
 

ҚҰРМЕТТІ ЖОО ЖӘНЕ КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІ!  

 

   
 «Қазақстан – дарынды жастар мекені. Ертең еліміздің абыройын асыратын да – осы 

талантты ұл-қыздар. Біз олардың өрісін ашып, қарым-қабілетін шыңдау үшін бар мүмкіндікті 

жасауға тиіспіз»  

Қасым-Жомарт Тоқаев 

 

 «BILIM-ORKENIETI» ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының 

ұйымдастыруымен Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында өткізіліп жатқан «Қазақстан 

Республикасының 100 үздік дарынды студенті» атты республикалық байқауға шақырамыз! 

Гран-при: Елтаңба авторы Жандарбек Мәлібеков премиясы, яғни ақшалай сертификат 

табысталады. 

Қатысушылардың жұмыстарын қабылдау мерзімі: 5 сәуір мен 10 мамыр аралығы. 

  

Байқаудың мақсаты:  

 Республиканың дарынды жастарының арасында байланыс орнату.  

 Патриоттық сезім ұялата отырып, Тәуелсіз Қазақ Еліне деген құрметін күшейту. 

 Байқаудың міндеті:  

 Қазақстан Республикасы бойынша үздік студенттерді анықтау, марапаттау және 

қолдау көрсету; 

 Әлеуметтік желі мен ұйымдастыру алқасының сайтына 100 дарынды студенттің 

суреті мен жетістіктері туралы материалдарды жариялау. 

 Байқаудың шарты:  

 Жұмыстар (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінің бірінде қабылданады! 

І талап. Студент төмендегі тақырыптардың бірін таңдап, эссе жазып жіберуі қажет. Ашық 

ресурстардан (интернеттен) көшірілген материалдар қабылданбайды. Байқауға ұсынылған эссенің 

тақырыпқа сай болуы басты назарға алынады! 

Эссе тақырыптары: 

 «ОТЫЗ ЖЫЛДА БІЗ ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕР МЕН БОЛАШАҚТЫ БАҒЫНДЫРАР 

БЕЛЕСТЕР», 

«ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ҰЛАНЫМЫН»  

«ЕРЛІК ЕЛ ЕСІНДЕ» (Тәуелсіздік жолында күрескен тарихи тұлғалар туралы)  

 «ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ЕЛБАСЫНЫҢ РӨЛІ»; 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ-ЖАСТАР»; 

«ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМ-ТІРЕГІМ» . 

Эссеге қойылатын талаптар: мәтін MS Word форматында, 2 беттен артық емес, кегл өлшемі 

14, аралық интервал 1.0, шрифт Times New Roman, беттердің барлық жағынан өлшемі 20 мм. 

ІІ талап. Байқауға қатысушы өзі жайында портфолио жіберуі қажет. 

Портфолиоға қойылатын талаптар: Өзі жайлы қысқаша ақпарат беру. Жетістіктерін, яғни 

оқу барысында және оқудан тыс жинаған тәжірибесін, диплом, алғыс хат, сертифиткаттарын және 

студенттік өмірде түскен 4-5 дана фотосын жинақтап қосу. Портфолио презентация түрінде, 10 

беттен кем емес болуы керек. 

 Байқау конкурстық негізде жүзеге асырылады. Байқау қатысушыларына: 

 Түрлі-түсті «ҚР 100 үздік дарынды студенті» атты кітап жинақ; 

 Үздік деп танылған студенттерге «ҚР  үздік дарынды студенті» төсбелгісі және 

төсбелгіні куәлендіретін куәлік; 

 Республикалық дәрежедегі І, ІІ, ІІІ дәрежелі диплом; 

 Студенттердің жетекшілері мен ата-аналарына Алғыс хат табысталады. 

(электронды) 

Сұратылған ақпараттарды 2021 жылдың 10-шы мамырға дейін daryndy-

student@mail.ru электронды мекен-жайына жолдауы тиіс.  
 

Ұйымдастыру алқасының сайты: http://biork.kz/ 

Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety, best_student.kz. 

Жоба туралы қосымша ақпаратты көрсетілген телефондар арқылы ала аласыздар: 

8 776 109 42 05; 8 707 142 74 40; 

8 (7172) 44 34 50. 
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Өтініш кестесі эссемен бірге жіберілуі қажет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтініш кестесінде міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы көрсетілуі тиіс (Нұр-Сұлтан 

қаласына қорытынды конференцияға келе алмай қалған жағдайда, көрсетілген мекен-жай бойынша 

жинақ, төсбелгі, грамота жіберілетін болады). 

