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білім және ғылым академиясы»
Директоры
Алибаева Б.К.
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«БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІҢ
ДАМУ АСПЕКТІЛЕРІ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
2020 жылдың 22 ақпаныңда Халықаралық білім және ғылым
академиясы (Нұр-Сұлтан қаласы) «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІҢ
ДАМУ АСПЕКТІЛЕРІ» атты Халықаралық ғылыми-практикалық интернет
конференцияны (бұдан әрі -Конференция) өткізеді. Конференция «Рухани
Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында өтеді.
Конференция мына нормативтік құжаттарға негізделген:
1) Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына
Жолдауы. «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ», 2 қыркүйек 2019;
2) Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 27 шілде 2007
жыл №319-III. (24.11.2015 жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
3) Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім
беру мәселелері бойынша өзгерістермен толықтырулар еңгізу туралы
заңы. (4 шілде 2018 жыл №172-VI);
4) Педагогтерді аттестаттаудың жаңа қағидалары (2018 жылғы 12
сәуірдегі № 152 ҚР БҒМ бұйрығы және 2018 жылғы 29 маусымдағы № 316
бұйрығы);

5) Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды
дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1
наурыздағы, № 205 Жарлығы;
6) «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы (№ 827 12.12.2017 ҚР Үкімет
Қаулысы)
7) Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту
шеңберінде бастауыш сынып пәндері бойынша білім беру бағдарламасы,
2016 ж.
Конференцияда білім, ғылым және мәдениеттің дамуына қатысты
қазіргі теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады.
Қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, білім, ғылым және
мәдениет
саласындағы
халықаралық
сарапшылар,
білім
беру
ұйымдарының оқытушылары (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
ұйымдары, жалпы және арнайы мектептер), жоғары оқу орындары мен
колледждердің оқытушылары, білім беру бөлімдерінің (бөлімдердің)
мамандары, мәдени ұйымдардың қызметкерлері, үкіметтік емес қоғамдық
ұйымдар шақырылады.
Конференцияның мақсаты - білім беруді, ғылым мен мәдениетті
дамытудағы өзекті мәселелерді талқылау, мәселелерді шешу жолдарын
іздеу, сонымен қатар олардың негізінде тәжірибе алмасу үшін диалог
алаңын құру болып табылады.
Конференцияның негізгі бағыттары:
o Қазақстанда және халықаралық қоғамдастықта білім, ғылым және
мәдениеттің теориялық аспектілері.
o Білім, ғылым және мәдениетті дамытудың заманауи
технологиялары мен әдістері: тәжірибе және сәтті тәжірибе.
o Білім, ғылым және мәдениетті дамытудың жалпы мәселелері. o
Білім, ғылым және мәдениеттің дамуындағы инновациялық тәсілдер. o
Білім, ғылым және мәдениет қызметкерлерінің өмір бойы үздіксіз білім
алуы.
o Жалпы білім беретін мектепте оқытудың тиімді технологиялары
мен әдістерін қолдану.
o Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге психологиялықпедагогикалық қолдау қызметін ұйымдастырудың аспектілері.
o Білім, ғылым және мәдениетті дамыту ұйымдарында мәдениеттің
қалыптасуы.
o Білім беруді дамыту мәселелері.
o Ғылымды дамыту мәселелері.
o Мәдениетті дамыту мәселелері.
Конференцияның жұмыс тілдері: Материалдар қазақ, орыс,
ағылшын, түрік, өзбек, қырғыз және тәжік тілдерінде қабылданады.
Конференцияға қатысу үшін материалды 2020 жылдың 21 ақпанға
дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 20-00) conference@bilimacademy.kz
мекен-жайына жіберу керек. Жұмыспен бірге қатысу өтінімі және төлемді
растайтын түбіртек жіберілу керек. Мақала бір файлмен жіберіледі:

мақаланың мәтіні A4 форматты 8 беттен аспауы керек (мақала өтінімсіз
қабылданбайды).
22 ақпан күні Конференция өтеді. Конференция қорытындысы
бойынша материалдар Жинағы шығарылады. Жинақ PDF форматында
Академияның www.bilimacademy.kz сайтында орналастырылылады.
Конференцияның барлық қатысушыларына қатысу сертификаттары
(электронды нұсқа) беріледі.
Материалдарды рәсімдеуге қойылатын талаптар:
Материалдар электронды түрде жіберіледі: мәтіндік редактор MS WORD;
А4 форматы, негізгі шрифт – Times New Roman; кегль – 14, жоларалық
интервал – бірлік; стиль – қалыпты; мәтінді ені бойынша түзету; азат жолы – 1,0
см;барлық жиектері – 2 см.
Беттер нөмірленбейді.
Жоғарғы жағының ортасынан – тасымалсыз жазба әріптерімен, жартылай
қалың, баяндама тақырыбы; одан әрі бір жолдан кейін ортасына қарай –
автордың аты-жөнінің бірінші әріптері және тегі (бір баяндамада үш автордан
көп болмауы тиіс), одан әрі бір жолдан кейін ұйымы, қаласы, автор (-лар) дың еmail, ғылыми жетекшінің аты-жөнінің бірінші әріптері және тегі, қызметі,
ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (студенттер, магистранттар, докторанттар
үшін көрсету міндетті).
Әдебиет сілтемелері тік жақшамен алынады. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімінің болуы міндетті.
Конференцияға қатысу үшін үміткерлер арнайы жарна төлейді.
Жарна мөлшері: 5 000 (бес мың) теңге.
Әлеуметтік осал топтардың өкілдері (көп балалы отбасылар, жетімдер,
мүгедектер) үшін жарна мөлшері 2 000 (екі мың) теңге.

ЖШС «Халықаралық Білім және Ғылым Акадаемиясы» реквизиттері
АҚ «First Heartland Jýsan Bank» (Цеснабанк)
БСК TSESKZKA
Есепшот номері KZ77998KTB0000486424
БИН 190 840 004 256
КНП 171
КБЕ 17
Енді Академияның қызметтерін Kaspi.kz қосымшасынан төлеуге болады
(платежи-образование-школы и курсы-город Нур-Султан-название школы
Международная Академия Образования и Науки). Сонымен қатар StarBanking
қосымшасында да біз бармыз.

Немесе Jýsan Bank (Цеснабанк) картасына аударым жасауға
болады 5356 5020 0519 1683 (ЖСН 62 08 03 40 12 47).
Және Tele2 мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салуға
болады +7-705-258-7545.
Сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласыңыздар: +7-717225-20-04,
+7-705-258-7545
(WhatsApp)
немесе
e-mail:
conference@bilimacademy.kz. Сайт мекенжайы: www.bilimacademy.kz.
Орындаушы: Ерлан Ақылжанұлы
Тел.: +7-7172-25-20-04
+7-705-258-7545

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
22 февраля 2020 года Международная академия образования и
науки (город Нур-Султан) проводит Международную научнопрактическую
интернет
конференцию
«АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ» (далее – Конференция).
Конференция в рамках Программы модернизации общественного
сознания «Рухани Жаңғыру».
Нормативная база разработки положения:
1) Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу
Казахстана «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА
СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА», 2 сентября 2019;
2) Закон РК «Об образовании», 2007г. (с дополнениями и
изменениями по состоянию на 24.11.2015):
3) Новые правила аттестации педагогов (приказ МОН РК от 12 апреля
2018 года № 152 и от 29 июня 2018 года № 316);
4) Государственная программа развития образования и науки на
2016-2019 годы (Указ Президента Республики Казахстан, от 1 марта 2016
года № 205.);
5)
Государственная
программа
«Цифровой
Казахстан»
(Постановление Правительства РК №827 от 12.12.2017);
6) Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля
2015 года № 327, и от 15 августа 2017 года № 484 О внесении изменений и
дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года, № 1080 «Об утверждении государственных
общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней
образования.
На Конференции будут рассмотрены актуальные теоретические и
практические вопросы, связанные с развитием образования, науки и
культуры.
К участию приглашаются отечественные и зарубежные ученые,
международные эксперты в области образования, науки и культуры,
педагоги организаций образования (организации дошкольного образования и
обучения, общеобразовательные и специальные школы), педагоги
дополнительного образования, преподаватели ВУЗов и колледжей,
специалисты управлений (отделов) образования, работники организаций
культуры, неправительственные общественные организации.
Целью конференции является создание диалоговой площадки для
обсуждения актуальных вопросов развития образования, науки и
культуры, поиска путей решения проблем, а также практический обмен
опытом на их основе.

