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«Роботтор жана ЭГУ»  

эссе сынагы 
 

эссе тапшыруунун акыркы  
мөөнөтү: 30-июнь, 2021-жыл 

 
 
Эл аралык Кызыл Крест Комитети (ЭККК) бардык кызыкдар болгон эл аралык 
гуманитардык укук (ЭГУ) изилдөөчүлөр арасында “Роботтор жана ЭГУ” 
темасында эссе сынагын жарыялайт. 

Жыл сайын курал-жарактар өркүндөтүлүп, согуш жүргүзүү ыкмалары кыйла 
өркүндөтүлүп жатат. Ондогон жылдар бою мамлекеттер жана эксперттер 
куралдуу кагылышуулар учурунда аскердик техниканын тез өнүгүшү жана 
технологиянын колдонулушунан келип чыккан кыйынчылыктарды жана 
Женева Конвенциялары жана алардын Кошумча Протоколдору бул 
кыйынчылыктарга кандай жооп кайтарышы мүмкүн экендигин талкуулап 
келишет. Бул маселенин актуалдуулугун жана ЭГУнун нормаларын чыңдоо 
боюнча мындан аркы аракеттердин зарылдыгын түшүнүп, ЭККК академиялык 
жана эксперттик коомчулукту “Роботтор жана ЭГУ” эссе сынагына катышууга 
чакырат. 

Сынакка катышуу үчүн, 2021-жылдын 30-июнуна чейин уюштуруу комитетине 
эссе жөнөтүшүңүз керек. Сынакка катышуу жекече, жамааттык иштер кабыл 
алынбайт. 

2021-жылдын 1-сентябрында жарыялануучу Сынактын жыйынтыгы боюнча ар 
кандай тил секцияларында жана номинацияларда бир нече жеңүүчүлөрдү 
сыйлоо пландаштырылууда. 

Мыкты чыгармаларды аныктоодо биринчи кезекте идеянын оригиналдуулугу, 
эл аралык гуманитардык укукту билүүсү жана ой жүгүртүү жөндөмү эске 
алынат.   
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Сынактын Регламенти  

1 Бөлүм – Уюштуруу  
Берене 1 – "Роботтор жана ЭГУ" эссе сынагынын (мындан ары Сынак) уюштуруучусу Эл аралык Кызыл Крест 
Комитети (ЭККК) (мындан ары Уюштуруучу).  
Уюштуруучу өз каалоосу менен Сынакты өткөрүү жана сынактык иштерди баалоо үчүн тышкы эксперттерди 
тарта алат.   
Берене 2 – Сынактын алкагында азербайжан, армян, казак, кыргыз, орус, өзбек, украин, түркмөн жана тажик 
тилдеринде секциялар аныкталат. Секциялардын координаторлору:  

• Азербайжан тилиндеги секция – ЭКККнын Азербайжандагы Делегациясы;  

• Армян тилиндеги секция – ЭКККнын Армениядагы Делегациясы;  

• Казак тилиндеги секция – ЭКККнын Казакстандагы Миссиясы; 

• Кыргыз тилиндеги секция – ЭКККнын Кыргыз Республикасындагы Миссиясы;  

• Орус тилиндеги секция – ЭКККнын Орусия Федерация, Беларусия жана Молдовадагы Регионалдык 
делегациясы;  

• Өзбек, тажик жана түркмөн тилиндеги секция – ЭКККнын Борбордук Азиядагы Регионалдык 
делегациясы; 

• Украин тилиндеги секция  – ЭКККнын Украинадагы Делегациясы. 
Берене 3 – Сынакка байланыштуу бардык маселелер, анын ичинде ушул регламенттен четтөөлөр же анын 
өзгөртүлүшү жана чечмелениши сынактын уюштуруучусу тарабынан бекитилет.  
Берене 4 - Уюштуруучунун чечимдери акыркы жана даттанууга жатпайт.  
2 Бөлүм – Сынактын Катышуучулары  
Берене 5 – Ушул эрежелерге ылайык эссе жана толтурулган арыз (Тиркеме 1) тапшырган ар бир адам, 
жашына, кесиптик абалына жана жашаган өлкөсүнө карабастан, Сынактын катышуучусу боло алат. Сынактын 
катышуучусу тандаган тил секция ичинде бир адам бир гана эссе тапшыра алат. Бир эле адам эссени ар кайсы 
тилдеги секцияларга арыз берген учурда, биринчи гана берилген эссеге баа берилет.   
Берене 6 –  Сынакка катышуу жеке мүнөздө, жамааттык иштер катышууга кабыл алынбайт.  
Берене 7 – Ар бир адам эсени өз алдынча даярдашы керек. Мурда жарыяланган эмгектер Сынакка кабыл 
алынбайт.  
3 Бөлүм  – Эссенин талаптары  
Берене 8 – Сынакка катышуу үчүн "Роботтор жана ЭГУ" деген темада эссе жазуу керек.  
Берене 9 – Эссе төмөнкү талаптарга жооп бериши керек: 

