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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Құрметті докторанттар, аспиранттар, 

магистранттар, студенттер, ғылыми 

қызметкерлер, ЖОО және колледж 

оқытушылары, мектепке дейінгі білім беру 

мекемесі және жалпы орта мектеп мамандары 

және басқа да мүдделі тұлғалар! 

Сіздерді 2021 жылғы 25 наурызды Түркістан қаласында 

(Қазақстан Республикасы) өтетін «ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ 

БІЛІМ» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

жұмысына қатысуға шақырамыз. Ұйымдастырушы ұйым- «Bilim - 

project инновациялық ғылыми орталығы». Рецензенттер ретінде 

Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің түрлі кәсіпорындары 

мен ұйымдарының мамандары, сондай-ақ тиісті бейіндегі ғылыми-

білім беру ұйымдарының ғылым докторлары мен кандидаттары 

әрекет етеді. 

Конференцияның негізгі мақсаты студенттерді, 

магистранттарды, аспиранттарды, докторанттарды, оқытушыларды 

және ғылыми қызметкерлерді ғылыми - зерттеу жұмыстарына тарту, 

олардың ғылыми қызмет саласында толық ашылуына жәрдемдесу 

болып табылады. Конференцияға қатысу үшін оқытушылар, 

студенттер, магистранттар, аспиранттар, докторанттар, ғылыми 

қызметкер Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің жоғары оқу 

орындары мен колледждің тиісті бейінінің қызметкерлері, сондай-ақ 

қаралып отырған проблемаларға қызығушылық танытатын мектепке 

дейінгі білім беру мекемесі және жалпы орта мектеп қызметкерлері. 

Қатысу формасы-сырттай. 

Жобаның қорытындысы бойынша, Ресейлік ғылыми дәйексөз 

индексі бар "Bilim - project инновациялық ғылыми орталығы" 
(Қазақстан) №18848-11/2020k жасалған лицензиялық шарт 

шеңберінде (Мәскеу қ., Ресей) мерзімдік емес басылымдарды 

орналастыруға метадеректерді ғылыми электрондық кітапхананың 

сайтында орналастыру жоспарлануда eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru) (қажет болған жағдайда 2021 жылдың наурыз 

http://www.bilimpro.kz/


айының соңына дейін).  

Ғылыми-практикалық конференциялар (секциялар) 

жұмысының негізгі бағыттары): 

1. Физика-математика ғылымдары 

2. Химия ғылымдары 

3. Биологиялық ғылымдар 

4. Техникалық ғылымдар 

5. Ауыл шаруашылығы ғылымдары 

6. Тарихи ғылымдар және археология 

7. Экономикалық ғылымдар 

8. Философия ғылымдары 

9. Филология ғылымдары 

10. Заң ғылымдары 

11. Педагогикалық ғылымдар 

12. Медициналық ғылым 

13. Өнертану 

14. Психологиялық ғылымдар 

15. Әлеуметтану ғылымдары 

16. Саясаттану 

17. Мәдениеттану 

18. Жер туралы ғылымдар. 

Конференцияға қатысу үшін материалдарды ұсыну тәртібі. 

Конференцияға қатысушылар кестеде көрсетілген соңғы 

мерзімге дейін (төменде қараңыз) ұйымдастыру комитетіне қатысуға 

өтінімнің және мақаланың электрондық нұсқасын (конференция 

үйлестірушісі мекенжайына электрондық пошта арқылы) ұсыну 

қажет: bilimprogect@mail.ru ) файлдармен (өтінім: Файл атауы   –"z. 

автордың тегі", мақала: Файл атауы - " st.автордың тегі").   

Мысалы, "z.Иванов", "st.Иванов". Қатысуға өтінім және мақалаларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар төменде берілген. Мақалалар 

авторлық редакцияда жарияланады. 

Конференция нәтижелері бойынша еліміздің жетекші 

кітапханаларына және ғылыми басылымды мемлекеттік тіркеу үшін 

ақпараттық тіркелімге жіберу үшін конференция мақалаларының 

бірқатар жинақтары шығарылады. Жинақ тек электронды түрде 

шығарылады. 

Ұйымдастыру жарнасын төлеу мәтінді оқу, редакциялау және 

пішімдеу, мақалалар жинағын қалыптастыру, сандық медианың 

міндетті даналарын сатып алу және графикалық рәсімдеу 

шығындарын (Ресей Федерациясының жетекші кітапханаларына 
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жіберу үшін қосымша нұсқалар шығару), eLibrary веб-сайтында 

жинақтарды орналастыруды қамтиды. 

