тақырыптық бағыттары
3.1. Конкурстың негізгі тақырыптық бағыттары:
1) Қазақстан халқы Ассамблеясы татулық, қоғамдық келісім мен бірлік
институты ретінде;
2) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың жаһандық бастамалары контексіндегі татулық пен келісім
идеялары;
3) Азаматтық бірлік, этномәдени және конфессиялық әралуандылық
қазақстандық қоғамды топтастырудың құндылық негіздері мен факторлары
ретінде;
4) Ұлттық код және қоғамдық сананы жаңғырту;
5) әл-Фараби және Абай Құнанбаев еңбектеріндегі бейбітшілік және
келісім құндылықтары.
3.2.Республикалық
кезеңнің
ұйымдастырушылары
ықтимал
қатысушыларды осы Ережемен айқындалған тәртіпте міндетті түрде
ақпараттандыра отырып, қажеттілікке қарай Конкурстың тақырыбына
толықтырулар енгізуге құқылы.
4. Конкурсқа қатысушылар
4.1. Конкурсқа жас зерттеушілер қатыса алады.
4.1.1 Конкурсқа жас зерттеушілер, студенттер, магистранттар мен
докторанттар (соның ішінде PhD дәрежесін иеленуге арналған
диссертациясын соңғы үш жыл ішінде қорғағандар), 35 жасқа дейінгі оқу
орындары
мен
ғылыми-зерттеу
орталықтарының
қызметкерлері,
Қазақстанның ғылыми-сарапшылық қауымдастығының өкілдері қатыса
алады.
4.2. Әрбір үміткер тек бір өтінім бере алады. Бір үміткердің екі және
одан көп өтінімде бірлескен авторлығына рұқсат етілмейді.
5. Конкурсты өткізу тәртібі мен мерзімі
5.1. Конкурс үш кезеңде өткізіледі:
1) конкурстың өңірлік кезеңі;
2) конкурстың республикалық кезеңі (жобаларды сырттай іріктеу);
3) конкурстың қорытынды кезеңі (қатысушылардың өз жобаларымен
таныстыруы).
5.2. Конкурс аясында жоспарланған іс-шаралар күнтізбелік жоспарға
(осы Ережеге 1-қосымша) сәйкес өткізіледі.
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5.3. Конкурстың өңірлік кезеңі Қазақстан Республикасының барлық
облыстарында, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында өткізіледі.
5.4. Конкурстың өңірлік кезеңіне қатысуға өтінімдер жергілікті
конкурстық комиссияның бағалауы үшін (бағалау парағының үлгісі осы
Ережеге 4-қосымшада көрсетілген) күнтізбелік жоспарға сай мерзімде осы
Ережеге 2- және 3-қосымшаға сәйкес рәсімделе отырып, өңірлік кезеңнің
ұйымдастырушыларына жолданады.
5.5. Жергілікті конкурстық комиссиялар жұмысының нәтижесі бойынша
республикалық кезең ұйымдастырушыларына жіберу үшін әр өңірден 3 жоба
таңдалынады.
5.6. Конкурстың жобаларды сырттай іріктеу тәртібіндегі республикалық
кезеңі Нұр-Сұлтан қ. күнтізбелік жоспарға сәйкес өткізіледі (Қосымша 1).
5.7. Конкурстың республикалық кезеңінде авторлардың тікелей
қатысуынсыз конкурстың өңірлік кезеңінің іріктеу нәтижесінде бағытталған
ғылыми жобалар қарастырылады. Сырттай іріктеуге елдің барлық өңірін
танытатын 51-ден артық емес жоба қатысады. Бір өңірден 3-ден артық жоба
ұсынылған жағдайда республикалық кезең ұйымдастырушылары сандық
шектеуден асатын кез келген өтінімнен бас тартуға құқылы.
5.8. Республикалық сарапшылық комиссия отырысының хаттамасына
қол қойылғаннан кейін республикалық кезеңнің ұйымдастырушылары
сырттай іріктеуден өткен қатысушыларды Конкурстың үшінші (қорытынды)
кезеңінің өткізілу мерзімі мен шарттары туралы ақпараттандырады.
Қатысушыларға ақпарат электронды пошталарына жіберіледі.
5.9. Конкурстың қорытынды кезеңі Нұр-Сұлтан қ. өткізіледі, нақты
өтетін орнын республикалық кезең ұйымдастырушылары анықтайды.
5.10. Конкурстың қорытынды кезеңі барысында авторлар Конкурстың
екінші (республикалық) кезеңінде сырттай іріктеуден өткен өз ғылыми
жобаларын республикалық сарапшылық комиссия алдында тікелей
таныстырады.
