I Республиканская научно-практическая конференция
«Обновленное содержание образования: основные аспекты и перспективы»
І Республикалық ғылыми-практикалық конференция
«Жаңартылған білім беру мазмұны: негізгі аспектілері мен перспективасы»

Информационное письмо
Республиканский сайт для работников образования QAZAN.INFO сообщает, что с 30
сентября по 31 октября 2019 года осуществляется прием работ I Республиканской научнопрактической конференции «Обновленное содержание образования: основные
аспекты и перспективы»
В Конференции могут участвовать педагогические работники организаций
образования Казахстана независимо от занимаемой должности и стажа работы.
Материалы принимаются по 8 секциям на двух языках (русский, казахский):
Секция 1. Естественно-математическое направление (физика, математика,
информатика, биология, химия, география, естествознание)
Секция 2. Общественно-гуманитарное направление (история Казахстана, всемирная
история, Человек.Общество.Право, русский язык, казахский язык, английский язык, )
Секция 3. Дошкольное образование (КПП, ясли сад, детский сад)
Секция 4. Начальное образование
Секция 5. Физическая культура и спорт. (физкультура, НВП)
Секция 6. Искусство и техника (черчение, ИЗО, технология, графика)
Секция 7. Дополнительное образование
Секция 8. Инклюзивное образование
В рамках секции участники выбирают тему самостоятельно.
Организационный взнос составляет: 2500 тенге (две тысячи пятьсот тенге)
Способ участия: ЗАОЧНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ
 Всем участникам выдается сертификат (в электронном формате), подтверждающий
участие в конференции.
 Лучшие работы участников отмечаются дипломами. (в электронном формате)
 После завершения Конференции будет издан сборник материалов (с ISBN; УДК;
ББК) конференции со всеми работами участников.
Реквизиты для оплаты организационного взноса
 Kaspi Gold: 910621350657 (ИИН) пополнение карты через терминал КАСПИ
(Алмас Эрланович)
 Kaspi Gold карта: 5169 4931 6590 0377 (Алмас Эрланович)
 Для оплаты через Банк:
Банк получатель: АО Kaspi Bank
БИК: CASPKZKA
Номер счета карты: KZ45722C000020045755
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Положение о I Республиканской научно-практической конференции
«Обновленное содержание образования: основные аспекты и перспективы»
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и подведения
итогов I Республиканской научно-практической конференции «Обновленное
содержание образования: основные аспекты и перспективы» (далее - Конференции).
1. Организатор Конференции
1.1. Организатором Конференции является Республиканский сайт для работников
образования QAZAN.INFO (далее - Организатор).
2. Порядок и сроки проведения Конференции
2.1. Секции Конференции
2.1.1. Работа конференции проводится по 8 секциям на двух языках (русский, казахский):
Секция 1. Естественно-математическое направление (физика, математика,
информатика, биология, химия, география, естествознание)
Секция 2. Общественно-гуманитарное направление (история Казахстана, всемирная
история, Человек.Общество.Право, русский язык, казахский язык, английский язык, )
Секция 3. Дошкольное образование (КПП, ясли сад, детский сад)
Секция 4. Начальное образование
Секция 5. Физическая культура и спорт. (физкультура, НВП)
Секция 6. Искусство и техника (черчение, ИЗО, технология, графика)
Секция 7. Дополнительное образование
Секция 8. Инклюзивное образование
В рамках секции участники выбирают тему самостоятельно.
2.2. Прием работ проводится с 20 сентября по 31 октября 2019 года.
2.3. Объявление итогов Конференции будет проведено на сайте QAZAN.INFO 20 ноября
2019 года.
2.4. Для участия в Конференции необходимо в срок, указанный в пункте 2.2. настоящего
Положения, отправить материалы на электронную почту zhurnal.kazan@inbox.ru
отправить следующие материалы:
А) заявку на участие в конференции (в WORDе)
Б) Работу (доклад/статью) (в WORDе)
В) Скан/фото квитанции об оплате организационного взноса
3. Участники Конференции
3.1. В Конференции могут участвовать педагогические работники организаций
образования Казахстана независимо от занимаемой должности и стажа работы.
3.2. Работа, направляемая на конференцию, может быть выполнена в соавторстве (не
более 1 (одного) соавтора).
4. Организационный взнос
4.1. Организационный взнос составляет:
• 2500 (две тысячи пятьсот) тенге – диплом и сертификат выдаются в электронном
формате + сборник конференции выдается в электронном формате;
4.2. В организационный взнос не включается комиссия банка.
4.3. Реквизиты для оплаты организационного взноса размещены на сайте QAZAN.INFO
(страница «Оплата»).
