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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе правоведов 

«Законопослушный гражданин» 
 

1. Цели и задачи 

1. Сформировать у учащихся и студентов правовое понятие «Гражданин», 

«Государство» и «Общество»; 

2. Воспитать и сформировать законопослушных граждан;  

3. Расширить правовые знания Учащихся и студентов; 

4. Сформировать правовую культуру в обществе; 

5. Анализ древней и нынешней правовой системы; 

6. Найдти и разобрать актульную правовую проблему Общества;  

7. Мотивировать Учащихся внести свои предложения в правовую систему 

Республики Казахстан; 

 

2. Участники конкурса 

Конкурс проводиться по пяти интеллектуальным группам:  

 Любитель (Ученики 9, 10, 11 классов); 

 Мастер (Ученики 9, 10, 11 классов); 

 Профессионал (Ученики 9, 10, 11 классов); 

 Эксперт (Студенты средних учебных заведений); 

 Профессионал-эксперт (Студенты высших учебных заведений); 

 

3. Требования к работам конкурса 

Работа должна соответствовать тематике и направлению конкурса. 

Один автор предоставляет на конкурс одну работу. Работы, участвующие 

в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются автором. 
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Работа должна быть представлена в электронном виде объемом до 5 

листов, формата А4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New Roman, 

левая граница – 3 см; верхняя и нижняя граница – 2 см.  

На титульном листе работы должны быть указаны: сведения об 

авторе: ФИО, класс, число, месяц и год рождения; тема работы; сведения об 

Руководителе: ФИО, должность, телефон, е-mail, сведение о выбранной 

интеллектуальной группе. 

Работы принимаются в виде текста, слайда-презентации, сканворда. При 

направлении видео материала, нужно направить вместе с заявкой об участии 

в конкурсе отдельный MS Word файл, с вложенной ссылкой на «YouTube», 

продолжительностью не более 5 (пяти) минут.  

Работу Участника должен сопровождать правовед школы или любой 

другой преподаватель с рецензией к данной работе, проявивший интерес к 

данному конкурсу. Рецензент должен указать актуальность темы и 

предоставить краткую аннотацию к работе ученика.  

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, 

Администрация сайта предоставляет возможность для их публикации. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

Администрация Учебного центра категорически не приветствует плагиат. 

Если при проверке окажется, что работа частично или полностью 

заимствована у другого автора (ссылка на которого не приводится по тексту), 

то Администрация оставляет за собой право снять такую работу с участия в 

конкурсе. 

 

4. Критерии оценивания работ 

 Соответствие работы теме конкурса и полнота раскрытия темы; 

 Последовательность и логичность изложения; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Нестандартный подход к раскрытию темы; 

 Грамотность; 

 Защита своей пизиции (идеии), используя нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан в решении актуальной и затронутой темой Участника; 

Уровень оценки «Любитель», «Мастер» «Профессионал», «Эксперт» и 

«Профессионал-эксперт» проводится независимо  друг от друга. Начальным 

уровнем признается «Любитель», продолжительным «Профессионал» и 

высоким «Профессионал-эксперт» соответственно. Оценка работ по уровням 

ведется отдельной шкалой.  

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурсные работы принимаются с 10 октября до 16 ноября 2016 года 

по электронной почте: genofondeurasia@gmail.com 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 16 ноября 

2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 
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Итоги конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников будут 

размещены 20 декабря 2016 года на сайте geurasia.kz. 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 2100 (две тысячи сто) 

тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

Расчетный счет организатора: АО «Казпочта» 

ТОО «НПО центр «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

г.Астана, ул.Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

БИК: KPSTKZKA 

ИИК: KZ 49563 Z 350000061388 

КБЕ: 16 КНП: 890 

Код платежа: 5042 

(При оплате в Казпочте комиссия составит 150 тенге) 

Назначение платежа: конкурс «Законопослушный гражданин». 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту « genofondeurasia@gmail.com » одним файлом. 