 

Қатысушының аты-жөні  

Оқу орнының атауы, мекен-жайы:  

Облыс,  қала, аудан, село (ауыл), көше 

атауы:  

Тұрғылықты мекен-жайы: 

 

Сапалы 3*4 фото сурет (1 дана).  

Телефон номері және эл.почтасы:  

Жетекшісінің аты-жөні  

Ата-анасының аты-жөні:  

Жергілікті казпочтаның индексі:  



УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ! 

 

   
 «Казахстан – страна талантливой молодежи. Завтра эти талантливые юноши 

и девушки будут представлять честь нашей страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы 

раскрыть их потенциал и реализовать их способности» 

Касым-Жомарт Токаев 

 

Приглашаем на республиканский конкурс «100 лучших талантливых студентов Республики 

Казахстан», организованный Национальным инновационным научно-исследовательским центром 

«BILIM-ORKENIETI»  в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан! 

Гран-при: премия автора Герба Жандарбека Малибекова, то есть вручается денежный 

сертификат. 

Срок приема работ участников: с 5 апреля по 10 мая.   

Цель конкурса: 

 установить связи между талантливой молодежью республики.  

 прививая чувство патриотизма, усилить уважение к Родине. 

 Задачи конкурса:  

 определение лучших студентов по республике, поощрение и оказание поддержки; 

 размещение фотографий и материалов о достижениях 100 талантливых студентов в 

социальных сетях и на сайте организаторской коллегии. 

 Условия конкурса:  

 Работы принимаются на одном из трех языках (казахский, русский, английский)! 

І требование. Студенту необходимо выбрать одну из нижеперечисленных тем и написать 

эссе. Не принимаются скопированные с открытых источников (интернета) материалы. Будет 

учитываться соответствие эссе тематике конкурса! 

Темы эссе: 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И БУДУЩИЕ ВЕРШИНЫ, КОТОРЫЕ МЫ 

ДОСТИГНЕМ»,  
«Я ЗАЩИТНИК НЕЗАВИСИМОЙ СТРАНЫ» 

 «ПОДВИГ В ПАМЯТИ НАРОДА» (Об исторических личностях борьбы за независимость)  

«РОЛЬ ЕЛБАСЫ В ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА»; 

«МОЛОДЕЖЬ- БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА »; 

«НЕЗАВИСИМАЯ СТРАНА – МОЯ ОПОРА» . 

Требования к эссе: текст в формате MS Word, не более 2 страниц, размер кегля 14, 

межстрочный интервал 1.0, шрифт Times New Roman, размеры полей со всех сторон 20 мм. 

ІІ требование. Участнику конкурса необходимо отправить портфолио. 

Требования к портфолио: предоставить о себе краткую информацию. Приложить  сведения 

о достижениях в обучении и вне учёбы, дипломы, благодарственные письма, сертификаты. 

Портфолио должно быть в виде презентации не менее10 страниц. 

 Включение в сборник осуществляется на конкурсной основе. Участникам конкурса будут 

вручены: 

 Цветной сборник «100 лучших талантливых студентов РК»; 

 Признанным лучшими студентам нагрудный значок «Лучший талантливый студент 

РК» и свидетельство; 

 Диплом республиканского уровня І, ІІ, ІІІ степени; 

 Руководителям и родителям студентов будут направлены Благодарственные письма. 

(в электронном виде) 

Запрашиваемую информацию необходимо предоставить до 10 мая 2021 года на электронную 

почту daryndy-student@mail.ru.  

 

 

 

 

Сайт организационной коллегии: http://biork.kz/ 

Инстаграм страницы: bilim_orkeniety, best_student.kz. 

Дополнительную информацию можно получить по следующим телефонам: 

8 776 109 42 05; 8 707 142 74 40; 

8 (7172) 44 34 50. 
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Таблица заявки должна быть отправлена вместе с эссе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице заявки обязательно должен быть указан адрес проживания (в случае 

невозможности посетить заключительную конференцию в городе Нур-Султан, на указанный адрес 

будут высланы сборник, нагрудный знак, диплом). 

 

 

Ф.И.О. участника  

Наименование учебного заведения, адрес:  

Название области,  города, района,  села 

(ауыла), улицы:  

Адрес проживания: 

 

Качественная фотография 3*4 (1 шт).  

Номер телефона и эл.почта:  

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. родителей  

Индекс местного отделения Казпочты:  