Мақала авторларының қалауы бойынша конференцияға 

қатысушылардың сертификаттары электрондық түрде дайындалуы 

мүмкін. Егер бірнеше автор болса және сертификат бәріне бірдей 

жасалмаса-мұны өтінімде көрсету керек. Сертификатта 

конференцияның (сырттай) мәртебесі көрсетілмейді. Әрбір авторға 

қатысушының жеке сертификаты дайындалады. Жинақ шыққанға 

дейін Жарияланымдар бойынша есеп беру қажет адамдар үшін 

мақалаларды жинақта жариялауға қабылдау туралы анықтамалар 

дайындалуы мүмкін (анықтамалар тек электрондық түрде шығарушы 

баспаның директорының қолымен және материалдарды жариялауға 

қабылдағаннан кейін түрлі-түсті мөрмен жіберіледі, анықтамалар 

баспа түрінде жіберілмейді). 3 күннің  ішінде 

Конференция материалдары авторларға қатысуға өтінімдерде 

көрсетілген электрондық мекенжайларға жіберіледі. 

Мақалаларды жариялау үшін төлем ұйымдастыру комитеті 

мақалаларды жариялауға қабылдағаннан кейін ғана жүргізіледі. 

Мақаланы жинақ(тарды) жариялауға қабылдау, материалдарды 

пысықтау немесе жариялаудан бас тарту туралы шешім конференция 

үйлестірушісінің электрондық жәшігіне өтінім мен мақаланы 

жіберген сәттен бастап 2 тәулік ішінде қабылданады. Автор 

материалдарды жариялау мүмкіндігі туралы оң жауап алған жағдайда 

оның электрондық жәшігіне төлем жасау үшін банктік деректемелер 

(түбіртек) жіберіледі. 

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар 

1. Мақаланың басында автор(лар) туралы деректерді, 

мақаланың атауын, аннотацияны және кілт сөздерді көрсету қажет (5-

6 сөз жеткілікті). Автор туралы деректер, аңдатпа, мақала атауы 

және түйінді сөздер мақала мәтіні жазылған тілде ғана 

ресімделеді. 

2. Файлды MS WORD-та оқу керек (*.doc, *.docx); 

3. Парақтың параметрлері: жиектері: жоғарғы жағы – 1,8 см, 

төменгі жағы – 1,8 см, сол жағы – 2,1 см, оң жағы- 1,9 см; қаріп: Times 

New Roman, 11 pt; жоларалық интервал – 1; 

4. Мақалалар, тезистердің құрылымы: кіші әріптермен 

(шрифт: Times New Roman, 11 pt) жеке жолдарда алдымен автордың 

аты-жөні (авторлар, егер олар бірнешеу болса немесе студент, 

магистрант немесе аспирант ғылыми жетекшімен бірлесіп 

авторласқан жағдайда), ұйым, қала және мақаланың атауы 

көрсетіледі; ешқандай қосымша ақпарат қоспаңыз (кафедраның 

атауы, ғылыми жетекшінің қосымша лауазымдары және т.б., 
төмендегі мысал бойынша); мақаланың атауы жолдың ортасына бас 



әріптермен басылады (Times New Roman шрифті, 11 pt., жуан); 

атауынан кейін мақала мәтіні кіші әріппен жазылады және беттің ені 

бойынша туралау (Times New Roman қарпі, 11 pt, негізгі мәтін үшін 

Қызыл жолдың ұзындығы (шегініс) – 1 см), ені бойынша туралау, 

сөздердің орын ауыстыруына тыйым салынады; келесі ойды назарға 

алуыңызды өтінеміз: ғылыми жетекші мақаланың тең авторы болып 

саналмайды және жинақтың мазмұнында көрсетілмейді (ELIBRARY-

де ғылыми жетекші ретінде көрсетіледі) жинақты eLibrary ҒЭБ-ке 

баптап орналастырған кезде (ғылыми жұмыс туралы есепте бұл 

жарияланым студенттің/магистранттың/аспиранттың/докторанттың 

ғылыми жұмысына басшылық ретінде ескерілетін болады). Мұғалім 

жинақтың және eLibrary мазмұнында көрінуі үшін "ғылыми. қол.: 

"және өзіңізді мақаланың бірлескен авторы ретінде көрсетіңіз 

(төмендегі мақаланы рәсімдеу мысалын қараңыз). 

6.Әдеби және басқа да дереккөздерге сілтемелер тезистердің 

соңында төртбұрышты жақшада беріледі [1], Автоматты емес; 

соңында пайдаланылған көздер мен әдебиеттердің тізімі және 1 бос 

жолдан кейін авторлық құқықты қорғау белгісі - © автордың аты-

жөні және жылы. 