1) Заявку по форме согласно приложению 1; 

2) Сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) Работу, участвующую в конкурсе. 

4) Рецензия Руководителя работы; 

 

6.Состав жюри 

Состав жюри сохраняется в тайне.  

Количество – не менее трех Членов Ученого Совета. 

Председатель – Сарсенов Арыстан. 

Секретарь – любой сотрудник Учебного центра. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

По итогам конкурса жюри определяют победителей. Решение жюри не 

пересматривается и не изменяется.   

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. В 

дипломах укажутся преподователи, которые подготовили Участников.  

Самая лучшая работа (ГРАН ПРИ) признанной среди интеллектуальных 

групп наградится именным (фирменным) подарком от Учебного центра.  

Педагоги, подготовившие победителей (I СТЕПЕНИ) получат грамоту 

педагога – наставника.  

Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты. 

В сертификатах укажутся преподователи, которые подготовили Участников.  

Телефоны для справок: 8-776-121-32-18, 8-747-777-62-40, 8-701-518-61-

76. 
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ПРИМЕР: 

 

Приложение №1 

 

Директору НПО центр  

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Рецензия должна составится  по нижеприведенному  порядку: 

Место работы Руководителя; 

Опыт и стаж работы Руководителя; 

Выдающиеся успехи Руководителя; 

Причины выбора темы Ученика;  

Цели работы; 

Актуальность работы; 

Заключение работы; 

 

 

Подпись                                     дата 



 

ПРИМЕР: 

 

Приложение №2 

 

Директору НПО центр  

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 

 

ЗАЯВКА  

на республиканский конкурс правоведов  

 «Законопослушный гражданин» 

Интеллектуальная группа «Любитель» 

 
Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс/ курс 

Название 

области, 

район, 

место 

учебы 

Название работы  Данные 

участника 

(тел., эл.почта) 

ФИО руководителя, 

рабочее место, 

должность 

Телефон, 

эл.почта 

руководителя 

Айманова Сая 17 лет,  

11 класс 

г. Астана, 

№ 105 ОМ 

«Прокурорский надзор при 

рассмотрении гражданского 

судопроизводства» 

8777-000-00-09 

saia@mail.ru  

Оразова Гүлім 

Аманқызы, 

преподаватель права 

8778-777-88-99 

gul@mail.ru  

Әлім Нұрхан 16 лет 

10 класс 

г.Астана 

№222 ОМ 

«Прозрачность и гласность 

судебных процессов» 

8777-000-00-09 

saia@mail.ru  

Оразова Гүлім 

Аманқызы, 

преподаватель права 

8778-777-88-99 

gul@mail.ru  

Далее... Далее... Далее... Далее... Далее... Далее... Далее... 
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«Құқықты тәртіпті азамат» атты 

құқықтанушылар арасындағы Республикалық байқау 

ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Байқаудың мақсаты және міндеттері 

1. Оқушылар мен студенттердің «Азамат», «Мемлекет» пен «Қоғам» құқықтық 

түсінігін қалыптастыру; 

2. Құқықты тәртіпті азаматтарды тәрбиелеу; 

3. Қоғам ішіндегі құқықтық әдет-ғұрыпты дұрыс қалыптастыру;  

4. Оқушылар мен студенттердің құқықтық сауаттылығын кеңейту; 

5. Ежелгі және қазіргі құқықтық жүйесін талдау; 

6. Қоғам ішіндегі ахуалды мәселелерді тауып, оны талдау; 

7. Оқушылар мен студенттерді Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіне 

жаңалықтарды еңгізуге ынталандыру; 

 

2. Байқауға қатысушылар 

1. Байқау бес бөлім бойынша жүргізіледі: 

2. Әуесқой (9, 10, 11 оқушылары); 

3. Мастер (9, 10, 11 оқушылары); 

4. Кәсіпқой (9, 10, 11 оқушылары); 

5. Сарапшы (орта оқу орындарының студенттері); 

6. Кәсіпқой-сарапшы (жоғарғы оқу орындарының студенттері); 