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5. Требования к содержанию и оформлению работы
5.1. На конференцию представляются доклады (статьи), выполненные индивидуально или
в соавторстве.
5.2. Требования к работе:
5.2.1. основные положения, выводы и предложения исследования должно быть
оригинальными, т.е. не быть опубликованными в каких-либо СМИ до подачи заявки на
участие в Конференции;
5.2.2. работы должны быть выполнены участником лично и не нарушать законодательство
об авторских правах;
5.2.3. рекомендуемый объем работы – 3-5 листов формата А4 (максимальный объем,
включая приложения – 7 листов формата А4).
5.2.4. Оформление работы производится в редакторе Word, шрифт Times New Roman 14, с
полуторным межстрочным интервалом, выравнивание текста – по ширине страницы,
поля: слева – 3 см, справа, сверху и снизу – по 2 см. Файл сохраняется в формате .doc
(документ word 1997-2003) или docx (документ word 2007).
5.2.5. в работах допускается использование часто употребляемых сокращений и
аббревиатур.
6. Публикация работ в сборнике.
6.1. После завершения Конференции Организатор издает сборник материалов
конференции (с ISBN; УДК; ББК) со всеми работами участников.
6.2. Электронный вариант сборника в течение месяца с момента подведения итогов
Конференции размещается на сайте QAZAN.INFO для свободного скачивания
7. Подведение итогов Конференции,
объявление и награждение победителей Конференции
7.1. Работы оцениваются Жюри дважды. Предварительно (при приеме) и окончательно.
Критерии оценки работ:
∙ полнота раскрытия темы исследовательской работы, проведенный анализ;
∙ соответствие работы теме и основным идеям конференции;
∙ актуальность и важность поставленных и решаемых проблем;
∙ практическая значимость вносимых предложений;
∙ логичность, взаимосвязанность основных положений работы;
∙ самостоятельность написания работы, наличие аргументированной точки зрения автора;
∙ научный стиль изложения.
7.2. Победителями Конференции признаются участники, занявшие призовые места
согласно оценке Жюри.
8. Заключительные положения
8.1. Работы, представленные участниками Конференции, могут использоваться
Организатором для размещения на сайте, Республиканского научно-методического
интернет журнала «Bіlіm. Ǵylym. Innovatsııa» и в иных изданиях.
8.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конференции не принимаются.
Причинами для отказа участия в Конференции могут служить: нарушение сроков и
регламента подачи заявки на участие в Конференции, указание недостоверных сведений
претендентом, не оплата организационного взноса, а также личный отказ от участия в
конференции на любом этапе.
Участник может быть дисквалифицирован и снят с участия в конференции на любом
этапе Конференции в случае нарушения данного Положения, или неуважительного и
грубого отношения к Жюри, Организатору или другим участникам Конференции.
8.3. Призеры Конференции награждаются дипломами. (в электронном формате).
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Заявка на участие в конференции
«Обновленное содержание образования: основные аспекты и перспективы»
Название (заголовок) работы
Секция (направление)
Сведения об участнике
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Название учебного заведения
(Место работы)
Сведения о соавторе (при наличии)
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Название учебного заведения
(Место работы)
Контактная информация
Контактный телефон/WhatsApp
E-mail (электронная почта)
Информация об учебном заведении
Название учебного заведения
Улица, дом
Город/село/поселок
Район
Область
Страна
Казахстан
E-mail (электронная почта) школы
E-mail (электронная почта)
отдела образования
На электронную почту ZHURNAL.KAZAN@INBOX.RU необходимо отправить (всё
отправить в одном письме):
1. Заявку на участие в конференции (в WORDе)
2. Работу (в WORDе)
3. Скан/фото квитанции об оплате организационного взноса
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Ақпараттық хат
Білім беру қызметкерлеріне арналған республикалық сайт QAZAN.INFO 2019 жылдың 20
қыркүйегі мен 31 қазан аралығында «Жаңартылған білім беру мазмұны: негізгі
аспектілері мен перспективасы» атты І Республикалық ғылыми-практикалық
конференциясына жұмыстарды қабылдау жүргізілетінін хабарлайды.
Конференцияға білім ұйымдарының лауазымы мен жұмыс өтіліне тәуелсіз
педагогикалық қызметкерлері қатыса алады.
Материалдар екі тілде (орыс, қазақ) 8 секция бойынша қабылданады:
1 секция. Жаратылыстану-математикалық бағыт (физика, математика, информатика,
биология, химия, география, жаратылыстану)
2 секция. Қоғамдық-гуманитарлық бағыт (Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы,
Адам.Қоғам.Құқық, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі)
3 секция. Мектепке дейінгі білім беру (МАД, балабақша, бөбекжай бақша)
4 секция. Бастауыш білім беру
5 секция. Дене шынықтыру және спорт. (дене шынықтыру, АӘД)
6 секция. Өнер және техника. (сызу, технология, көркем еңбек, сурет)
7 секция. Қосымша білім беру
8 секция. Инклюзивті білім беру
Секция аясында қатысушылар тақырыпты өздігінен таңдайды.