• Шилтемелерди кошпогондо, эң көп сөз саны - 1000 (Microsoft Office аркылуу текшерилет);  
• Дилбаян Microsoft Word форматындагы бир файлда берилиши керек;  
• Түрү: Times New Roman, көлөмү 12 балл; 
• Саптардын аралыгы: бир жарым;  
• Шилтемелердин ариби: Times New Roman, көлөмү 10 балл;  
• Барактын жээктеринин туурасы: бүт тараптарынан 2 см;  
• Чыгарма уникалдуу болушу керек, плагиат жана авторду көрсөтпөй көчүрүп алуу кабыл алынбайт.   

Берене 10 – Эссе азербайжан, армян, казак, кыргыз, орус, өзбек, украин, тажик же түркмөн тилдеринде 
жазылышы керек.  
Берене 11 – Жөнөтүлгөн/тапшырылган эсселерге өзгөртүүлөр кабыл алынбайт.  
4 Бөлүм  – Эсселерди жөнөтүү/тапшыруу 
Берене 12 - Эссе жана арыз Microsoft Word форматындагы эки файл менен тил секциясы жана катышуучунун 
аты-жөнү менен тема тилкесинде бир электрондук почтага жөнөтүлүшү керек (мисалы: "Кыргыз тили, Иван 
Иванов") төмөнкү дарекке: icrc.competition@gmail.com.  
Берене 13 – Файлга ат коюунун талаптары: 

1) Эссе файлында катышуучунун аты-жөнү жана үтүр менен ажыратылган "эссе" сөзү камтылышы керек 
(мисалы: "Иванов Иван, эссе")  

2) Арыз берилген файлда катышуучунун аты-жөнү жана үтүр менен ажыратылган "арыз" сөзү камтылышы 
керек (мисалы: "Иванов Иван, арыз") 
Берене 14 – Чыгармаларды кабыл алуу акыркы мөөнөтү 2021-жылдын 30-июну (UTC саат 20:00).  
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5 Бөлүм  – Сынакты өткөрүү  
Берене 15 – Эссе төмөнкү критерийлердин негизинде бааланат:  

• Идеянын оригиналдуулугу жана негиздүүлүгү;  
• Эссенин  жарыяланган сынактын темасына шайкештиги;  
• Эл аралык гуманитардык укукту билүү;  
• Баштапкы булактар менен иштей билүү жана илимий шилтемелердин эрежелерин сактоо;  
• Өзүӊүздүн позицияңызды талашуу мүмкүнчүлүгү;  
• Дизайндын сапаты, тактыгы жана стили. 

Берене 16 – Ушул жобону бузган катышуучулар уюштуруучунун чечими боюнча Сынакка катышуудан 
четтетилиши мүмкүн.   
6 Бөлүм  – Жеңүүчүлөрдү тандоо жана сыйлыктарды тапшыруу 
Берене 17 – 2021-жылдын 1-сентябрында уюштуруучу Сынактын жыйынтыктарын жарыялайт жана 
электрондук почта аркылуу бардык катышуучуларга маалымат жөнөтөт. Сынак жөнүндө бардык маалыматтар 
ЭКККнын сайтында жайгаштырылат. 
Берене 18 – Берилген эсселердин санына жана сапатына жараша, Сынактын секция координаторлору өздөрү 
тандаган Сынактын номинацияларын бөлүп көрсөтүү укугуна ээ. Номинациялардын болжолдуу тизмеси 
регламенттин кийинки беренесинде көрсөтүлгөн.    
Берене 19 – Конкурстун жеңүүчүлөрү жана байге ээлери ар кандай тил секцияларында бир нече 
номинациялар боюнча тандалышы мүмкүн:  

• Мектеп окуучулары арасындагы мыкты эмгек;  
• Студенттер арасындагы мыкты эмгек;  
• Жаш изилдөөчүлөрдүн арасындагы мыкты эмгек;  
• Мугалимдердин жана/же иштеп жаткан адистердин арасындагы мыкты эмгек. 
 

