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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

 

20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ И 

ПРАКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ  КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АБАЯ. 
 

Конференция призвана обеспечить широкий обмен научными 

достижениями, концептами и взглядами относительно актуальных вопросов 

формирования конкурентоспособного высшего педагогического образования. 

Языки конференции: казахский, русский, английский. Форма 

проведения конференции: очно-заочная.  

Крайний срок подачи научных статей:  30 марта 2018 г. 

 

Работа  конференции будет осуществляться по  направлениям: 

 

     1.  Формирование новой парадигмы конкурентоспособного ВПО в свете 

Посланий Президента и стратегических документов Республики Казахстан.   

     2. Влияние духовной модернизации  общественного сознания на  

формирование  новой парадигмы конкурентоспособного ВПО  

     3. Методологические подходы, идеи и принципы формирования 

конкурентоспособного высшего педагогического образования. Модель новой 

парадигмы конкурентоспособного ВПО.  

    4. Формирование и развитие конкурентоспособности будущих педагогов 

как актуальная проблема высшего  педагогического образования. 

     5. Зарубежный опыт формирования конкурентоспособного  высшего 

педагогического образования. 

     6. Акмеологический аспект развития конкурентоспособного педагога  в 

системе высшего педагогического образования. 

  7. Научно-методическое  обеспечение   конкурентоспособного ВПО. 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

Для участия в конференции необходимо пройти следующие шаги:  

отправить на электронную почту статью (требования представлены на 

страничке конференции);  отправить на электронную почту копию документа 

об оплате взноса за участие. 

Минимальный объем статьи – 5 страниц (включая список литературы). 

Максимальный объем статьи – 6 страниц (включая список литературы).  

Стоимость статьи, с 1 экземпляром сборника трудов (без стоимости его 

почтовой пересылки) составляет 5000 тенге. Стоимость каждой 

дополнительной страницы составляет 700 тенге.Количество авторов статьи 

не ограничено и не влияет на стоимость. Стоимость дополнительного 

экземпляра сборника трудов составляет 3500 тенге за один экземпляр (+ 

стоимость почтовой пересылки дополнительного экземпляра). Один автор 

может опубликовать несколько статей. В этом случае оплачивается 

публикация каждой статьи. Стоимость почтовой отправки одного сборника 

составляет: по Казахстану – 2800 тенге, в страны СНГ – 4500тенге, дальнее 

зарубежье – 5000 тенге. Рассылка сборников производится заказными 

бандеролями. 

Участники могут заказать именнойцветной сертификат на бланке с 

элементами защиты (формат А 4). Стоимость одного сертификата – 700 

тенге. Один сертификат выписывается на одного автора. При заказе 

сертификата в бланке «Сведения об авторе» необходимо указать Ф.И.О 

участника, которому требуется сертификат. Сертификаты рассылаются 

вместе со сборниками. 

Заказ и оплата сертификатов, дополнительных экземпляров сборников 

производится одновременно с оплатой организационного взноса. 

 Командировочные расходы за счет  направляемой организации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ  

 

1. Редактор: Microsoft Word или Open Office Writer. 

2. Язык – казахский, русский, английский, другие языки (если правильно 

отображаются). 

3. Размер страницы – А 4, ориентация листа – «книжная». 

4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 1,5 см.; 

Правое – 3 см. 

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 

6. Межстрочный интервал – одинарный (1,0). 

7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) 

– 1,25 см. 

8. Первый абзац статьи: по центру,  полужирный, прописными – Полное 

название статьи. 
9. Второй абзац статьи:  по центру, полужирный, курсив–Ф.И.О. 

автора(авторов),ученая степень, ученое звание или должность (авторов), 



 полностью (12 шрифт). 
10. Третий абзац статьи: по центру, курсив – город, место работы, 

страна (сокращения не допускаются)(12 шрифт) (см. образец ниже). 

11. Четвертый абзац статьи: по центру, курсив – резюме и ключевые 

слова (на казахском/русском, английском языках)(12 шрифт) 

12.Текст статьи (14 шрифт): форматирование – по ширине. Не 

допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, использование 

разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

13. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и 

проч. сканируются и вставляются в статью в виде рисунка с разрешением 

не менее 300 dpi.  

14. Не допускается автоматическая нумерация списка литературы. 

Нумерация  списков в тексте делается вручную. 