Основные направления Конференции:
o Теоретические аспекты развития образования, науки и культуры в
Казахстане и международном сообществе.
o Современные технологии и методики развития образования, науки
и культуры: опыт и успешные практики.
o Общие вопросы развития образования, науки и культуры.
o Инновационные подходы в развитии образования, науки и
культуры.
o Непрерывное обучение на протяжении всей жизни работников
образования, науки и культуры.
o Применение эффективных технологий и методик обучения в
общеобразовательной школе.
o Аспекты организации службы психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями.
o Формирование культуры в организациях развития образования,
науки и культуры.
o Вопросы развития образования.
o Вопросы развития науки.
o Вопросы развития культуры.
Рабочие языки конференции: Материалы принимаются – на
казахском, на русском, на английском, на турецком, на узбекском, на
кыргызском и на таджикском языках.
Для участия в Конференции необходимо до 21 февраля 2020 года
включительно (20-00 по времени Нур-Султана), отправить материал на
электронный адрес conference@bilimacademy.kz. Вместе с работой
необходимо отправить анкету участника и квитанцию об оплате. Статья
отправляется одним файлом: текст статьи объемом не более 8 страниц
формата А4 (статья без анкеты не принимается).
22 февраля пройдет работа Конференции. По итогам Конференции
будет издан Сборник материалов. Сборник будет в формате PDF размещен
на сайте Академии www.bilimacademy.kz. Все участники Конференции
награждаются сертификатами участника (электронный вариант).
Сертификат будет отправлен на электронную почту.
Требования к оформлению материалов:
Материалы предоставляются в электронном виде: текстовый
редактор MS WORD; формат А4, основной шрифт – Times New Roman; кегль
– 14, межстрочный интервал – одинарный; стиль – обычный;
выравнивание по ширине текста; абзацный отступ – 1,0 см; все поля – 2
см. Страницы не нумеруются.
Сверху по центру – название доклада прописными буквами без
переноса, полужирным; далее через строку, по центру – инициалы и
фамилия автора(-ов) (участие в одном докладе или сообщении более трех
авторов не приветствуется), через строку организация, город, е-mail
автора(-ов), инициалы и фамилия, должность, ученая степень, ученое
звание научного руководителя (для студентов, магистрантов, докторантов

указывать обязательно). Перед текстом статьи должна быть аннотация на
языке статьи, на казахском (обязательно) и английском языке (не
обязательно) (по 3-4 предложения), кегль – 12, заголовок полужирный,
курсив. Далее через строку – текст статьи. Сноски на литературу - в
квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно).
Материалы
должны
быть
тщательно
отредактированы
с
соблюдением всех требований.
Полную ответственность за достоверность информации несут авторы
статей.
Для участия в конференции необходимо оплатить организационный
взнос. Организационный взнос составляет 5 000 (пять тысяч) тенге за
одну работу. Для участников из социально уязвимых слоев населения
(многодетные, сироты, люди с ограниченными возможностями и т.д.)
взнос составляет 2 000 (две тысячи) тенге.
Банковские реквизиты ТОО «Международная Академия
Образования и Науки»
АО «First Heartland Jýsan Bank» (Цеснабанк)
БИК TSESKZKA
Номер расчетного счета KZ77998KTB0000486424
БИН 190 840 004 256
КНП 171
КБЕ 17
Теперь можно оплатить наши услуги через Kaspi.kz (платежи образование школы и
курсы город Нур-Султан название школы Международная Академия Образования и
Науки). Также мы есть в мобильном приложении StarBanking.

Помимо этого, можно сделать перевод на карточку Jýsan Bank
(Цеснабанк) 5356 5020 0519 1683 (ИИН 620803401247).
Или пополнить баланс сотового телефона +7-705-258-7545
(оператор Tele2).
Контакты для справок: По всем вопросам обращаться по
телефону, 8-7172-25-20-04, +7-705-258-7545 (WhatsApp) или на e-mail:
conference@bilimacademy.kz. Адрес сайта www.bilimacademy.kz.

Исп.: Ерлан Ақылжанұлы
Тел. 8-7172-25-20-04,
+7-705-258-7545

