
 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!!! 

 

  «Білім-Образование-Education» атты Республикалық ғылыми-

педагогикалық орталығы  «Іргелі ғылыми зерттеулер» атты Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік қашықтық конференциясына қатысуға шақырады!  

Коференцияға ақпараттық қолдау – Сулейман Демирел атындағы 

университет көрсетеді. 

Конференция «Рухани Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту 

бағдарламасы іске асыруды көздейді.  

Конференцияға білім беру ұйымдарының барлық білім 

алушылары/берушілері, студенттері қатыса алады.  

Конференция:  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;  

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 2018 жылғы 

10 қаңтар Қазақстан халқына Жолдауы;  

«Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім 

беру бағдарламаларын» іске асыру аясында өткізіледі.  

Конференцияның негізгі 

бағыттары:  

Секция 1. Биологиялық ғылымдар.  

Секция 2. Географиялық ғылымдар. 

Секция 3. Өнертану.  

Секция 4. Тарихи ғылымдар.  

Секция 5. Әдебиеттану.  

Секция 6. Медициналық ғылымдар.  

Секция 7. Педагогикалық 

ғылымдар.  

Секция 8. Саясаттану.  

Секция 9. Психология.  

Секция 10. Әлеуметтану.  

Секция 11. Техникалық ғылымдар.  

Секция 12. Физико-математикалық 

ғылымдар.  

Секция 13. Филология.  

Секция 14. Философия.  

Секция 15. Химиялық ғылымдар. 

Секция 16. Спорт. 

Мерзімі: жұмыстар (электрондық нұсқа) 2018 жылдың 27 қырқүйекке 

дейін қабылданады. 28 қыркүйекте Конференция өткізіледі. 1 қазан бастап 

қатысушы Сертификаттар жіберіледі (электронды нұсқасы). Конференцияға 

келіп түскен мақалалар жинағы жарық көреді (электронды нұсқасы).  

Конференция жинағы eLIBRARY.ru (РИНЦ) және Орталық сайтында 

жарияланады. 

 Мақалаға қойылатын талаптар: 

-  Конференцияға мақалалар қазақ, орыс, ағылшын, өзбек, қырғыз, тажік 

тілдерінде қабылданады.  

- Конференцияға жіберілетін мақалалар электронды нұсқада болу керек;  

- Мақаланың жалпы көлемі 5 беттен аспауы керек;  

- А4 форматында;  

- Times New Roman қаріпі;  

- 14 – кегль;  

- жол арасы интервалы – 1,0;  



 

 

- Мақаланың соңында пайдаланылған әдебиеттер немесе ескертулер болу 

қажет.  

Алғашқы беті:  

Мақаланың атауы;  

Автордың толық аты-жөні;  

Жұмыс орны/оқу орны; 

Қызметі; 

Аннотация – екі тілде болуы міндетті (қазақ, орыс тілдерінде)!  

Мақала мәтіні жаңа жолдан басталады  

Конференияға қатысушылар қатысушы ӨТІНІМІН толық толтырулары 

қажет. Дұрыс толтырылмаған өтінім мен өтінімі жоқ жұмыстар 

қабылданбайды. Мақала rnpc_education@mail.ru электронды мекен-жайға 

«КОНФЕРЕНЦИЯ» атты белгімен жіберілуі тиіс. 

 Конференцияға қатысып сертификат алу үшін үміткерлер 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының «Білім беру 

ұйымдарының ақылы негізде тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) 

ұсынуы» жөніндегі 63-бабына, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 

2001 жылғы 16 қаңтардағы №142 «Коммерциялық емес ұйымдар 

туралы» Заңының 10, 32, 33, 35-баптарына сәйкес арнайы жарна төлейді  

Жарнаның мөлшерін конференцияны ұйымдастырушылар 

белгілейді.  

Жарна мөлшері: 3000 (үш мың) теңге.  

Біздің есепшотымыз:  

РНПЦ «Білім-Образование-Education»  

АО «Казкоммерцбанк»  

БИК KZKOKZKX  

Есепшот номері KZ86 9261 7014 3M44 0000  

ИИН/БИН 891 019 400 195  

КНП 171  

КБЕ 19 Немесе Халық банкінің карточка номеріне 4390 8782 3024 9251  

жасауға болады.  

Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласыңыздар: +7-

707-355-64-48, +7-747-777-5567 (WhatsApp) немесе e-mail: 

rnpc_education@mail.ru. Сайт мекенжайы: www.rnpc-bilim.kz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rnpc-bilim.kz/


 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 

 

Сообщаем Вам, что в рамках Программы модернизации общественного 

сознания "Рухани Жаңғыру" пройдёт дистанционная Международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные научные исследования», 

которую проводит Республиканский научно-педагогический центр «Білім-

Образование-Education (Казахстан)». 

Информационную поддержку оказывает: Университет имени 

Сулеймана Демиреля (SDU) (http://sdu.edu.kz).  

 Нормативная база:  

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана. 10 января 2018 г;  

-

2019 годы (Указ Президента Республики Казахстан, от 1 марта 2016 года № 

205.);  

 по предметам начальных классов в 

рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, 

2016 г.  

В конференции могут принять участие ученики, 

студенты/магистранты/докторанты, учителя, воспитатели, преподаватели 

учебных заведений и приравненые к ним лица. 

Сроки: работы (электронная версия) будут приниматься до 27 сентября 

2018 года. 28 сентября 2018 года работа Конференции. С 1 октября выдача 

сертификатов участника. По материалам Конференции будет издан сборник 

статей (электронный вариант). Сборник будет размещен на сайте 

eLIBRARY.ru (РИНЦ) и Центра. 

Основные направления конференции 

 Секция 1. Биологические науки.  

Секция 2. Географические науки.  

Секция 3. Искусствоведение.  

Секция 4. Исторические науки.  

Секция 5. Литература.  

Секция 6. Медицинские науки.  

Секция 7. Педагогические науки.  

Секция 8. Политические науки.  

Секция 9. Психологические науки.  

Секция 10. Социологические науки.  

Секция 11. Технические науки.  

Секция 12. Физико-математические 

науки.  

Секция 13. Филологические науки.  

Секция 14. Философские науки.  

Секция 15. Химические науки.  

Секция 16. Спорт. 

Материалы, предоставленные позднее установленных сроков, к 

рассмотрению не принимаются. Представленные материалы возврату не 

подлежат. Своим участием Вы подтверждаете свое согласие на публикацию 

работы на нашем сайте.  

 Требования к оформлению сообщения (статьи) для публикации:  

- Материалы принимаются – на казахском, на русском, на английском, 

на узбекском, на кыргызском, на таджикском языках.   



 

 

- Материалы Конференции войдут в Сборник статей: будет издан в 

электронном формате. 

- Максимальный объём сообщения (статьи) 5 страниц.  

- формат А4;  

- шрифт Times New Roman;  

- кегль — 14;  

- интервал между строк — 1,0;  

- поля страницы по 2,00 см; выравнивание по ширине; текст без переносов; в 

конце текста размещаются «Примечания» (список литературы, комментарии 

и замечания по ходу текста)  

Оформление первой страницы статьи: 

 Название статьи (кегль 14, полужирный); 

Фамилия автора и инициалы;  

Место работы/учебы; 

Должность; 

Аннотация – на двух языках обязательно (на казахском, на русском)!  

Далее с красной строки текст  

Заявки на участие и материалы направлять по e-mail: 

rnpc_education@mail.ru, c пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ». Все участники 

должны полностью заполнить ЗАЯВКУ участника. В заявке на участие в 

Конференции необходимо указать полные ФИО, адрес местожительства, 

место работы, телефон (мобильный, стационарный), электронный адрес. 

Работы без ЗАЯВКИ или с не правильно заполненной ЗАЯВКОЙ 

рассматриваться не будут. 

Лица желающие участвовать в Конкурсе, согласно статье 63 
«Предоставление организациями образования товаров (работ, услуг) на 

платной основе» Закона «Об образовании», а также согласно статьям 10, 

32, 33, 35 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях» от 16 января 2001 года № 142-II, оплачивают 

специальный взнос.  

Размер взноса определяется организаторами Конкурса.  

Размер взноса: 3000 (три тысячи) тенге.  

Контакты и банковские реквизиты  

РНПЦ «Білім-Образование-Education»  

АО «Казкоммерцбанк»  

БИК KZKOKZKX  

Номер расчетного счета KZ86 9261 7014 3M44 0000  

ИИН/БИН 891 019 400 195  

КНП 171  

КБЕ 19 или на номер карточки Народного банка 4390 8782 3024 9251  

По всем вопросам обращаться по телефону +7-707-355-64-48, +7-747-777-

5567 (WhatsApp) или на e-mail: rnpc_education@mail.ru. Адрес сайта 

www.rnpc-bilim.kz. 


