
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ  
30 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН  

ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНІҢ БІТІРУШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ МЕН 
КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ ТҮЛЕКТЕРІ АРАСЫНДА ҒЫЛЫМИ IT-ЖОБАЛАРДЫҢ  

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫ БОЙЫНША 
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
 

Astana IT University "ЖШС (бұдан әрі – AITU) Қазақстан Республикасының 
мектептері мен колледждерінің түлектері арасында (10-12 сыныптар) ғылыми IT-
жобалардың республикалық конкурсын жариялайды. 

Мақсаты - оқушылардың шығармашылық қабілеттерін және ақпараттық 
технологиялар саласындағы білімге қызығушылығын анықтау және дамыту. 

Міндеттері: 
-ғылыми-зерттеу қызметіне және оқуға қызығушылықты арттыру; 
- ең дарынды және дарынды жас зерттеушілерді анықтау және қолдау; 
- Қазақстан Республикасының зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға жәрдемдесу. 
Байқау қорытындысы бойынша "Astana IT University" ЖШС-де оқуға білім 

беру гранттары берілетін болады. Білім беру гранттарының саны AITU ректорының 
бұйрығымен анықталады. AITU білім беру гранты және студенттерге қабылдау ұлттық 
бірыңғай тестілеуді (бұдан әрі-ҰБТ) тапсырған жағдайда кемінде 65 балл және әр пән 
бойынша кемінде 5 балл нәтижесімен ұсынылады. 2022 жылғы талапкерлер үшін ҰБТ 
сертификаты 2022 жылғы болуы тиіс. 

Байқау "Smart City технологиялары" еркін тақырыбы бойынша өткізіледі (мысалы, 
қаланың ақпараттық жүйесі, қалалық цифрлық платформа, Денсаулық сақтау, энергетика, 
Қалдықтарды басқару, Көлік және ұтқырлық, қаладағы қауіпсіздік, экология және т. б.). 

Конкурс  2021 жылдың желтоқсан - 2022 жылдың мамыр айлары аралығында өтеді . 
Конкурс келесі  кезеңдерден тұрады: 

1 кезең – онлайн, сырттай. Мектептерді ақпараттандыру 01-15 желтоқсан 2021 ж. 
Байқау материалдарын қабылдау 2022 жылдың 10 қаңтарынан басталады. Оқу орны 2021 
жылы 31 қаңтарға дейін (қоса алғанда) (Конкурс туралы ережелеріне 1-қосымша) конкурсқа 
қатысуға "ғылыми IT-жобалар конкурсына өтінім_мектеп" хатының тақырыбын көрсете 
отырып, өтінімдерді мына мекенжай бойынша  жолдауы қажет : science@astanait.edu.kz.  

2 кезең – оффлайн. Жобаларды қорғау нысанында конкурстың финалын өткізу (2022 
жылғы сәуір – мамыр). Конкурсқа қатысу үшін жұмыстарды іріктеуді және оларды 
бағалауды сараптама комиссиясы жүзеге асырады. Конкурсты өткізу жөніндегі 
Сараптамалық комиссияның құрамына AITU профессор-оқытушылар құрамы (бұдан әрі - 
ПОҚ), студенттері мен магистранттары қатарынан сарапшылар кіреді. 

Байқау қорытындысы 2022 жылдың мамыр айында шығарылады. Конкурстық іріктеу 
нәтижелері туралы ақпарат AITU Ғылыми кеңесінде жарияланады (конкурс нәтижелері 
AITU-да оқуға білім беру гранты иегерлерінің аты-жөнін көрсете отырып, ректордың 
бұйрығымен бекітіледі), AITU ресми сайтында жарияланады. Жеңімпаздар электронды 
пошта арқылы хабарландырылады. Конкурс жеңімпаздары AITU - да оқуға білім беру 
грантын алуға арналған сертификаттармен марапатталады және барлық қатысушыларға 
конкурсқа қатысу туралы сертификаттар беріледі. 

Толық ақпарат Конкурс туралы ережеде көрсетілген. 
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