15. Список литературы(12 шрифт) оформляется в конце статьи в 

порядке использования литературы, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008. 

Ссылки в тексте на соответствующие источники оформляются в квадратных 

скобках: указывается порядковый номер источника из списка литературы и 

страница, например [5, с. 17]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

16. Нумерация страниц не допускается. 

17. Текст статьи (тезисов) должен быть тщательно вычитан и 

отредактирован Авторы несут ответственность за содержание статей, за 

достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных 

данных, имен, названий и прочих сведений (см. образец оформления ниже). 

 

Материалы, представленные позднее указанного срока или 

оформленные  не  в соответствии  с требованиями,  не 

рассматриваются и обратно  не возвращаются. 

 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ  ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТБОРА СТАТЕЙ. 

 

Материалы  отправлять  по электронной почте: 

Konf_pedagogika@mail.ru с пометкой для «Международной научно-

практической конференции «Методология и практика становления 

конкурентоспособного высшего педагогического образования, 

посвященная 90-летию  Казахского национального педагогического 

университета им. Абая». 

Бумажный вариант материалов для участия в работе конференции 

направлять по адресу: 010005 Республика Казахстан, г.Алматы,  пр.Достык 

13, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 

кафедра педагогики. 

Копию квитанции об оплате вместе со статьей нужно отправить на 

указанный электронный адрес: Konf_pedagogika@mail.ru 



Контакты: 8(727) 2-91-19-81;  Жампеисова Корлан Кабыкеновна - 

8 701 726 77 21; Колумбаева Шолпан Жаксыбаевна – 8 708 654 78 35;  

Берикханова Айман Еженхановна – 8 707 462 09 15. 

 

Образец оформления статьи 
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Резюме (12 шрифт) 

В зависимости от языка статьи, если на каз.язе то резюме на русском и английском 

языках, если на рус.яз., то резюме соответсвенно на казахском и английском языках. 

 Резюме, резюме, резюме, резюме, резюме, резюме, резюме, резюме, резюме, резюме. 

Ключевые слова 
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Таблица 1. Название таблицы 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

  

Текст статьи. Текст статьи (Рис. 1). Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. 

 

 
 

Рис. 1. Название рисунка 



 

Текст статьи. Текст статьи [2].Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 17].Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи (табл. 1). Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ  

Заявка 

1 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью)* 
  

2 
Должность, ученая степень,   ученое 

звание 
  

3 

Полное и краткое наименование 

Вашей организации, 

местонахождение организации 

(населенный пункт)*  

  

4 
Соавторы (Ф.И.О., полностью) 

(указываются при наличии) 
  

5 Название статьи (тезисов) *   

6 Номер и название секции 
 

7 Форма участия (очная/заочная)   

8. Планируется ли выступление.(да/нет)    

9 

Необходимые технические средства 

для выступления (указывается в 

случае выступления) 

  

10 Количество высылаемых сборников*  

11 
Сертификат участника (перечислить 

ФИО участников, которым 
 



требуется сертификат и  их место 

работы)  

12 Телефон (моб., раб., дом.)  

13 E-mail*  

14 
Необходимость бронирования 

гостиницы 
 

Почтовый 

адрес для 

отправки 

сборника*: 

Кому: 

 

 

Куда: (в том числе почтовый 

индекс, страна, область, город, 

дом, квартира) 

 

Организационный взнос* Кол-во Стоим

ость 

Оплата публикации статьи (указать количество 

страниц + сборник без стоимости пересылки) * 

  

Дополнительно приобретаемые сборники 

(указать количество сборников + 3500тенге за 

каждый сборник) 

  

Цветной сертификат (указать количество 

сертификатов + 700 тенге за каждый сертификат на 

одного автора) 

  

Почтовое отправление каждого сборника(по 

Казахстану + 2800 тенге, в страны СНГ + 4500тенге. 

дальнее зарубежье +5000 тенге)* 

  

ИТОГО к оплате:  

 

00-00 

тенге. 