 

3. Байқау талаптары 

Жұмыстың мазмұны байқаудың тақырыбына сай болуы қажет. Яғни 

қатысушы құқық саласына қатысты ой-пікірін электрондық түрде мәтін, 

слайд-презентация немесе сканворд есебінде ұсынылуы шарт. Жұмыстын 
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видео материал түрінде жолданатын болса, арнайы MS Word файл құрылады 

және оның ішіне «YouTube»-ке жіберетін сілтемесі болуы тиіс. Қатысушы өз 

ойын немесе пікірін қорғау мақсатында жеке өзі орындайды.  

Байқауға тек жеке жұмыстар қабылданады. Байқауға жолданған 

жұмыстар қайтарылмайды, авторларға рецензиялар жіберілмейді. 

Титул парағының бірінші бетінде қатысушының аты-жөні, сыныбы 

немесе группасы; тақырыбы; жетекшісінің аты-жөні, лауазымы, телефоны, 

байқау бөлімі көрсетілуі тиіс.  

Мәтін көлемі 5 беттен аспауы қажет. Құжат А4 пішінді, жұмыс Microsoft 

Word форматында жазылады, қарпі-Times New Roman; кегль-14; жол ара-

қашықтығы-1,5; сол жағынан - 3 см; оң жағы, жоғарғы және төменгі жағы – 2 

см. 

Жолданған материалдарға авторлық құқық сақталады. Оқу орталығының 

әкімшілігі үздік жұмыстарды баспасөз бетінде жариялауға құқылы. 

Материалдардың мәні бойынша авторлардың өздері жауап береді, бұл жөнінде 

сұраныс парағын толтыру барысында және жұмысты жолданған қимылымен 

расталады. 

Интернет желісінен алынған, баспасөз бетінде жарияланған дайын 

материалдарды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Байқау жұмыстары 

бұрын ешқандай интернет желісінде жарияланбаған болуы тиіс. Әкімшілікпен 

бағалауға ұсынылған материалдардың ішінде өзге авторлардың жұмыс 

көшірмелерін анықтаса, Қатысушының бағасы төмендетіледі немесе 

байқаудан алынып тасталынады. 

 

1. Бағалау өлшемдері 

 Тақырыптың маңыздылығы мен толығымен ашылуы; 

 Шығармашылығы мен ізденісі; 

 Ойдың дербестігі; 

 Байқау тақырыбына сәйкестілік; 

 Байқау жұмысының әлеуметтік мәні мен креативтілігі; 

 Автордың өзіндік көзқарасы мен қолтаңбасы; 

 Орындалу ұқыптылығы; 

 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін пайдалана 

отыра талқылап отырған өз ойын (позициясын) қорғау. 

«Әуесқой», «Мастер», «Кәсіпқой», «Сарапшы» және «Кәсіпқой-

сарапшы» бір-бірінен бөлек қаралады және деңгейі бойынша бағаланады. 

Бастапқы деңгейі «Әуесқой», жалғасушы «Кәсіпқой» және жоғарғысы 

«Кәсіпқой-сарапшы» болып бөлінген. Деңгей бойынша бағалау бөлек-бөлек 

шкаласымен жүргізіледі. 

 

5. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

Байқау жұмыстары 2016 жылдың 10 қазаннан бастап 16 қарашаға дейін 

genofondeurasia@gmail.com электрондық поштасына қабылданады.  
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Байқауға 2016 жылғы 16 қараша айынан кейін түскен және Ережеге 

сәйкес келмеген байқау материалдары қарастырылмайды. 

Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар 

сертификаттары 2016 жылғы 20 желтоқсанында geurasia.kz сайтында 

жарияланады. 