5.11. Конкурстың қорытынды кезеңіндегі жобалардың таныстырылымы
ұзақтығы 7-10 минуттан артық емес ауызша баяндама түрінде іске
асырылады. Баяндама электронды таныстырылым, аудио- /видеожазбалар,
көрнекі материалдармен қатар жүруі мүмкін. Арнайы жабдықтар
(проекторлар, стендтер және т.с.с.) қажет болған жағдайда қатысушы
республикалық кезеңнің ұйымдастырушыларын Конкурстың қорытынды
кезеңін өткізуге кемінде 3 жұмыс күні қалған уақыттан кешіктірмей ескертуі
тиіс.
5.12. Конкурстың қорытынды кезеңінің жеңімпаздарын жобаларды
бағалау критерийлеріне сәйкес қойылған балдарды санау арқылы
республикалық сарапшылық комиссия анықтайды. Екі немесе одан да көп
үміткердің балдары тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы
шешуші болып табылады.
5.13. Конкурс туралы осы Ереже облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы
және
Шымкент
қалаларының
Қазақстан
халқы
Асссамблеясы
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хатшылықтарына жолданады. Хатшылықтар тиісті құжаттарды алғаннан
кейін 10 жұмыс күні ішінде өз өңірінің барлық ЖОО мен АООО, ЭМБ,
зерттеу құрылымдарына Конкурс туралы ақпаратты жібереді.
5.14. Конкурстың қорытынды кезеңінің жеңімпаздары дипломдармен
және естелік сыйлықтармен. Конкурс жеңімпаздарын мараппатаудың
салтанатты рәсімі Нұр-Сұлтан қ. өткізіледі, нақты өткізу орны
республикалық кезең ұйымдастырушыларымен анықталады.
5.15. Конкурстың бірінші кезеңінің жеңімпаздарын марапаттау өңірлік
кезең ұйымдастырушыларының қарауына қарай өткізіледі.
6. Конкурс ұйымдастырушылары мен
конкурстық комиссияның қызметі
6.1 Республикалық кезең ұйымдастырушылары конкурстың жалпы
басшылығын іске асырады.
6.2. Республикалық кезең ұйымдастырушылары:
− Осы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізеді;
− Республикалық конкурстық сарапшылық комиссиясының құрамын,
өтінімдерді бағалау жүйесі мен өлшемдерін бекітеді;
− Конкурстың барлық рәсімдерін өткізу және конкурс жеңімпаздарын
марапаттау тәртібін анықтайды;
− Конкурс нәтижелерін хаттама түрінде бекітеді;
− www.assembly.kz, www.apa.kz сайттарында конкурстың жариялануы
мен қорытындысы туралы ақпаратты орналастырады.
6.3. Республикалық кезеңнің ұйымдастырушылары қатысушылардан
қосымша ақпарат алуға құқылы.
6.4. Өңірлік кезеңнің ұйымдастырушылары жергілікті конкурстық
комиссия құрамын жасақтайды, олардың жұмысы нәтижесінде іріктелген
жобалар мен комиссия отырысының хаттамасын конкурстың республикалық
кезеңін ұйымдастырушыларға жолдайды.
6.5. Жергілікті конкурстық комиссия:
1) өңірлік ғылыми-сарапшылық топ мүшелерінен, ЖОО әлеуметтікгуманитарлық пәндердің профессорлар-оқытушылар құрамынан құрылады;
2) комиссия құрамы мен мүшелер саны ұйымдастырушылармен
анықталады;
3) комиссияның алғашқы отырысында ашық дауыс беру арқылы
сайланатын Төрағамен басқарылады;
5) ғылыми жұмыстардың іріктеуді жүзеге асырып, ұсынылған
жұмыстарды Плагиатқа тексеруден өткізеді (мәтіннің ерекшелігі 75% төмен
болмау керек);
6) дауыс беру нәтижелері көрсетілетін отырыстың хаттамасын жүргізеді.
6.6. Республикалық сарапшылық комиссия:
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– Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесінің
мүшелерінен және Академия мен өзге де ұйымдардың профессорлықоқытушылық құрамынан және ғылыми қызметкерлерінен құрылады;
1)
комиссияның Төрағасы Академия ректоры болып табылады;
2)
комиссия Төрағасының орынбасары қызметін жауапты вицеректор атқарады;
3)
комиссия құрамы мен мүшелер саны ұйымдастырушылармен
анықталады;
4)
конкурстың екінші кезеңінде ғылыми жұмыстарды сырттай
