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Мектеп окуучуларынын изилдөө долбоорлорунун шаардык              

кароо-сынагынын жобосу 

Мектеп окуучуларынын изилдөө долбоорлорунун шаардык кароо-сынагы Бишкек 

шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы тарабын билим берүү мекемелер  

илимий-педагогикалык коомчулук менен бирдикте өткөрүлөт. 

Негизги багыттар (номинациялар) 

Гуманитардык илимдер 

Табигын жана техникалык илимдер тармагы Экология 

Көркөм жана техникалык чыгармачылык 

Изилдоонун жалпы багыттары 

Жандуу жаратылыш : зоология, ботаника, генетика.  

Адам: адамдын пайда болушу , организминин  өнүгүшү, медицина , психология  

Коом: цивилизация, мамлекеттер жана өлкөлөр, тарых демография,мамлекет, ишмерлер, 

көрүнүктүү ойчулдар. 

Маданият: тил, дин, искусство, билим бер 

Жер: география, мат, жердин тузулушу.  

Аалам: галактикалар, күн, жылдыздар, инопланетяндар, цивилизациялар.  

Илим: математика, физика, химия, астрономия, илимдер тарыхы. 

Техника: транспорт, өнөр жай, дизайн жана техникалык конструкциялоо. 

Экономика: каржы жана өндүрүш, акча жана соода, банктар. 

Долбоорлордун түрлөрү 

Эмпирикалык долбоорлор  (байкоолордун жана  эксперименттердин негизин 

жүргүзүлөт) 

Теориялык долбоорлор (ар кайсы булактардагы материалдарды,фактыларды жалпыл 

жана окуп-үйрөнүүгө багытталат). Фантастикалык долбоорлор (фантастикалык 

объектилерди жана көрүнүштөрдү иштетип чыгуу). 

1. Мектеп окуучуларынын изилдөө долбоорлорунун кароо-сынагынын максаты: 

• изилдөө иштерине кызыккан, жөндөмдүү, чыгармачыл окуучуларды табуу;  

• интеллектуалдык эмгектин илимий уюштурулушунун ыкмалары менен таанышу 



 •окуучулардын илим-билимге, окууга болгон эмоционалдык жагымдуу мамилеси түзүү; 

• мектеп окуучуларында руханий маданиятты жана нравалык жогорку сапаттарды 

тарбиялоо;  

• окуучулардын илимий коомдорунун ийримдеринин ж.б.класстан жана мектептен  

тышкаркы иштерин мектеп окуучуларынын билим берүүчү предметтер менен 

2.Карөө-сынакты өткөрүүнүн шарттары   

2.1. Изилдөө долбоорлорунун кароо-сынагына Билим берүү мекемелеринин окуучулары 

катышат. Долбоор 1 oкуучу же топ менен даярдалат. Эгерде топ менен даярдалса, 

шаардык кароо-сынакта 1 гана өкүл алып чыгат. 

2.2. Кароо-сынактын катышуучусу белгилүү убакытка конкурстун программасы боюнча 

стенд (же слайд) жасашы керек. 2.3.Стенддин мазмуну жана колому: 

• стендде 135х100 өлчөмүндөгү план, таблица, сүрөттөр жайгаштырылат; 

• көргөзмө долбоорду коргоо боюнча керектүү материалдар: макет, үлгүлөрү (слайд )ж.б.  

2.4. Долбоорду баалоодо  төмөнкүлөр эске алынат: 

 • мазмундуу бөлүгү (теманы тандоо негизи, актуалдуулугу, коюлган маселенин 

маанилүүлүгү, өзгөчөлүгү жаңылыгы, доклад мазмуну жана  максатка ылайыктуулугу); 

• жасалгалынышы (эстетикалык жана көргөзмөлүү   материалдарды болушу); 

• долбоорду коргоосу (долбоор жактоочунун өзүнүн алып жүрүүсү, текст (доклад ) менен 

иштөөсү, суроолорго жооп бериши);  

3. Долбоордун жасалгаланышы 

• титулдук барак (долбоордун аталышы, автор, мектеп, класс, жетекчи , аткарылган 

мөөнөтү); 

• долбоордун максаты жана милдети, теманын актуалдуулугу, 

• кириш сөз (теманы тандоо негизин кирет); 

• негизги бөлүк (долбоорду түзүүнүн негизги этаптары берилет); 

• корутунду (негизги тыянактарды камтыйт);  

• маалымат булактары, анын ичинде библиография (автордун аты-жөнү, басмакана 

басылып чыккан жыл, китептин же макаланын аталышы); 

• ыраазычылык каттар (жетекчисине жана материалдарды жыйноого жана иштеп чыгууга 

жардам көрсөткөндөргө); •тиркемелер (сүрөттөр, көрсөтмөлүүлүк, карталар, таблицалар, 

графикалар схемалар, интервьюнун стенограммасы, анкеталар, ал эми ар бир сурот текст 

менен коштолот); 

4. Кароо-сынактын уюштуруучулары 

 4.1. Кароо-сынак болуп жатканда ар бир багыт (номинация) боюнча калыстар тобу 

түзүлөт. Калыстар тобу илимий жана педагогикалык  билими бар адамдардан 

түзүлөт.Калыстар тобуна томонкулор кирет: төрага жана анын орун басары, секретарь, 

предмет боюнча адистер. 



4.2. Кароо-сынактын калыстар тобу: 

• коргоодогу критерийлерди иштеп чыгат; 

• долбоорду коргоону (презентацияны),макет, схема, графика жана башка материалдарды 

угуп-коруп баалашат. 

• жеңүүчүлөрдү  аныктап, атайын белектерди бөлүштүрөт.  

5. Жыйынтык чыгаруу жана сыйлоо 

5.1. Ар бир багыт боюнча (номинации) 1-3-орундардын женүүчүлөрү Бишкек шаары 

мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын дипломдору, белектери менен сыйланат . 

6. Кароо-сынакты каржылоо 

6.1. Типографиялык, компьютерге терүү жана кобейтүү, транспорттук чыгымдар 

бекитилген сметанын негизинде жалпы билим берүүчү мекемелер тарабынанкаржыланат. 

6.2. Кароо-сынакты колдоо максатында, уюштуруу тобу мамлекеттик, коомдук, жеке 

менчик уюмдардын жана жеке адамдардын демөөрчүлүк жардамдарын тарта алат.  

7. Изилдөө долбоорунун жасалгаланышынын жалпы талаптары 

а) жазуу ишинин көлөмү тиркемесиз 20-25 беттен, тезиси 1-5 беттен болуш керек: 

б) шрифтин олчему 12 Times New Roman менен, кадимки, интервал 1,5, сол жактан 2 с в) 

текст бир барактын бир гана  жагына басылат, шилтемелер ошол эле бетте басылат 

(тексттин шрифтине караганда кичине шрифт менен бир интервалдан кийин);  

г) титулдук беттеп баштап бардык беттер номер катары менен эсептелет, барактын номер 

ортосуна коюлат, титулдук бетке номер коюлбайт; 

д) ар бир жаңы болум жаңы саптан башталат;  

е) бөлүмдүн аталыштарынын ортосундагы жана кийинки текст менен аралыгы бирден 

интервал аралыкта болушу зарыл;  

ж) тема саптыш ортосунда жайгашат жана аягына чекит коюлбайт. 


