
Ақпараттық хат 
 

Құрметті әріптестер! 

 

2018 жылдың 27-ші сәуірде Астана қаласында «БІЛІМ – ОБРАЗОВАНИЕ - 

EDUCATION» (Қазақстан) Республикалық ғылыми-педагогикалық орталығы 

өткізуімен «ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» 

(сырттай) атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Конференция 

«Рухани Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы іске асыруды көздейді.  

Конференция Қазақстан Республикасы мен шет елдердің білім беру жүйесі 

педагогтарының кәсіби деңгейі мен шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған.  

Конференцияға оқытушылар, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының 

педагогтары, мектеп мұғалімдері, ғылым, медицина, мұражай мен кітапхана 

қызметкерлері, мәдениет қызметкерлері, мамандар, PhD докторанттар 

(аспиранттар), магистранттар мен студенттер, оқушылар қатысуға шақырылады.  

Конференция педагогтардың шығармашылық қызметін дамытуға, педагог 

қызметкерлердің кәсіби шеберлігін арттыруға, ұйымдардың тиімді жұмыс тәжірибесін 

таратуға, инновациялық технологиялары мен ғылыми-әдістемелік жұмыстарын қолдауға 

бағытталған.  

Міндеті:  

- жалпы білім беру ұйымдары педагог қызметкерлерінің шығармашылық 

қызметіндамытуға, педагог қызметкерлердің кәсіби шеберлігін арттыруға, ұйымдардың 

тиімді жұмыс тәжірибесін таратуға, инновациялық технологиялары мен ғылыми-

әдістемелік жұмыстарын қолдау;  

- мұғалімдер арасында оқу барысында ең үздік педагогикалық идеясын анықтау;  

- білім берудің өзекті мәселелерін шешудегі үздік тәжирибесін көрсету және 

тарату;  

- білім беру аясында жеткен инновациялық жетістіктерін тәжирибеге енгізу және 

ынталандыру;  

- жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу.  

Мақсаты: талантты мамандарды, жоғары инновациялық және тәжірибелік 

мүмкіндіктері мол ғылыми идея авторларын қолдау, инновациялық технологияларды 

студенттер арасында дәріптеу.  

Конференция өткізудің тәртібі мен мерзімі 

Конференцияға қатысу үшін жұмысты электронды нұсқада ұсыну керек.  

Өткізу мерзімі: жұмыстар (электронды нұсқа) 2018 жылдың 26 сәуір, сағат 20-00 

дейін қабылданады. 27 сәуірде Конференция өтеді. 30 сәуірден бастап сертификаттар 

таратылады.  

Конференцияның негізгі бағыттары:  

Биологиялық ғылымдар Медициналық ғылымдар Техникалық ғылымдар 

Географиялық ғылымдар Педагогикалық ғылымдар Физико-математикалық ғылымдар 

Өнертану Саясаттану Филология 

Тарихи ғылымдар Психология Философия 

Әдебиеттану Әлеуметтану Химиялық ғылымдар 

Конференция нәтижелері www.rnpc-bilim.kz сайтында жарияланады. Мерзімінен 

кешіктірілген жұмыстар қабылданбайды және қаралмайды. Жіберілген жұмыстар 

қайтарылмайды.  

Мақалаға қойылатын талаптар:  

- 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: Автордың аты-жөні;  

Мақаланың атауы;  

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

Мақала тексті 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 еме 

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

Жарнаның мөлшерін конкурсты ұйымдастырушылар белгілейді.  

Жарна мөлшері: 3000 (үш мың) теңге.  

Байланыс ақпараты мен банк реквизиттері:  

«Білім-Образование-Education» РҒПО 

Орталықтың ЖСН/БСН 891 019 400 195 

«Казкоммерцбанк» АҚ (QAZKOM) 

БИК KZKOKZKX  

Есеп айырысу шотының нөмірі KZ86 9261 7014 3M44 0000 

ТМК 171 

КБе 19 

Немесе, интернет банкинг арқылы «Astana Banki» картасына онлайн 

аударым жасауға болады. Картаның нөмірі 5307 9600 7055 7156 (Master Card). 

Сондай-ақ, Сіз кез-келген банктің кез келген бөлімшесінен, «Қазпочта» АҚ-ның 

кассасынан, банктерде орналасқан терминалдар арқылы төлеуге болатындығын еске 

салғымыз келеді. Бұдан басқа, сіз Интернет-банкинг қосымша арқылы, киви әмияны арқылы 

және т.б. қосымшалар арқылы төлей аласыз.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орынд. Алибаев Е.А. 

Тел.: +7-747-777-5567.



Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что 27 апреля 2018 года в городе Астана, в рамках Программы 

модернизации общественного сознания "Рухани Жаңғыру" пройдёт Международная 

научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАУКА 

И ПСИХОЛОГИЯ» (заочно), которую проводит Республиканский научно-педагогический 

центр «БІЛІМ – ОБРАЗОВАНИЕ - EDUCATION» (Казахстан).  

 Организатор: Республиканский Научно-Педагогический Центр «БІЛІМ-

ОБРАЗОВАНИЕ-EDUCATION» (Астана). 

Нормативная база: 

 Статья Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания»; 

 Послание президента Республики Казахстан – Н.А. Назарбаева, народу Казахстана, 

Стратегия «Казахстан-2050» «Новый политический курс состоявшегося государства», 

31 августа 2016; 

 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 

января 2018 г; 

 Закон РК «Об образовании», 2007г. (с дополнениями и изменениями по состоянию 

на 24.11.2015): 

 Государственная программа развития образования и науки на 2016-2019 годы (Указ 

Президента Республики Казахстан, от 1 марта 2016 года № 205.); 

 Образовательная программа по предметам начальных классов в рамках обновления 

содержания среднего образования Республики Казахстан, 2016 г. 

Конференция является практической программой, ориентированной на повышение 

профессионального уровня и реализацию творческого потенциала педагогов системы 

образования Республики Казахстан и зарубежья.  

К участию приглашаются преподаватели, педагоги дошкольного 

образования, учителя школ, научные, медицинские, музейные, библиотечные 

работники, работники культуры, специалисты, PhD докторанты (аспиранты), 

магистранты, студенты, ученики.  

Конференция является практической программой, ориентированной на повышение 

профессионального уровня и реализацию творческого потенциала педагогов системы 

образования Республики Казахстан и стран ближнего зарубежья.  

Конференция направлена на развитие творческой деятельности педагогических 

коллективов организаций по обновлению содержания образования, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, распространение опыта 

работы эффективных организаций, поддержку инновационных разработок и технологий, 

утверждение приоритетов образования в обществе.  

Задачи:  

Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

общеобразовательных организации, развитие их творческой активности, выявление 

талантливых, творческих педагогов, их поддержка и поощрение;  

- Определение и выявление лучших педагогических идей в обучении и воспитании 

в контексте основных задач обновления образования;  

- Демонстрация и пропаганда лучшего опыта решения актуальных задач об 

образования;  

- Стимулирование внедрения в практику инновационных достижений в области 

образования;  

- Внедрение обновленного содержания образования.  

Цели: поддержка талантливых специалистов, авторов научных идей, имеющих 

высокий инновационный и практический потенциал, популяризация инновационных 



технологий среди студентов, повышение уровня соревновательности и 

конкурентоспособности учебных заведений.  

Сроки проведения: работы (электронный вариант) принимаются до 26 апреля 2018 

года включительно (до 20-00). 27 апреля 2018 года работа Конференции. С 30 апреля 

планируется раздача сертификатов участника (электронный вариант!). По материалам 

Конференции будет издан Сборник статей и будет размещен на сайте Центра.  

Основные направления конференции 
Биологические науки.  Медицинские науки.  Технические науки.  

Географические науки.  Педагогические науки.  Физико-математические науки. 

Искусствоведение.  Политические науки.  Филологические науки.  

Исторические науки.  Психологические науки.  Философские науки.  

Литература.  Социологические науки. Химические науки.  

Экономические науки. Другое  

Представленные материалы возврату не подлежат. Своим участием Вы 

подтверждаете свое согласие на публикацию работы на нашем сайте. 

Требования к оформлению сообщения (статьи) для публикации:  

 максимальный объём сообщения (статьи) 5 страниц; 

 - формат А4;  

 - шрифт TimesNewRoman;  

 - 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: Фамилия автора и инициалы Название 

сообщения (кегль 14, полужирный)  

Аннотация – на двух языках (на казахском, на русском)! Далее с красной строки 

текст.  

Заявки на участие и материалы направлять на e-mail: rnpc_education@mail.ru, c 

пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ». Все участники должны полностью заполнить ЗАЯВКУ 

участника. Работы без ЗАЯВКИ или с не правильно заполненной ЗАЯВКОЙ 

рассматриваться не будут.  

Лица, желающие участвовать в Конференции, 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: 3000 (три тысячи) тенге.  

Контакты и банковские реквизиты  

Получатель: РНПЦ «Білім-Образование-Education» 

ИИН/БИН Центра 891 019 400 195 

Номер расчетного счет KZ86 9261 7014 3M44 0000  

АО «Казкоммерцбанк» (QAZKOM) 

БИК KZKOKZKX  

КНП 171 

КБе 19 

Для удобства, можно сделать онлайн перевод через интернет банкинг на 

карточку АО «Astana Banki». Номер карточки 5307 9600 7055 7156 (Master Card).  