іріктеуді жүзеге асырады;
5)
қатысушылардың жұмыстарын оларға сәйкестендіру кодын беру
арқылы шифрлайды;
6)
ұсынылған жұмыстарды Turnitin жүйесінде плагиатқа тексереді;
7)
конкурстың
үшінші
кезеңінде
қатысушылардың
таныстырылымын тыңдайды;
8)
конкурстың екінші және үшінші кезеңдерінің нәтижесі бойынша
отырыс хаттамаларын рәсімдейді.
7. Конкурстық өтінімді рәсімдеу талаптары
7.1. Конкурстың өңірлік кезеңіне қатысу үшін келесідей құжаттарды
жолдау қажет:
1) Конкурсқа қатысуға өтінім (осы Ереженің 2-қосымшасы) – 1 дана
(сонымен бірге электронды нұсқасы);
2) ғылыми жұмыстың көлемі 20 беттен аспайтын және осы Ереженің 3қосымшасына сәйкес үлгі бойынша басып шығарылған, тігілген мәтіні–
1 дана (сонымен бірге PDF форматындағы электронды нұсқа);
3) қатысушының жеке куәлігінің көшірмесі.
7.2. Конкурстың екінші (республикалық) кезеңіне ұсынылған ғылыми
жобалар үшін жоғарыда аталған құжаттармен бірге қатысушылар келесідей
құжаттарды қосымша келесідей құжаттарды бағыттайды:
1) жергілікті Конкурстық комиссия отырысының дауыс беру нәтижелері
көрсетілген хаттамасы, сондай-ақ жергілікті Конкурстық комиссияның осы
Ереженің 4-қосымшасына сәйкес үлгі бойынша толтырған жобаларды
бағалау парағы;
7.3. Жобалар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
7.4. Жобаны рәсімдеу талаптары: А4 форматындағы мәтін; жол жиегі:
сол жағынан – 3 см, оң жағынан – 1,5 см, жоғарыдан және төменнен – 2 см.;
қаріп – Тimes New Roman, қаріп өлшемі – 14; жоларалық интервал– 1.
Жобаның құрылымы:
− негізгі бет;
− Конкурсқа қатысушы (және ғылыми жетекші) туралы ақпарат;
− мазмұны;
− кіріспе;
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− жұмыстың негізгі бөлімдері (тараулары);
− қорытынды;
− суреттемелер, фотосуреттер, кестелер, сызбалар және т.с.с. түріндегі
қосымшалар;
− қолданылған әдебиеттер тізімі.
7.5. Фотосуреттер, суреттер мен сызбалар қосымша ретінде рәсімделеді.
7.6. Конкурсқа қатысуға өтінім беру Конкурсқа қатысуға үмітті
қатысушының осы Ережеде қарастырылған талаптармен және шарттармен
келісім формасы болып табылады.
7.7. Конкурс шарттарына сәйкес келмейтін, рәсімдеу ережелері бұзылып
ұсынылған немесе Конкурсқа көрсетілген уақыт өткеннен кейін келіп түскен
өтінімдер қарастырылмайды. Конкурстық өтінімдерді қабылдамау себептері
авторларға хабарланбайды.
7.8. Конкурстық өтінім материалдары авторларға қайтарылмайды.
8. Жобаларды іріктеу критерийлері
8.1. Конкурсқа қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы
мемлекеттік саясат бойынша ғылыми білімді дамытуға үлес қосатын ғылыми
жұмыстар, сондай-ақ инновациялық әдістемелердің зерттемелері ұсынылады.
8.2. Жобаны бағалау кезінде келесідей критерийлер ескеріледі:
1) тақырыптың өзектілігі;
2) жоба мазмұнының Конкурс тақырыбына сәйкестілігі;
3) ғылыми жаңашылдығы;
4) қойылған міндеттерді шешуде өзіндік авторлық тәсілдеме;
5) тәжірибелік мәні.
8.3. Конкурстың республикалық кезеңіне ұсынылатын құжаттар
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару
Академиясының Қолданбалы зерттеулер және халықаралық әріптестік
орталығына бағытталады, мекен-жайы: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Абай даңғылы
33а, 3.321 каб. Ғылыми жұмыстар мен ілеспе құжаттар мәтіндерінің
электрондық
нұсқасын
мына
электрондық
поштаға
жіберіңіз
d.kosherbayev@apa.kz.
Қосымша ақпаратты Академияның ресми сайтынан мына сілтеме
бойынша алуға болады: www.apa.kz немесе байқаудың Ұйымдастыру
комитетінің өкіліне хабарласу арқылы алуға болады: Көшербаев Дастан,
телефон: 8 (7172) 75-32-23, E-mail: d.kosherbayev@apa.kz.