 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  

ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:  

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ  ДЕНЕГРГП ПХВ КазНПУ им. Абая КБЕ 16  

РНН  600900529562  ИИК KZ178560000000086696 

 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» г.Алматы 

 БИН 031240004969             БИК KCJBKZKX 

 

При перечислении необходимо сделать пометку: на конференцию по 

методологии и практике становления конкурентоспособного высшего 

педагогического образованияи указать свою фамилию и инициалы 

 

Для платежей из стран СНГ и дальнего зарубежья код операции  861 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ 

ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2018 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУІРІНДЕ АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 90-ЖЫЛДЫҚ 

МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН «БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖОҒАРЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ӘДІСНАМАСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ӨТКІЗІЛЕДІ 

 

Конференцияда бәсекеге қабілетті жоғары білім беруді қалыптастырудың 

өзекті мәселелері бойынша ғылыми жетістіктер,тұжырымдар және 

көзқарастармен кеңінен алмасу қарастырылады. 

Конференцияныңжүргізілу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияны жүргізу  формасы: келіп қатысу немесе сырттай қатысу. 

 

Ғылыми мақалаларды өткізудің соңғы мерзімі: 30 наурыз 2018 ж. 

 

Конференция жұмысы  төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

 

1. Қазақстан РеспубликасыПрезидентінің Жолдаулары мен стратегиялық 

құжаттары аясында бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім 

берудің жаңа парадигмасын қалыптастыру. 

2. Қоғамдық сананы рухани модернизациялаудың бәсекеге қабілетті 

жоғары педагогикалық білім берудің жаңа парадигмасының мазмұнына 

әсері. 

3. Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді қалыптастырудың 

әдіснамалық тұғырлары, идеялары мен ұстанымдары. Бәсекеге қабілетті 

жоғары педагогикалық білім берудің жаңа парадигмасының моделі. 

4. Болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту – 

жоғары педагогикалық  білім берудің  өзекті мәселесі. 

5. Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді 

қалыптастырудағы шетелдік тәжірибе. 

6. Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде бәсекеге қабілетті  

педагогты дамытудың акмеологиялық аспектісі. 

7. Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді ғылыми-

әдістемелік тұрғыдан қамтамасыздандыру.  



ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 

Конференцияға қатысу үшін келесі қадамдар жасалуы тиіс:электрондық  

почтаға мақаланы жіберу (талаптар конференция парақшасында 

көрсетілген);электрондық почтаға қатысу бойынша төлем құжатының  

көшірмесін жіберу. 

Мақаланың минимальды  көлемі – 5 бет (әдебиеттер тізімін қосқанда). 

Мақаланың максималды  көлемі – 6 бет (әдебиеттер тізімін қосқанда). 

Ғылыми еңбектер жинағының бір данасымен қоса мақаланың құны 

(пошталық жөнелтуін есептемегенде) 5000 теңгені құрайды. Әрбір қосымша 

беттер үшін  құны 700 теңге. Авторлар саны - шектелмеген және мақаланың 

құнына әсер етпейді. Қосымша жинақтың данасы 3500 теңге тұрады.  Бір 

автор бірнеше мақалалар жариялай алады.  Бұл жағдайда әр жарияланған  

мақала үшін  төленеді. Жинақтың 1 данасының пошта арқылы жеткізілу 

құны:  Қазақстан бойынша -2800 тенге,ТМД елдеріне-4500тенге,   алыс 

шетелге - 5000 тенге. Жинақтарды таратылу арнайы тапсырысты  

бандерольдар  арқылы жүргізіледі. 

Қатысушылар аты-жөні жазылған түрлі-түсті қорғау элементтері бар 

бланкідегі (А 4форматтағы) сертификатқа тапсырыс бере алады. Бір 

сертификаттың құны  -  700 теңге. Бір сертификат бір авторға жазылады. 

Тапсырыс беру кезінде сертификатының бланкісінде "автор туралы  

мәліметтер" көрсетілуі қажет. Сертификаттар жинақтармен бірге 

таратылады. Сертификаттарға, жинақтың қосымша даналарына  тапсырыс 

беру  және төлеу ұйымдастыру жарнасымен қатар бір мезгілде жүргізіледі. 

Іссапар шығындары қатысушыны жіберген  ұйымның есебінен. 

 

 

МАҚАЛАНЫ ЖАРИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

1. Мәтін Microsoft Word немесе Open Office Writer шрифтімен терілуі 

тиіс. 

2. Тілі - орыс, қазақ,  ағылшын,  басқа тілдерде мүмкін (егер дұрыс 

оқылатын болса). 

3. Беттің көлемі - А4, парақтың бағыты – «кітап». 

4. Жиектері: жоғарғы – 2 см; төменгі – 2 см; сол жағы – 1.5 см; оң жағы 

– 3 см. 