Берене 20 – Сынактын секция координаторлорунун чечими боюнча сынактын ар кандай номинациядагы 
жеңүүчүлөрүнө жана сыйлык алгандарга төмөнкү сыйлыктар тапшырылышы мүмкүн:  

• ЭКККнын регионалдык иш-чараларынын бирине катышууга чакыруу;  
• Эл аралык гуманитардык укук боюнча адабияттар;  
• Илимий журналга басып чыгаруусун колдоо;  
• Эл аралык гуманитардык укук боюнча жайкы мектептердин бирине катышуу үчүн чыгымдарды 

Сынактын секция координаторлорунун көргөзмөсү боюнча төлөп берүү;  
• Сынактын секция координаторлорунун каалоосу боюнча башка сыйлыктар.  

Берене 21 – Эгерде өзгөчө мыкты сапаттагы чыгарма болсо, анда Сынактын уюштуруучусунун чечими менен 
жеңүүчүгө (жеңүүчүлөргө) супер байге - Эл аралык Кызыл Крест журналына эссени жарыялоого (басып 
чыгууга) жардам берүү, керек болсо, англис тилине котормосу менен (Cambridge University Press, Scopus).  
7 Бөлүм – Башка жоболор 
Берене 22 – Катышуучу эссе же арыз берүү менен, арызында көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды колдонуудагы 
улуттук мыйзамдарга ылайык иштеп чыгууга макулдук берет, ошондой эле берилген материалдарды, анын 
ичинде эссени ЭКККнын сайтында жарыялоого уруксат берет. Жеке маалыматтарды коргоо максатында, 
Катышуучуга маалыматтар Сынакты уюштуруу максатында, анын ичинде кийинки байланышуу үчүн 
катышуучуну аныктоо жана катышуучунун ченемдик укуктук актыларга ылайыктуулугун аныктоо максатында 
чогултулгандыгы маалымдалат. Жеке маалыматтар Сынактын уюштуруучусунун маалымат базасынан жеке 
маалыматтардын ээсинин жазуу жүзүндөгү талабы боюнча жок кылынышы мүмкүн.  
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Сынактын мөөнөтү 
2021 жылдын 30 июну – сынактык иштерди тапшыруунун акыркы күнү.  

2021 жылдын 1 сентябры  – ЭКККнын сайтында Сынактын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери жөнүндө 
маалыматты жарыялоо: https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach.  

Сынакка катышуу үчүн кандайча арыз берүү керек  
Документтердин топтомун электрондук почта аркылуу 2021-жылдын 30-июнунан кечиктирилбестен кабыл 
алынышы керек ( icrc.competition@gmail.com ).   
Каттын темасында тил секциясын, катышуучунун аты-жөнүн көрсөтүү керек (мисалы: "Кыргыз тили, 
Иванов Иван").  
Документтердин топтому төмөнкүлөрдү камтышы керек:  

• 1-чи файл - арыз (1-тиркеме)  
• 2-чи файл - ушул регламентке ылайык түзүлгөн эссе  

 
Жөнөтүлгөн ар бир файлдын аталышында катышуучунун аты-жөнү жана фамилиясы, ошондой эле үтүр менен 
ажыратылган "эссе" / "арыз" сөзү камтылышы керек (мисалы: "Иванов Иван, эссе", "Иванов Иван, арыз"). 
Бардык арыздар кагаз түрүндө толтурулушу керек.   
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Сынактын регламентине Тиркеме №1  
 

Арыз 
 

Аты-жөнү   

Туулган күнү  

Жашаган өлкөсү жана шаары  

Катышуучунун статусу  
(мектеп окуучусу, студент, 
аспирант, мугалим ж.б.) 

 

Окуунун багыты жана курсу (эгер 
мүмкүн болсо) 

 

Билим берүү мекемеси, факультет 
(институт) / уюм (эгер мүмкүн 
болсо)   

 

Электрондук почта   

Байланыш үчүн телефон   

Сынак жөнүндө кайдан уктуңуз?  

Регламенттин 22 Беренесинин 
жоболоруна ылайык, жеке 
маалыматтарды иштетүүгө, 
сактоого жана колдонууга 
макулдугуңузду бересизби? 

 

 

 

Бул арызды берүү менен, сиз Сынактын регламенти менен жакшылап 
таанышып чыккандыгыңызды жана регламентке ылайык ага катышууга 
макулдугуңузду билдиресиз.  