6

Этномәдени
бірлестіктер өкілдерінің
қатысуымен Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
–
Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірліктің қазақстандық
моделіне
арналған
үздік
ғылыми
жобалардың республикалық конкурсы
ережесінің 1-қосымшасы

Конкурсты өткізудің
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
№
Іс-шара атауы
1. Конкурсты өткізу туралы
Қағиданы әзірлеу және
жіберу
2.

Конкурстың өңірлік
кезеңін өткізу

3.

Конкурстың өңірлік
кезеңінің қорытындысы
бойынша Республикалық
сырттай іріктеуге
өтінімдерді ұсыну
Жобаларды авторлардың
тікелей қатысуынсыз
қарастыру үшін
Республикалық
конкурстық комиссияның
отырысы
Конкурстың
Республикалық
қорытынды кезеңін өткізу

4.

5.

Орындалу мерзімі Жауапты құрылым
2021 жылғы
Конкурстың
28 ақпанына дейін
Республикалық
кезеңінің
ұйымдастырушылары
2021 жылғы
Конкурстың Өңірлік
наурыз-маусым
кезеңінің
ұйымдастырушылары
2021 жылғы
Конкурстың Өңірлік
26 шілдеге дейін
кезеңінің
ұйымдастырушылары
2021 жылғы
қыркүйек

Конкурстың
Республикалық
кезеңінің
ұйымдастырушылары

2021 жылғы
IV декадасы

Конкурстың
Республикалық
кезеңінің
ұйымдастырушылары
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Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің
қатысуымен Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
–
Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірліктің қазақстандық
моделіне
арналған
үздік
ғылыми
жобалардың республикалық конкурсы
ережесінің 2-қосымшасы

Конкурсқа қатысуға өтінім
Ғылыми жұмыс
авторы

Т.А.Ә. (толығымен): ____________________________
Академиялық / ғылыми дәрежесі: ________________
Оқу / жұмыс орны: ____________________________
Курс, мамандығы: ____________________________
Факультет/лауазымы: __________________________
Байланыс телефондары: _________________________
E-mail: ________________________________________
Облыс (қала, аудан): _________________________

Жоба тақырыбы
Конкурстың
бағыты
Жұмыстың
аңдатпасы (100
сөзден артық емес)
Кілт сөздер
Өтінім беру уақыты
Конкурс
шарттарымен
келісу
Автордың қолы
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Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің
қатысуымен Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
–
Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірліктің қазақстандық
моделіне
арналған
үздік
ғылыми
жобалардың республикалық конкурсы
ережесінің 3-қосымшасы