Ұйымдастырушылық жарна: 2500 теңге (екі мың бес жүз тенге)
Қатысу түрі: СЫРТТАЙ/ҚАШЫҚТЫҚ
 Барлық қатысушыларға конференцияға қатысуды растайтын сертификат беріледі.
(электронды форматта)
 Қатысушылардың ең жақсы жұмыстары дипломдармен марапатталады.
(электронды форматта)
 Конференция аяқталғаннан соң барлық қатысушылардың жұмыстарымен
конференция материалдарының жинағы ( ISBN; УДК; ББК) шығарылатын болады.
Төлем жасау үшін реквизиттер:
 Kaspi Gold: 910621350657 (ЖСН) төлем картасын КАСПИ терминалы арқылы
толтыру (Алмас Эрланович)
 Kaspi Gold картасы: 5169 4931 6590 0377 (Алмас Эрланович)
 Банк арқылы төлем жасау үшін: Банк получатель: АО Kaspi Bank
БИК: CASPKZKA
Номер счета карты: KZ45722C000020045755
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«Жаңартылған білім беру мазмұны: негізгі аспектілері мен перспективасы» атты І
Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы туралы Ереже
Аталмыш Ереже «Жаңартылған білім беру мазмұны: негізгі аспектілері мен
перспективасы» атты І Республикалық ғылыми-практикалық конференциясын (бұдан әрі Конференция) ұйымдастыру, өткізу және қорытындылау қағидаларын орнатады.
1. Конференцияның ұйымдастырушысы
1.1. Конференцияның ұйымдастырушысы Білім беру қызметкерлеріне арналған
республикалық сайт QAZAN.INFO болып табылады (бұдан әрі - Ұйымдастырушы).
2. Конференцияны өткізудің тәртібі мен мерзімдері
2.1 Конференцияның секциялары
2.1.1 Материалдар екі тілде 8 секция бойынша қабылданады (орыс, қазақ):
1 секция. Жаратылыстану-математикалық бағыт (физика, математика, информатика,
биология, химия, география, жаратылыстану)
2 секция. Қоғамдық-гуманитарлық бағыт (Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы,
Адам.Қоғам.Құқық, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі)
3 секция. Мектепке дейінгі білім беру (МАД, балабақша, бөбекжай бақша)
4 секция. Бастауыш білім беру
5 секция. Дене шынықтыру және спорт. (дене шынықтыру, АӘД)
6 секция. Өнер және техника. (сызу, технология, көркем еңбек, сурет)
7 секция. Қосымша білім беру
8 секция. Инклюзивті білім беру
Секцияның шеңберінде қатысушылар өз зерттеу жұмыстарының тақырыптарын өздігінен
таңдайды.

2.2. Жұмыстарды қабылдау 2019 жылдың 20 қыркүйегінен 31 қазанына дейін іске асады.
2.3. Конференция нәтижелерін жариялау QAZAN.INFO сайтында 2019 жылдың 20
қарашасында өткізіледі.
2.4. Конференцияға қатысу үшін аталмыш Ереженің 2.2. тармағында көрсетілген мерзімде
материал жолдау қажет:
zhurnal.kazan@inbox.ru электрондық поштасына келесі материалдарды жіберу:
А) Конференцияға қатысу туралы өтініш (WORD форматында)
Б) Материалыңыз (баяндама/мақала) (WORD форматында)
В) Ұйымдастырушылық жарнаны төлеу туралы квитанцияның сканерленген
суреті/көшіррмесі
3. Конференция қатысушылары
3.1. Конференцияға білім ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері лауазымдары мен
жұмыс өтіліндегі айырмашылықтарға қарамастан қатыса алады.
3.2. Конференцияға жіберілетін жұмыс қосалқы автормен жазыла алады (1 (бір) қосалқы
автордан артық емес).
5. Жұмыстың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар
5.1. Конференцияға жеке немесе қос авторлықпен орындалған жұмыстар (мақалалар)
қабылданады.
5.2. Жұмысқа қойылатын талаптар:
5.2.1. зерттеудің негізгі ережелері, қорытындылары мен ұсыныстары түпнұсқалы, яғни
Конференцияға тапсыруға дейін қандай да бір БАҚ беттерінде жарияланған болмауы тиіс;
5.2.2. жұмыстар қатысушымен жеке орындалып, авторлық құқықтар туралы заңнаманы
бұзбауы тиіс;
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5.2.3. жұмыстың ұсынылған ауқымы – А4 форматындағы 3-5 бет (ең жоғары ауқымы,
оның ішінде қосымшаларымен бірге – А4 форматындағы 7 беттен аспауы тиіс).