5. Шрифт “Times New Roman”,  кегль (шрифт көлемі)-14 

6. Жоларалық интервалы   - 1.0. 

7. Абзацтың шегінісі: сол жағы – 0, оң жағы – 0, алғашқы жолы -1,25см. 

8. Мақаланың бірінші абзацы: ортасында, жартылай қалын - мақаланың 

толық атауы. 

9. Мақаланың екінші абзацы: ортасында, қарайтылған, курсив- 

толығымен автордың (авторлардың) ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы немесе 

лауазымы, тегі,аты-жөні (12 шрифт). 



10. Мақаланың  үшінші абзацы: ортасында, курсив –қала, жұмыс орны, 

ел (қысқартылған қабылданбайды), немесе жұмыс орындалған мекеменің 

толық атауы, қаласы  жазылады (12 шрифт)(төмендегі үлгі бойынша). 

11. Мақаланың  төртінші абзацы: ортасында, курсивпен – түйіндеме 

(қазақ/орыс, ағылшын тілдерінде) (12 шрифт). 

12.  Мақала мәтіні (14 шрифт): пішімдеу – ені бойынша. Мақала 

бөлімдерінің, беттерінің, тізбектерінің алшақтықтары жіберілмейді; әріптер 

арасында тығыздалған немесе бөлінген интервал қолдануға болмайды. 

13. Қиын оқылатын шрифтегі мәтін, диаграммалар, графиктер, суреттер 

және т.б. сканерден өткізілген сурет түрінде мақалаға қойылады. 

Сыйымдылығы 300 dpi. аспауы тиіс. 

14. Әдебиеттер тізімін автоматты түрде нөмірлеуге жол берілмейді. 

Мәтінінде тізімдерді нөмірлеу қолмен жасалады. 

15. Әдебиеттер тізімі (12 шрифт) мақаланың соңында,әдебиеттер 

колдану ретімен,  ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 сәйкес рәсімделеді. Мәтінде сілтемелер 

тиісті тік жақшада рәсімделеді: реттік нөмірі көрсетіледі, әдебиеттер 

тізіміндегі реттік саны және беті көрсетіледі, мысалы [5,Б.17]. Автоматтық 

сілтемелерді қолдануға болмайды.  

16. Беттерді нөмірлеуге болмайды. 

17. Мақала мәтіні (тезистер) мұқият өңделген және редакцияланған 

болуы тиіс. Мақалада келтірілген деректер, дәйексөздер, статистикалық және 

басқа да мәліметтердің мазмұны үшін жауапкершілік авторларға жүктеледі 

(рәсімдеу үлгісі төменде). 

 

   Көрсетілген  мерзімнен кешіктіріліп жіберілген немесе талаптарға 

сай ресімделмеген материалдарқаралмайды және кері қайтарылмайды. 

 

Ұйымдастыру комитеті мазмұны және рәсімделуі талаптарға сәйкес 

келмейтін мақалаларды жариялаудан бас тартуға құқылы. 

 

 Материалдарды Халықаралықғылыми-практикалық конференция 

«Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді 

қалыптастырудың әдіснамасы мен практикасы» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция үшін» деген белгімен, төмендегі 

электрондық поштаға жіберіңіз:  Konf_2018@mail.ru.   

Конференция жұмысына қатысу үшін материалдарды келесі мекен-

жайға жолдау қажет: 010005, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық  

даңғылы,13, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

педагогика кафедрасы. 

Мақала төлемінің көшермесін төменде көрсетілген электрондық 

почтаға жіберу керек:   Konf_pedagogika@mail.ru @mail.ru 

 

 

 

mailto:Konf_2018@mail.ru


Байланыс телефондары: 8-(727) 2-91-19-81; Жампеисова Корлан 

Кабыкеновна - 8 701 726 77 21;  Колумбаева Шолпан Жаксыбаевна – 

8 708654 78 35;  Берикханова Айман Еженхановна – 8 707 462 09 15. 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

  

«БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ӘДІСНАМАЛЫҚ ТҰҒЫРЛАР 

 

Жампеисова К.К. 
п.,ғ.д.,  профессор,  педагогика кафедрасының меңгерушісі 

Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық  университет 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Резюме (12 шрифт) 

Мақала тіліне  байланысты-егер қазақ тілінде болса,  онда түйін орыс және 

ағылшын тілдерінде, егер орыс тілінде болса, онда түйіндеме, талаптарға 

сәйкес , қазақ және ағылшын тілдерінде болуы керек. 

Түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, түйін, 

түйін, 

Кілт сөздер 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .  [3,Б. 85]. Баяндама мәтіні 

. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні [2]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .  (кесте 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні  

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

Кесте 1. Кестенің аты 

Мәтін Мәтін Мәтін 

Мәтін Мәтін Мәтін 

Мәтін Мәтін Мәтін 

  



Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .(Сурет 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні 

. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

 

Сурет 1.Суреттің аты 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні [2]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . [1, Б. 17]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні 

. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .  (кесте 1). Баяндама мәтіні . Баяндама 

мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Андреев, В. И. Конкурентология: учеб. курс для творческого саморазвития 

конкурентоспособности / В. И. Андреев. — Казань: Центр инновац. 

технологий, 2004. — 468 с. 

2. Евплова, Е. В. Методика формирования конкурентоспособности будущего 

педагога профессионального обучения / Е. В. Евплова // Человек и образование. 

— 2011. — № 3 (28). — С. 179–183. 

 3. Расторгуева, Н. Ф. Качество образования — залог конкурентоспособности 

выпускника / Н. Ф. Расторгуева // Высшее образование в России. — 2009. — № 

1. — С. 87–90. 

4. Сгонник Л.В., Верниенко Л.В. Проблема развития конкурентоспособности 

бакалавров педагогического образования // Молодой ученый. — 2017. — №3. 

— С. 588-591. — URL https://moluch.ru/archive/137/38174/ (дата обращения: 

31.01.2018). 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

Өтінім 

1 Тегі, аты, әкесініңаты(толығымен)*   

2 
Лауазымы, ғылымидәрежесі, 

ғылымиатағы 
  

3 

Сіздіңұйымыңыздың 

толықжәнеқысқашаатауы, 

ұйымныңорналасқанжері(елдімекен)

* 

  

4 

Қосымша авторлар (аты-жөні, 

толығымен) 

(болғанжағдайдакөрсетіледі) 

  

5 Мақаланыңатауы (тезистер) *   

6 Нөмірі және секция атауы 
 

7 
Қатысу формасы( келіп 

қатысу/сырттай) 
  

8. Жұмысты қорғайсызба(иә/жоқ)   

9 

Баяндамаға қажетті техникалық 

құралдар (болған жағдайда 

көрсетіледі) 

  

10  Жіберілетін жинақтың саны*  

11 

 Қатысушы сертификаты( 

сертификат талап ететін 

қатысушылардыңаты-

жөніжәнеолардыңжұмысорны) 

 

12 Телефон(моб.,жұмыс,үйдің)  

13 E-mail*  

14 Қонақүй (керек болса)  

Жинақты 

жіберу үшін 
Кімге:  



пошталықме

кен-жайы*: 

 
Кайда:(соныңішіндепоштаиндексі, 

ел, облыс, қала, үй, пәтер) 
 

Ұйымдастыружарнасы* Саны Құны 

Мақаланың төлем ақысы (беттер санынкөрсету 

және жинақтың кайта жіберу құнын 

есептемегенде) * 

  

Қосымшасатыпалынатынжинақтар(жинақ санын 

көрсету  және әрбіржинағы  үшін 3500 теңге) 

  

Түсті сертификат (сертификат санын 

көрсетужәне әр сертификат үшінбір авторға 700 

теңге) 

  

Әр жинақтың поштажөнелтімі(Қазақстан бойынша-

2800 тенге, ТМД елдері бойынша-4500тенге. Шет 

елдерге-5000 тенге)* 

  

Барлығы:  

 

00-00 

тенге 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖАРНАНЫ  

ТӨЛЕУ РЕКВИЗИТТЕРІ: 

 

Ақша аударымын алушы:  РГП ПХВ КазНПУ им. Абая КБЕ 16  

РНН  600900529562ИИК KZ178560000000086696 

АЛУШЫНЫҢ БАНКІ "АҚ" БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" Алматы қ., 

БИН 031240004969                                              БИК KCJBKZKX 

 

Ақша аударған уақытта ««Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім 

беруді қалыптастырудың әдіснамасы мен практикасы» деп белгі қою 

керек және аты-жөніңізді  көрсету қажет.  

 

Алыс шет елдер және ТМД елдері үшін:  операция коды-861 

 