Ғылыми жұмысты рәсімдеу
ҮЛГІСІ

ББК 316.347:323.1 (574)

Тақырыбы:
ЕУРАЗИЯ КЕҢІСТІГІНДЕГІ
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БЕЙНЕСІ

Конкурс бағыты:
4) Қазақстан жаһандық деңгейде бейбітшілік пен келісімді
дамыту жолында

Орындаушы:
Аспанов Арман Оңдасынұлы,
философия докторы (PhD),
ғылыми қызметкер

қала, 2021
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Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің
қатысуымен Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
–
Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірліктің қазақстандық
моделіне
арналған
үздік
ғылыми
жобалардың республикалық конкурсы
ережесінің 4-қосымшасы

Конкурсқа ұсынылған ғылыми жұмыстарды
САРАПШЫЛЫҚ БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Қатысушының коды:
_______________________________________________________________________
Жұмыстың атауы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Критерий

Баға

Бағалауды негіздеу

(максималды балл –
15; баллдардың
максималды сомасы
– 75-тен артық емес)

Тақырыптың өзектілігі
Жоба мазмұнының Конкурс
тақырыбына сәйкестілігі
Ғылыми жаңашылдығы
Қойылған міндеттерді шешуде
өзіндік авторлық тәсілдеме
Тәжірибелік мәні
Қорытынды балл:
Жалпы түйін:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Комиссия мүшесі:
_______________ (ТАӘ, лауазымы, ғылыми дәрежесі)
(қолы)
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Правила проведения республиканского конкурса на лучший научный проект,
посвященный казахстанской модели общественного согласия и
общенационального единства
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева,
с участием представителей этнокультурных объединений
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучший научный проект, посвященный казахстанской
модели общественного согласия и общенационального единства Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева с участием
представителей этнокультурных объединений (далее – Конкурс) является
научно-экспертным мероприятием, проводимым в соответствии с пунктом 49
Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа
Казахстана (до 2025 года) на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2019 года №271.
1.2. Учредитель конкурса – Ассамблея народа Казахстана.
1.3.Организатором республиканского этапа конкурса (далее –
Организатор республиканского этапа) является Центр прикладных
исследований и международного партнерства Академии государственного
управления при Президенте Республики Казахстан.
1.4. Организаторами регионального этапа Конкурса (далее –
Организаторы регионального этапа) выступают секретариаты Ассамблеи
народа Казахстана (по согласованию), КГУ «Қоғамдық келісім» (по
согласованию) и научно-экспертные группы областей, городов Нур-Султан,
Алматы и Шымкент.
1.5. Настоящие Правила определяют порядок проведения Конкурса и
критерии отбора научных работ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – поиск новых идей по совершенствованию
этнополитики Казахстана в условиях меняющегося мира.
2.2. В задачи Конкурса входит:
1) привлечение научного сообщества, в том числе молодежи, к
исследовательской
деятельности,
способствующей
продвижению
казахстанской модели общественного согласия и общенационального
единства Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
Н.А.Назарбаева;
2) повышение интереса молодежи к науке;
3) поиск и поддержка талантливых молодых исследователей;
4) повышение социальной ответственности ученых и молодых
исследователей.
11

