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Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар 

конкурсының қорытынды кезеңін өткізу бағдарламасы 
 

Өтетін күндері мен орны: 2022 жылдың 21-25 ақпан, Шымкент қаласы 

Қатысушылар саны -  748 оқушы;  

ЖМБ(ЕМН) – 388 жоба (496); ҚГБ(ОГН) – 207 жоба (252)  

Таңғы ас – 08.00-09.00 

Түскі ас –  13.00-14.00 

Кешкі ас – 19.00-20.00 (Кестеге сәйкес университеттердің базасында М. Әуезов атындағы 

Оңтүсті Қазақстан университеті (ОҚУ), 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университет ( ОҚМПУ) 

 

21 ақпан, дүйсенбі 

 

ЖМБ(ЕМН) 

қатысушылары үшін 

ҚГБ(ОГН) 

қатысушылары үшін 

Қазылар алқасы 

09.00- 18.00  

Конкурсқа қатысушыларды, жетекшілерді, қазылар алқасын қарсы алу 

(кесте бойынша) 

11.00 – 14.00   

Қатысушыларды тіркеу.  

14.00-19.00 

Қазылар алқасын орналастыру 

16.00 – 18.00    

Қатысушылардың «Шымкент 

қаласының жоғары спорт 

шеберлігі мектебі» базасында 

баннер мен стендтерді 

орналастыруы  

16.00 – 18.00    

Университет базасында 

экскурсия 

18.00 – 19.00 

Психологиялық тренинг 

 

20.30 – 21.30   

Конкурсқа дайындық 

Қазылар алқасының отырысы  

(қонақ үйі) 

 

22 ақпан, сейсенбі 

 

ЖМБ(ЕМН) 

қатысушылары үшін 

ҚГБ(ОГН) 

қатысушылары үшін 

Қазылар алқасы 

09.00-09.30 

Қатысушылардың «Шымкент 

қаласының жоғары спорт 

шеберлігі мектебі» базасына 

баруы  

09.30-13.00  

Шымкент қаласына  №1 

маршрут бойынша экскурсия 

 

09.00-09.30 

«Шымкент қаласының жоғары 

спорт шеберлігі мектебі» 

базасына баруы 

09.30 – 13.00 

Ғылыми жобаларды қорғау 

09.30 – 13.00 



Конкурсқа қатысушылардың 

жұмыстарын тыңдау 

14.30-18.00 

Ғылыми жобаларды қорғау 

14.30-16.00 

«Кәмелетке толмағандардың 

зияткерлік меншік 

құқықтарын қорғау» 

тақырыптағы тренинг 

 (ОҚМПУ базасында) 

 

14.30-18.00 

Конкурсқа қатысушылардың 

жұмыстарын тыңдау 

16.00-17.30 

Спорттық бағдарлама 

 

17.30-18.30 

Қатысушылардың «Шымкент 

қаласының жоғары спорт 

шеберлігі мектебі» базасында 

баннер мен стендтерді 

орналастыруы  

20.30.-21.30 

Бос уақыт 

20.30-21.30 

Конкурсқа дайындық 

ЖМБ бойынша қорытынды 

шығару 

11.00- 12.30   

Аймақтық команда  жетекшілеріне арналған семинар "Ғылыми сауаттылыққа кіріспе 

курсы" -  PhD докторы, заң ғылымдарының кандидаты – Кусаинова Ляззат Абаевна  

 

 

23 ақпан, сәрсенбі 

 

ЖМБ(ЕМН) 

қатысушылары үшін 

ҚГБ(ОГН) 

қатысушылары үшін 

Қазылар алқасы 

09.30 – 13.00  

Шымкент қаласына  №1 

маршрут бойынша экскурсия 

 

09.00 - 09.30 

Қатысушылардың 

«Шымкент қаласының 

жоғары спорт шеберлігі 

мектебі» базасына баруы  

09.30 - 13.00 

Ғылыми жобаларды 

қорғау 

09.00-09.30 

«Шымкент қаласының жоғары 

спорт шеберлігі мектебі» 

базасына баруы 

09.30 – 13.00 

Конкурсқа қатысушылардың 

жұмыстарын тыңдау 

14.30 -16.00 

«Кәмелетке толмағандардың 

зияткерлік меншік 

құқықтарын қорғау» 

тақырыптағы тренинг 

(ОҚМПУ базасында) 

 

16.00 - 17.30 

Спорттық бағдарлама 

14.30-18.00 

Ғылыми жобаларды 

қорғау 

14.30 – 18.00 

Конкурсқа қатысушылардың 

жұмыстарын тыңдау 

18.00-19.00  

Психологиялық тренинг 

20.30.-21.30 

Психологиялық тренинг 

ҚГБ бойынша қорытынды 

шығару 

 



24 ақпан, бейсенбі 

 

ЖМБ(ЕМН) 

қатысушылары үшін 

ҚГБ(ОГН) 

қатысушылары үшін 

Қазылар алқасы 

09.30-10.00 

Жабылу салтанаты өтетін орынға келу (Ассамблея орталығы) 

10.00-13.00 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау рәсімі 

15.00-18.00 

Шымкент көне қала – Цитадель тарихи-мәдени көрмеге саяхат 

 

25 ақпан, жұма 

 

ЖМБ(ЕМН) 

қатысушылары үшін 

ҚГБ(ОГН) 

қатысушылары үшін 

Қазылар алқасы 

09.00-12.00 

Қатысушыларды шығарып салу 

 


