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ҚҰРМЕТТІ ЖОО МАГИСТРАНТТАРЫ! 

 

«Bilim-orkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы мен Үздік 

студенттер академиясының ұйымдастыруымен еліміздің білімді жас ғалымдарын  қолдау үшін 

қолға алынған «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ-2019» атты талантты 

магистранттардың  2019 жылға арналған байқауына құжаттар қабылдау басталғанын 

хабарлаймыз!  

 Байқауға  Республика көлеміндегі ЖОО  магистранттары арасынан  халықаралық, 

республикалық және аймақтық олимпиадалардың, конференциялардың, жобалардың, 

жеңімпаздары  мен жүлдегерлері енгізіледі.  Сондай-ақ 4 жылғы оқу барысындағы (бакалавр) 

алған диплом, сертификат, алғыс хаттары мен мақалалары ескеріледі. 

 Жинаққа енгізу конкурстық негізде жүзеге асырылады. Жоба қатысушыларына                   

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ-2019» республикалық үздік жастардың түрлі-

түсті кітап жинағы, арнайы тағайындалған «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ-

2019» төсбелгісі және І, ІІ, ІІІ дәрежелі диплом беріледі. Магистранттардың  жетекшілеріне 

сертификат, ата-аналарына Алғыс хат беріледі.  

 Байқау қатысушылары өзі жайлы жазылған 2 беттен (14 кегл, Times New Roman) артық емес 

автобиографиясы (3 жақта жазылған яғни ол деп жазылады), автобиографияны (растайтын 

құжат көшірмелері (мыс.: Алынған алғыс хат, диплом және т.б.) қоса тіркелуі тиіс),  

3\4 форматтағы  сапалы суретін 2019 жылдың 31-ші қазанына дейін  magistratura-

best@mail.ru электронды мекен-жайына жолдауы тиіс. Байқауға құжаттар 3 (қазақ, орыс, 

ағылшын) тілдің бірінде қабылданады. Өмірбаянда міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы 

көрсетілуі тиіс (Нұр-Сұлтан қаласына қорытынды конференцияға келе алмай қалған жағдайда 

көрсетілген мекен-жайы бойынша жинақ, төсбелгі, грамота жіберілетін болады).  

Жіберілетін мәліметтерге  оқу барысында алынған алғыс хат, грамота, диплом және т.б. 

марапаттары енгізіледі. Кітап жинақтың таныстырылымы және марапаттау 2019 жылдың 

желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласында, Министрліктер үйінде 14 кіреберіс, мәжіліс залында 

конференция түрінде өтеді. Кітап таныстырылымына барлық жинаққа енген «ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ҮЗДІК МАГИСТРАНТТАРЫ» шақырылады. Қорытынды конференция бағдарламасы 10-ші 

қарашасына дейін іріктеліп алынған магистранттарға  жіберіледі.  Қорытынды конференция 
бағдарламасында елімізге белгілі тұлғалардың қолынан төсбелгі табысталады және Нұр-Сұлтан 

қаласына экскурсия жасау, кофе-брейк, Елордамыздың мәдени ошақтарын аралау (музей және 

т.б.) қарастырылған. 

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

Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety, best_student.kz  

Ескерту!!! 

Ұйымдастыру жарна ақысы қойылған. Жарна туралы ақпарат Сіздер жинаққа өз 

құжаттарыңызды жібергеннен соң 3 (үш) күн ішінде қаралып, жинаққа қабылдау туралы 

шешім шыққан жағдайда, Сіздердің электронды мекен-жайларыңызға қосымша ақпарат 

ретінде жіберіледі.    
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Жоба туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар арқылы ала 

аласыздар: 

     8778 45 45 743 Білім өркениеті 

+ 7 707 509 02 20 Білім өркениеті 

+ 7707 142 74 40 Білім өркениеті 

 

Өтініш кестесі өмірбаянмен бірге жіберілуі керек 

 

Қатысушының аты-жөні 

 

 

Білім беру мекемесінің атауы: 

 

 

Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы: 

 

 

3-4 фото суреті.  

 

 

Телефон номері, және эл.почтасы: 

 

 

Жетекшісінің аты-жөні 

 

 

Ата-анасының аты-жөні 

 

 

 

 

 
 