3. Тематические направления Конкурса
3.1. Основными тематическими направлениями Конкурса являются:
1) Ассамблея народа Казахстана как институт мира, общественного
согласия и единства;
2) Идея мира и согласия в контексте глобальных инициатив Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева;
3) Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное
многообразие как ценностные основания и факторы консолидации
казахстанского общества.
4) Национальный код и модернизация общественного сознания «Рухани
жаңғыру»;
5) Ценности мира и согласия в трудах аль-Фараби и Абая Кунанбаева.
3.2. Организаторы республиканского этапа имеют право вносить
дополнения в тематику Конкурса по мере необходимости с обязательным
информированием потенциальных участников в порядке, определённом
настоящими Правилами.
4. Участники Конкурса
4.1 Принять участие в Конкурсе могут молодые исследователи.
4.1.1. В Конкурсе в качестве соискателей могут принимать участие
молодые исследователи, студенты, магистранты и докторанты (в том числе,
защитившие диссертации на присуждение степени PhD за последние 3 года),
работники учебных заведений и научно-исследовательских центров,
представители научно-экспертного сообщества Казахстана в возрасте до 35
лет.
4.2. Каждый соискатель может подать только одну заявку. Соавторство
одного соискателя в двух и более заявках не допускается.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) региональный этап Конкурса;
2) республиканский этап Конкурса (заочный отбор проектов);
3) итоговый этап Конкурса (очная презентация проектов участниками).
5.2. Мероприятия, запланированные в рамках Конкурса, проводятся
согласно календарному плану (Приложение 1 к настоящим Правилам).
5.3. Региональный этап Конкурса проводится во всех областях
Республики Казахстан, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
5.4. Заявки на участие в региональном этапе Конкурса, оформленные в
соответствии с Приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам, направляются
организаторам регионального этапа в сроки согласно календарному плану
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для последующего оценивания местными конкурсными комиссиями (форма
листа оценки представлена в Приложении 4 к настоящим Правилам).
5.5. По итогам работы местных конкурсных комиссий выбираются по 3
проекта
от
каждого региона для
направления организаторам
республиканского этапа.
5.6. Республиканский этап конкурса в форме заочного отбора проектов
проводится в г. Нур-Султан в срок согласно календарному плану
(Приложение 1).
5.7. На республиканском этапе Конкурса рассматриваются научные
проекты, направленные по итогам отбора регионального этапа Конкурса, без
прямого участия авторов. В заочном отборе принимают участие не более
51 проекта, представляющих все регионы страны. В случае представления
более 3 проектов от одного региона организаторы республиканского этапа
имеют право отклонить любую превышающую количественный лимит
заявку.
5.8. После подписания протокола заседания республиканской
экспертной комиссией организаторы республиканского этапа информируют
участников, прошедших заочный отбор, о сроках и условиях третьего
(итогового) этапа Конкурса. Информация участникам направляется по
электронной почте.
5.9. Итоговый этап Конкурса проводится в г. Нур-Султан, точное место
проведения определяется организаторами республиканского этапа.
5.10. В ходе итогового этапа Конкурса авторы непосредственно перед
республиканской экспертной комиссией презентуют свои научные проекты,
прошедшие заочный отбор на втором (республиканском) этапе Конкурса.
5.11. Презентация проектов на итоговом этапе Конкурса осуществляется
в форме устного доклада продолжительностью не более 7–10 минут. Доклад
может сопровождаться электронной презентацией, аудио/видеозаписями,
наглядными материалами. В случае необходимости предоставления
специального оборудования (проекторов, стендов и т.п.) участник ставит в
известность организаторов республиканского этапа не позднее чем за 3
рабочих дня до проведения итогового этапа Конкурса.
5.12. Победители
итогового
этапа
Конкурса
определяются
республиканской экспертной комиссией путем подсчета баллов,
выставленных согласно критериям оценки проекта. При равенстве баллов
двух и более претендентов, решающим является голос председателя
комиссии.
5.13. Данные Правила о Конкурсе направляются секретариатам
Ассамблеи народа Казахстана областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Секретариаты в течение 10 рабочих дней с момента получения
соответствующей документации направляют информацию о Конкурсе всем
вузам и сузам, ЭКО, исследовательским структурам своего региона.
5.14. Победители итогового этапа Конкурса награждаются дипломами и
памятными призами. Торжественная церемония награждения победителей
13