5.2.4. Жұмысты безендіру Word редакторында, Times New Roman 14 шрифтінде, аралық
интервалы бір жарым, мәтінді теңестіру – беттің ені бойынша, шеттері: сол жағынан – 3
см, оң жағынан, үстінен және астынан – 2 см. Файл .doc (word 1997-2003 құжаты)
форматында немесе docx (документ word 2007) форматында сақталады.
5.2.5. жұмыстарда жиі қолданылатын қысқартулар мен аббревиатураларға тиым
салынбайды.
6. Жұмыстардың жинаққа жариялануы.
6.1. Конференция аяқталғаннан соң Ұйымдастырушы конференция материалдарының
электрондық жинағын ( ISBN; УДК; ББК) шығарады.
6.2. Конференция қорытындысынан кейін жинақ 1 ай ішінде QAZAN.INFO сайтында
жүктеу үшін жарияланады.
7. Конференция қорытындысын жасау,
Конференция жеңімпаздарын жариялау және марапаттау
7.1. Жұмыстарды Қазылар алқасы екі рет бағалайды. Алдын ала (қабылдау барысында)
және қорытынды түрде.
Жұмыстарды бағалаудың критерийлері:
∙ зерттеу жұмысы тақырыбының ашылу толықтығы, өткізілген талдау;
∙ жұмыстың тақырыпқа және конференцияның негізгі идеяларына сәйкестілігі;
∙ қойылған және шешілетін мәселелердің өзектілігі мен маңыздылығы;
∙ шығарылатын ұсыныстардың тәжірибелік маңызы;
∙ логикалығы, жұмыстың негізгі ережелерінің өзара байланысуы;
∙ жұмысты жазудың өзіндігі, автордың дәлелдемелі көзқарасының болуы;
∙ көрсетудің ғылыми стилі.
7.2. Конференцияның жеңімпаздары ретінде Қазылар алқасының бағалауына сәйкес
жүлделі орындарға ие болған қатысушылар болады.
8. Қорытынды ережелер
8.1. Конференция қатысушыларымен ұсынылған жұмыстарды Ұйымдастырушы «Bіlіm.
Ǵylym. Innovatsııa» республикалық ғылыми-әдістемелік интернет-журналының сайтында
және басқа жарияланымдарға жариялау үшін пайдалана алады.
8.2. Конференция қорытындылары бойынша қарсылықтар, апелляциялар, шағымдар
қабылданбайды.
Конференцияға қатысуға тиым салуға себеп бола алады: Конференцияға қатысу
мәлімдемесін ұсынудың мерзімдерін бұзу, үміткердің қате мәлімет ұсынуы,
ұйымдастырушылық жарнаның төленбеуі, сонымен қатар кез-келген кезеңде
конференцияға қатысудан жеке бас тарту.
Қатысушы аталмыш Ережені бұзған жағдайда, не болмаса Әділ қазылар алқасына,
Ұйымдастырушыға, Конференцияның басқа қатысушыларына қатаң қатынас жасаған
жағдайда кез-келген кезеңде конференциядан шығарылуы мүмкін.
8.3. Конференция жүлдегерлері дипломдармен марапатталады. (электронды форматта)
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«Жаңартылған білім беру мазмұны: негізгі аспектілері мен перспективасы»
конференциясына қатысуға өтініш
Жұмыстың атауы (тақырыбы)
Секциясы (бағыты)
Қатысушы туралы деректер
Тегі
Аты
Әкесінің аты
Жұмыс орнының атауы
Лауазымы
Қосалқы автор туралы деректер (болған жағдайда)
Тегі
Аты
Әкесінің аты
Жұмыс орнының атауы
Лауазымы
Байланыс деректері
Байланыс телефоны/ WhatsApp
E-mail (электрондық пошта)
Білім беру ұйымы туралы ақпарат
Оқу орнының атауы
Көшесі, үйі
Қала/ауыл/село
Аудан
Облыс
Мемлекет
Мектептің E-mail (электрондық пошта)
Білім бөлімінің E-mail (электрондық пошта)

Қазақстан

ZHURNAL.KAZAN@INBOX.RU электрондық поштасына келесі ақпарат жіберілуі тиіс.
(барлығын бір хатпен жіберу керек):
А) Конференцияға қатысу туралы өтініш (WORD форматында)
Б) Жұмыс (баяндама/мақала) (WORD форматында)
В) Ұйымдастырушылық жарнаны төлеу туралы квитанцияның сканерленген
суреті/көшірмесі
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