
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  Орындалу мерзімі  Жауапты құрылым  

1.  Конкурсты өткізу туралы 

Қағиданы әзірлеу және 

жіберу  

2021 жылғы   

28 ақпанына дейін   

  

Конкурстың  

Республикалық 

кезеңінің  

ұйымдастырушылары  

2.  Конкурстың өңірлік 

кезеңін өткізу  

2021 жылғы  

наурыз-маусым  

Конкурстың Өңірлік 
кезеңінің  

ұйымдастырушылары  

3.  Конкурстың өңірлік 

кезеңінің қорытындысы 

бойынша Республикалық 

сырттай іріктеуге 

өтінімдерді ұсыну  

2021 жылғы  26 

шілдеге дейін  

  

Конкурстың Өңірлік 
кезеңінің  

ұйымдастырушылары  

4.  Жобаларды авторлардың 

тікелей қатысуынсыз 

қарастыру үшін 

Республикалық 

конкурстық комиссияның 

отырысы  

2021 жылғы 

қыркүйек  

Конкурстың  

Республикалық 
кезеңінің  

ұйымдастырушылары  

5.  Конкурстың 

Республикалық 

қорытынды кезеңін өткізу  

2021 жылғы   

IV декадасы  

Конкурстың  

Республикалық 
кезеңінің  

ұйымдастырушылары  

  

  

  
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    

  
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  

  

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  
(максималды балл –  

15; баллдардың 
максималды сомасы  

– 75-тен артық емес)  

Бағалауды негіздеу  

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)  

 