Конкурса проходит в г. Нур-Султан. Точное место проведения определяется
организаторами республиканского этапа.
5.15. Награждение победителей первого этапа Конкурса – на усмотрение
организаторов регионального этапа.
6. Функции организаторов и комиссий Конкурса
6.1 Организаторы республиканского этапа осуществляют общее
руководство Конкурсом.
6.2. Организаторы республиканского этапа:
− вносят изменения и дополнения в настоящие Правила;
− утверждают состав республиканской экспертной Конкурсной
комиссии, систему и критерии оценки заявок;
− определяют порядок проведения всех процедур Конкурса и
награждения победителей Конкурса;
− утверждают итоги Конкурса в формате протокола;
− размещают информацию об объявлении Конкурса и о ее
результатах на сайтах www.assembly.kz, www.apa.kz.
6.3. Организаторы республиканского этапа имеют право запрашивать у
участников дополнительную информацию.
6.4. Организаторы регионального этапа формируют составы местных
конкурсных комиссий по итогам работы которых направляют отобранные
проекты и протокол заседания комиссии организаторам республиканского
этапа Конкурса.
6.5. Местная конкурсная комиссия:
1) создается из числа членов научно-экспертной группы, профессорскопреподавательского
состава
социально-гуманитарных
дисциплин
региональных вузов;
2) состав и число членов комиссии определяется организаторами;
3) возглавляется Председателем, избираемым на первом заседании
комиссии путем открытого голосования;
4) осуществляет отбор научных работ, в том числе проводит проверку
представленных работ на Антиплагиат (оригинальность текста не менее
75%);
5) ведет протокол заседания с результатами голосования;
6.6. Республиканская экспертная комиссия:
– формируется из числа членов Научно-экспертного совета Ассамблеи
народа Казахстана, профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников Академии и иных организации;
1) Председателем комиссии является ректор Академии;
2) Заместителем председателя комиссии является курирующий вицеректор;
3) состав и число членов комиссии определяется организаторами;
14

4) осуществляет заочный отбор научных работ на втором этапе
Конкурса;
5) шифрует работы участников с присвоением обезличенного
идентификационного кода;
6) проводит проверку представленных работ на плагиат в системе
Turnitin;
7) заслушивает презентации участников на третьем этапе Конкурса;
8) по итогам второго и третьего этапов Конкурса оформляет протоколы
заседаний.
7. Требования к оформлению конкурсной заявки
7.1. Для участия в региональном этапе Конкурса соискатели направляют
следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2 к настоящему Правилу)
– 1 экземпляр (в том числе электронный вариант);
2) распечатанный, прошитый текст научной работы (по форме согласно
Приложению 3 к настоящим Правилам) объемом не более 20 страниц) –
1 экземпляр (в том числе электронный вариант в формате PDF);
3) копия удостоверения личности участника.
7.2.
Для
научных
проектов,
представляемых
на
второй
(республиканский) этап Конкурса участники вместе с вышеуказанными
документами дополнительно направляются следующие документы:
1) протокол заседания Местной конкурсной комиссии с результатами
голосования, а также лист оценки проекта местной конкурсной комиссией по
форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам;
7.3. Проекты предоставляются на государственном, русском и
английском языках.
7.4. Требования к оформлению проекта: текст в формате А4; поля: слева
– 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.; шрифт Times New Roman,
кегль 14; межстрочный интервал – одинарный.
Структура проекта:
− титульный лист;
− сведения об участнике Конкурса (и его научном руководителе);
− содержание;
− введение;
− основные главы (разделы) работы;
− заключение;
− приложения в виде иллюстраций, фотографий, таблиц, схем и т.п.;
− список использованной литературы.
7.5. Фото, картинки и схемы оформляются в виде приложений.
7.6. Заявка на участие в Конкурсе является формой выражения согласия
участника, претендующего на участие в Конкурсе, с требованиями и
условиями, предусмотренными настоящими Правилами.
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7.7. Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, представленные
с нарушением правил оформления или поступившие на Конкурс
по истечении указанного срока, не рассматриваются. Мотивы отклонения
конкурсных заявок не сообщаются авторам.
7.8. Материалы конкурсной заявки авторам не возвращаются.
8. Критерии отбора проектов
8.1. На Конкурс выдвигаются научные работы, а также разработки
инновационных методик, вносящие вклад в развитие научных знаний в
области государственной политики в сфере общественного согласия и
общенационального единства.
8.2. При оценке проекта учитываются следующие критерии:
1) актуальность темы;
2) уровень соответствия содержания проекта теме Конкурса;
3) научная новизна;
4) оригинальный авторский подход в решении поставленных задач;
5) практикоорентированность.
8.3. Документы, представляемые на республиканский этап конкурса,
направляются в Центр прикладных исследований и международного
партнерства Академии государственного управления при Президенте
Республики Казахстан по адресу: 010000, г.Нур-Султан, ул. Абая 33а, каб.
3.321. Электронную версию текстов научных работ и сопроводительных
документов отправлять на электронную почту d.kosherbayev@apa.kz.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
Академии по ссылке: www.apa.kz или связавшись с представителем
оргкомитета конкурса Кошербаевым Дастаным по телефону: 8 (7172) 75-3223 или по электронной почте d.kosherbayev@apa.kz.
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Приложение 1
к Правилам проведения республиканского
конкурса на лучший научный проект,
посвященный казахстанской модели
общественного согласия и
общенационального единства Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н.А.Назарбаева,
с участием представителей
этнокультурных объединений