7.Әдебиет тармақтары мынадай тәртіппен ресімделеді 

(нормативтік-құқықтық актілер, оқулықтар мен оқу құралдары, 

монографиялар, журнал мақалалары, диссертациялардың 

авторефераттары, интернет-көздер). Аты-жөні (аты-жөні) барлық 

жерде бірге жазылады, ал негізгі мәтінде инициалдар әрқашан 

фамилияның алдында жазылады (и.И. Иванов), ал Библиографияда 

фамилиядан кейін. Пайдаланылған әдебиеттер мен әдебиеттер тізімін 

жасау мысалы төменде келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Уважаемые докторанты, аспиранты, 

магистранты, студенты, научные сотрудники, 

преподаватели ВУЗов и колледж, специалисты 

ДОУ и СОШ и прочие заинтересованные лица! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной 

научно-практической конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ», которая состоится в г. Туркестан (Республика 

Казахстан) 25 март 2021г. Издающая организация –«Bilim-project 

инновационный научный центр». Рецензентами выступают 

специалисты различных предприятий и организаций Республика 

Казахстан и стран СНГ, а также доктора и кандидаты наук научно-

образовательных организаций соответствующего профиля. 

Основной целью конференции является привлечение студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и научных 

сотрудников к научно- исследовательской работе, содействие их 

полному раскрытию в области научной деятельности. Для участия в 

конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, 

аспиранты, докторанты, научные сотрудники соответствующего 

профиля ВУЗов и ССУЗов Республика Казахстан и стран СНГ, а 

также сотрудники ДОУ И СОШ, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. Форма участия – заочная. 

По итогам проекта, в рамках заключенного лицензионного 

договора №18848- 11/2020K «Bilim-project центр инновационных 

исследований» (Казахстан), с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) (г. Москва, Россия) на размещение 

непериодических изданий планируется размещение метаданных на 

сайте научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru) (при необходимости до конца март 2021 г.).  

Основные направления работы научно-практических 
конференций (секции): 

1. Физико-математические науки 
2. Химические науки 
3. Биологические науки 
4. Технические науки 
5. Сельскохозяйственные науки 
6. Исторические науки и археология 
7. Экономические науки 
8. Философские науки 
9. Филологические науки 
10. Юридические науки 
11. Педагогические науки 



12. Медицинские науки 

13. Искусствоведение 
14. Психологические науки 
15. Социологические науки 

16. Политология 
17. Культурология 
18. Науки о земле. 

 Порядок представления материалов для участия в 
конференции. 

Участникам конференции необходимо до крайнего срока, 

указанного в таблице (см. ниже) представить в оргкомитет 

электронный вариант заявки на участие и статьи (по электронной 

почте на адрес координатора конференций bilimprogect@mail.ru)   с   

файлами   (заявка:   имя   файла   –«z.фамилия   автора»,   статья:   

имя   файла   –   «st.фамилия   автора»).   Например, «z.Иванов», 

«st.Иванов». Заявка на участие и требования к оформлению статей 

представлены ниже. Статьи публикуются в авторской редакции. 

По результатам конференции будет издано некоторое 

количество сборников статей конференции для рассылки в ведущие 

библиотеки страны и в ИнформРегистр для государственной 

регистрации научного издания. Сборник будет выпускаться только в 

электронном виде. 

Оплата организационного взноса включает в себя расходы за 

вычитку, редактирование и форматирование текста, формирование 

сборника статей, расходы на покупку и графическое оформление 

обязательных экземпляров цифровых носителей (выпуск 

дополнительных вариантов для рассылки в ведущие библиотеки РФ), 

размещение сборников в НЭБ eLibrary. 

По желанию авторов статей могут быть изготовлены 

сертификаты участников конференции в электронном виде. Если 

авторов несколько и сертификат нужно сделать не всем – это 

необходимо указать в заявке. Статус конференции (заочная) в 

сертификате не указывается. На каждого автора изготавливается 

отдельный сертификат участника. Для тех, кому нужно отчитаться по 

публикациям до выхода сборника, могут быть изготовлены справки 

о принятии статей к публикации в сборнике (справки рассылаются 

только в электронном виде с подписью директора выпускающего 

издательства и цветной печатью после принятия материалов к 

публикации, в печатном виде справки не рассылаются). в течение 3 

календарных дней после дедлайна материалы конференции 

рассылаются авторам на электронные адреса, указанные в заявках на 

участие. 

Оплата за публикацию статей производится только после 

mailto:bilimprogect@mail.ru


принятия статей к публикации организационным комитетом. 

Решение о принятии статьи к публикации в сборнике(ах), доработке 

материалов или об отказе в публикации принимается в течение 2 

суток с момента отправки заявки и статьи на электронный ящик 

координатора конференций. В случае получения автором 

положительного ответа о возможности публикации материалов на 

его электронный ящик отправляются банковские реквизиты для 

оплаты (квитанция). 