Байқауға қатысу үшін 2100 (екі мың бір жүз) теңге төлем ақысы 

төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Ақша аударымдары үшін шоты: «Қазпошта» АҚ 

ЖШС «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» ғылыми-өндірістік білім беру 

орталығы 

Астана қаласы, Б.Майлина көшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

БИК: KPSTKZKA 

ИИК: KZ 49563 Z 350000061388 

КБЕ: 16 КНП:890 

Төлем коды: 5042 

(Казпошта желісінде төленетін болса комиссия құны 150 теңге) 

Төлемақы аталуы: «Құқықты тәртіпті азамат». 

Байқауға қатысу үшін genofondeurasia@gmail.com электронды поштасына 

келесі құжаттардың тізімін бір жөнелтімімен жолдау қажет: 

1) Сұраныс 1-қосымшаға сәйкес; 

2) Сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) Байқауға қатысатын жұмысты; 

4) Жетекшінің жұмысқа қатысты рецензиясы. 

  

6. Қазылар алқасы 

Қазылар алқасының құрамы құпия болып келеді. 

Саны – Ғылыми Кеңестің құрамынан 3 мүшесінен кем емес. 

Төрағасы – Сарсенов Арыстан; 

Хатшы – оқу орталығының кез келген қызметкері; 

 

7. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. Әділ-қазылар шешімі өзгермейді және қайта қарауға жатпайды. 

Байқаудың жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар I, II, III 

дәрежедегі дипломдармен марапатталады. Орынға ілікпеген қатысушыларға 

сертификаттар беріледі. Сертификаттар мен марапатталған дипломдардың 

ішінде қатысушының жобасын дайындаған жетекшісінің аты-жөні жазылады. 

Байқау бөлімдерінің ішінен шыққан ең үздік  жұмысына І ОРЫН (ГРАН 

ПРИ) беріледі, мақтау қағазымен (грамота) қоса оқу орталығы атынан сыймен 

марапатталады.  

 

mailto:geurasia.@kz
mailto:genofondeurasia@gmail.


Анықтама телефондары: 8-776-121-32-18, 8-747-777-62-40, 8-701-518-61-

76. 

 

ҮЛГІ 

1-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӨББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Төмендегі мәліметтер бойынша рецензия құрылуы тиіс: 

1. Оқытушының жұмыс орны; 

2. Оқытушының еңбек тәжрибесі; 

3. Оқытушының ең үздік жетістіктері; 

4. Оқушымен ұсынған тақырыбының таңдау себебі; 

5. Жұмыстың мақсаты; 

6. Жұмыстын өзектілігі; 

7. Жұмыстың қорытындысы; 

 

Қолы                                                      күні 

 



 

 

ҮЛГІ 

2-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӨББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

«Әуесқой» бөлімі бойынша 

«Құқықты тәртіпті азамат» атты 

құқықтанушылар арасындағы Республикалық байқауына 

СҰРАНЫС 

 
Қатысушыны

ң аты-жөні 

Жасы, 

сыныбы/ 

курсы 

Облыс, 

аудан, оқу 

орны атауы 

Жұмыс атауы Байланыс 

мәліметтері (ұялы 

телефоны, 

эл.поштасы) 

Жетекшінің аты-жөні, 

жұмыс орны, лауазымы 

Жетекшінің 

байланыс 

телефоны, 

эл.поштасы 

Айманова Сая 17 жас,  

11 сынып 

Астана 

қаласы, № 

105 ОМ 

Азаматтық істерді 

қарау кезіндегі 

прокурорлық қадағалау 

8777-000-00-09 

saia@mail.ru  

Оразова Гүлім Аманқызы, 

әдебиет пәні мұғалімі 

8778-777-88-99 

gul@mail.ru  

Әлім Нұрхан 16 жас, 

10 сынып 

Астана 

қаласы, № 

222 ОМ 

Сот отырыстарының 

ашықтығы мен 

жариялылығы 

8777-000-00-09 

saia@mail.ru  

Оразова Гүлім Аманқызы, 

әдебиет пәні мұғалімі 

8778-777-88-99 

gul@mail.ru  

Әрі қарай... Әрі қарай... Әрі қарай... Әрі қарай... Әрі қарай... Әрі қарай... Әрі қарай... 
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