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения Конкурса
№

Наименование
мероприятия
6. Разработка и рассылка
Положения о проведении
Конкурса
7. Проведение
Регионального этапа
Конкурса
8. Представление заявок на
Республиканский заочный
отбор по итогам
Регионального этапа
конкурса
9. Заседание
республиканской
Конкурсной комиссии для
рассмотрения проектов
без прямого участия
авторов
10. Проведение
Республиканского
итогового этапа Конкурса

Срок исполнения
до 28 февраля
2021 года
март- июнь
2021 года
до 26 июля
2021 года

Ответственная
структура
Организаторы
Республиканского
этапа Конкурса
Организаторы
Регионального
этапа Конкурса
Организаторы
Регионального
этапа конкурса

сентябрь
2021 года

Организаторы
Республиканского
этапа Конкурса

IV декада
2021 года

Организаторы
Республиканского
этапа Конкурса
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Приложение 2
к Правилам проведения республиканского
конкурса на лучший научный проект,
посвященный казахстанской модели
общественного согласия и
общенационального единства Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н.А.Назарбаева,
с участием представителей
этнокультурных объединений

Заявка на участие в Конкурсе
Автор научной
работы

Ф.И.О. (полностью): ___________________________
Академическая / научная степень: ________________
Место учебы / работы: __________________________
Курс, специальность: ___________________________
Факультет / должность: _________________________
Контактные телефоны: _________________________
E-mail: _______________________________________
Область (город, район): _________________________

Тема проекта
Направление
конкурса
Аннотация работы
(не более 100 слов)
Ключевые слова
Дата подачи заявки
Согласие с
условиями
Конкурса
Подпись автора
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Приложение 3
к Правилам проведения республиканского
конкурса на лучший научный проект,
посвященный казахстанской модели
общественного согласия и
общенационального единства Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н.А.Назарбаева, с участием
представителей этнокультурных
объединений

ОБРАЗЕЦ
оформления научной работы

УДК 316.347:323.1 (574)

Тема:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ КАЗАХСТАНА НА ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Направление конкурса:
4) Казахстан на пути развития мира и согласия на глобальном уровне

Автор:
Аспанов Арман Оңдасынұлы,
Доктор философии (PhD),
научный сотрудник

город - 2021
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Приложение 4
к Правилам проведения республиканского
конкурса на лучший научный проект,
посвященный казахстанской модели
общественного
согласия
и
общенационального единства Первого
Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н.А.Назарбаева, с участием
представителей
этнокультурных
объединений

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
научных работ, представляемых на Конкурс
Код участника:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название работы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Критерий

Оценка

Обоснование оценки

(максимальный балл
– 15; максимальная
сумма баллов – не
более 75)

Актуальность темы
Уровень соответствия
содержания проекта теме
Конкурса
Научная новизна
Оригинальный авторский подход
в решении поставленных задач
Практикоориентированность
Итого баллов:
Общий вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Член комиссии:
_______________ (ФИО, должность, ученая степень)
(подпись)
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