 
 
Координатор конференций: 
тел: +7777 290 3529 (Кулман Акжол) электронный ящик (e-mail): 

bilimprogect@mail.ru сайт:  http://bilimpro.kz 

Просьба звонить только по действительно важным вопросам, 

так как координатор, являясь преподавателем ВУЗа, может 

находится на занятиях или в командировке по делам университета 

или издательства. 
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Языки конференции казахский,  русский, английский  

Участники 
преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные 

сотрудники, работники ДОУ и 
СОШ и прочие специалисты 

Регистрация научного 
издания в ИнформРегистре 

ДА 

Регистрация сборника в НЭБ 

 
 

ДА (без индексации в РИНЦ) 

Минимальный объем статьи 4 стр. 
Количество статей от одного 

автора (авторов) 
неограниченно 

Сборник статей конференции ЭЛЕКТРОННЫЙ 

Стоимость 1 страницы 
формата 

А5 

   500 тенге,  100 руб. / 1 страница 

Стоимость сертификата 
участника конференции бесплатно 

Справка о принятии 
материала к 
публикации 

бесплатно 



ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»  25 март 2021 г. 

 

1. 
Фамилия Имя Отчество

 автора(ов) (полностью, без 

сокращений) 

 

2. Город  

 

3. 

Место учебы, работы (ВУЗ, ССУЗ) и 

статус  автора  (студент, магистрант, 

аспирант, преподаватель, докторант, 

научный сотрудник и др.)  
 

 

 

4. 

Контактный телефон (с кодом 

города) либо сотовый

 телефон 
(обязательно!) 

 

 

5. 

E-mail(обязательно!) Желательно 
указать адреса всех авторов и 
научного руководителя через 
запятую 

 

 

 

6. 

В рамках какой секции вы хотите 

опубликовать свою статью (тезис) 

(напишите номер 

направления и его название, 

например, 
6.    Исторические     науки     и 
Археология) 

 

 

 

7. 

Необходим ли сертификат 

участника? Да/нет. Если

 авторов несколько, 

указать ф.и.о. тех, 
Кому изготовить сертификат. Фио 
указывать полностью 

 

 

8. 

Требуется ли справка о принятии 
статьи к публикации в
 сборнике? ДА/НЕТ 

 

 

 

9. 

Фамилия Имя Отчество научного 

руководителя (полностью), его 

научная степень, звание, должность 

(для студентов, магистрантов, 

аспирантов, 
если работа написана под научным 
руководством преподавателя) 

 



Требования к оформлению статей 

1. Необходимо в начале статьи указать данные об 

авторе(ах), название статьи, аннотацию и ключевые слова (5-6 

слов достаточно). Данные об авторе, аннотация, название статьи 

и ключевые слова оформляются только на том языке, на котором 

написан текст статьи. 

2. Файл должен читаться в MS WORD (*.doc, *.docx); 
3. Параметры листа: поля: верхнее – 1,8 см, нижнее – 1,8 

см, левое – 2,1 см, правое 
– 1,9 см; шрифт: Times New Roman, 11 pt; междустрочный 
интервал – 1; 

5. структура статей, тезисов: строчными буквами (шрифт: 
Times New Roman, 11 pt) в отдельных строках сначала 
указываются ФИО автора (авторы, если их несколько или в 
случае совместного авторства студента, магистранта или 
аспиранта с научным руководителем), организация, Город и 
название статьи; не добавлять никакой дополнительной 
информации (название кафедры, дополнительные 
должности научного руководителя и т.д., На примере ниже); 
Название статьи печатается по центру строки заглавными 
буквами (шрифт Times New Roman, 11 pt., толстая); после 
названия текст статьи пишется со строчной буквы и 
выравнивание по ширине страницы (шрифт Times New Roman, 
11 pt, длина Красной строки (отступ) для основного текста – 1 
см), выравнивание по ширине, перемещение слов запрещается; 
просим принять во внимание следующее соображение: научный 
руководитель не считается соавтором статьи и не отражается в 
содержании сборника (указывается в качестве научного 
руководителя в ELIBRARY) при настройке сборника на ГЭБ 
eLibrary (в отчете о научной работе данная публикация будет 
учитываться как руководство научной работой 
студента/магистранта/аспиранта/докторанта). Для того, чтобы 
учитель отразил в содержании сборника и eLibrary " научный. 
рука.: "и покажите себя соавтором статьи (см. Пример 
оформления статьи ниже). 

6.Сылки на литературные и прочие источники приводятся в 
конце тезисов в квадратных скобках [1], не автоматические; в 
конце представляется список использованных источников и 
литературы и через 1 пустую строку знак охраны авторского 
права – © ФИО автора и год. 

7.Пункты литературы оформляются в следующем порядке 
(нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия, 
монографии, журнальные статьи, авторефераты диссертаций, 
интернет-источники). Инициалы (имя и отчество) везде пишут 
слитно, причем в основном тексте инициалы всегда пишутся 
впереди фамилии (И.И. Иванов), а в библиографии после 



фамилии. Пример оформления списка использованных 
источников и литературы представлен ниже. 
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