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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 Құрметті ЖОО, колледждің профессор оқытушылары, докторанттар, магистранттар, 

студенттер және мектеп мұғалімдері! 

 «Bilim-orkenieti»  ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының ұйымдастыруымен 

Тәуелсіз мемлекеттер достастығының 30 жылдық мерейтойына орай өткізіліп жатқан «БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ-2021» атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясына  қатысуға 

шақырамыз! Конференцияға ТМД елінің азаматтары қатыса алады! 

 V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясына мақалалар қазанның 1 дейін 

қабылданады. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СЕКЦИЯЛАРЫ: 

 
1. ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
2. ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
3. БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
5. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМДАРЫ 
6. ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ АРХЕОЛОГИЯ 
7. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
8. ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
9. ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
10. ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ 
11. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
12. МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫ 
13. ӨНЕРТАНУ 
14. ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
15. ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 
16. САЯСАТТАНУ 
17. МӘДЕНИЕТТАНУ 
18. ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ 

 
 Мақала мәтіні MS Word форматында, 5 беттен артық емес, кегл өлшемі 14 (әдебиеттер тізімі үшін 12 
кегл), аралық интервал 1.0,  шрифт Times New Roman,  беттердің  барлық жағынан өлшемі  20 мм, УДК 

нөмері көрсетілуі тиіс.  

Мақалаларды төлем түбіртегімен gylymbilim2021@gmail.com почтасына жібересіздер 

Конференция   қорытындысынан   кейін 14 күн ішінде арнайы сертификаттар мен конференция 

жинағы дайындалып, сіздердің электронды почталарыңызға жіберіледі. 

Конференцияға мақалалар қазақ, орыс, ағылшын, армян, грузин, татар,  әзірбайжан, өзбек, 

тәжік, қырғыз, молдаван, түркімен, белорусь, украин тілдерінің бірінде қабылданады.  
Конференция жинағына мақала жариялау:  10 USD (США) немесе 3000 теңге. 

 

Конференцияға қатысушылар келесі жолдар арқылы төлем жасай алады: 

 

 Еуропа және Азия елдерінің қатысушылары үшін: 

1. «Юнистрим» жүйесі арқылы NABIYEV SAYAT атына ( төлем түбіртегінде аударым коды 

мен аударған адамның аты-жөні көрсетілуі тиіс). 

2. Western Union жүйесі арқылы NABIYEV SAYAT атына (аударым коды мен аударған 

адамның аты-жөні көрсетілуі тиіс). 
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 Қазақстан қатысушылары үшін аудару тәсілі: 

1.  KASPI GOLD жүйесі арқылы: 

4400 4301 9028 8321 

ЖСН 930721350802 

2. HALYK BANK жүйесі арқылы: 

4390 8782 7951 6966 

 ҚАЗПОЧТА арқылы 

NABIYEV SAYAT атына, 010000 Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс 29 көшесі, 421 «А» каб.  
 
 
 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 

УДК 
 

Аты-жөні, ғылыми дәрежесі (қала, мемлекет) 

Секция 
 

МАҚАЛА ТАҚЫРЫБЫ (БАС ӘРІПТЕРМЕН) 

Мақала мәтіні 

(мәтіндегі әдебиеттерге сілтеме квадратты жақша түрінде беріледі [1,с. 23])          

Әдебиеттер: 

Ғылыми жетекші: 
Аты-жөні, ғылыми дәрежесі 

 

        Әдебиеттер тізімінен кейін ( оң жақ бұрышта ғылыми жетекші көрсетіледі (студенттер, 

магистранттар, аспиранттар үшін)) авторлар туралы мәлімет беріледі (Аты-жөні (толық), мекен-жайы, 

телефон, E-mail, жұмыс орны немесе оқу орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

 

       Конференцияға мақалалар 2021 жылдың қазан айының 1 күніне дейін қабылданады! 
Мақалалар арнайы берілген үлгіде дайындалып жіберілуі тиіс, егер авторлық құқық бұзылған немесе 

көшіріліп алған мақалалар болса, жарияланымға рұқсат етілмейді және төлем қайтарылмайды. Мақаламен 

бірге төлем түбіртегінің көшірмесі жіберілуі тиіс. 

Суреттер мен таблицалар бар жұмыстар тек JPEG форматында ғана жеке файлмен 

қабылданады. 

Сіз мақаланы жібергеннен кейін, Сізге міндетті түрде: «Мақала келді немесе қабылданды» деген 

жауап келуі тиіс. Егер де жауап келмеген жағдайда, 1 күннен кейін ұйымдастыру алқасына хабарласып, 

толық мәлімет ала аласыз. 

           Уақытынан кешіккен немесе дұрыс рәсімделмеген мақалалар жинаққа шықпайды 
Жинақты конференция өткеннен кейін 2 аптаның ішінде конференцияның арнайы сайтынан жүктей 

аласыздар. 

 

Ұйымдастырушы: «BILIM-ORKENIETI» ҰЛТТЫҚ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

Байланыс телефондары: 8778-629-80-35 

E-mail: gylymbilim2021@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые преподователи вузов, колледжей, докторанты, магистранты, студенты и учителя 

школ!   

Приглашаем вас принять участие в V Международной научно-практической интернет конференции 

«БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ-2021», которая проводится в честь 30-летия Содружества Независимых 

Государств, организованной Национальным инновационным научно-исследовательским центром  «Bilim-

orkenieti»! Принять участие в конференции могут граждане стран СНГ! 

 Статьи на V Международную научно-практическую интернет конференцию принимаются                          

до 1 октября. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

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 

 
Текст статьи должен быть выполнен в формате MS Word, объемом не более 5 страниц, размер кегля 

14 (12 кегль для списка литературы), интервал 1.0, шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине 

страницы, поля со всех сторон 20 мм с указанием УДК. Статьи с квитанцией об оплате высылаете на 

почту: gylymbilim2021@gmail.com 

По итогам конференции в течение 14 рабочих дней после завершения конференции будут 

подготовлены и отправлены на вашу электронную почту специальные сертификаты и сборники 

конференций. 

Статьи на конференцию принимаются на одном из этих языков: казахский, русский, английский, 

армянский, грузинский, татарский, азербайджанский, узбекский, таджикский, киргизский, 

молдавский, туркменский, белорусский, украинский. 

Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет: 

Орг.взнос –10 USD (США) или 3000 тенге. (в орг.взнос входит оплата за размещение на сайте, 

верстка макета, редактирование текстов). 
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Способ оплаты: 

 Для участников стран Европы и Азии средства перечисляются следующим образом: 

1. Переводы по системе «Юнистрим» для NABIYEV SAYAT (в квитанции должен быть 

указан код перевода и Ф.И.О. того, кто переводил деньги, страна). 

2. Western Union на NABIYEV SAYAT (укажите код перевода и Ф.И.О того, кто 
переводит орг.взнос) 

 Для участников из Казахстана:  

 1. Оплата через KASPI GOLD 

4400 4301 9028 8321 
ИИН 930721350802 

2. Оплата через HALYK BANK: 
4390 8782 7951 6966 
3.  Через КАЗПОЧТУ 

Почтовым переводом на Ф.И.О.: NABIYEV SAYAT, 010010, ул. Победа 421 «а» каб, г. Нур-

Султан, Казахстан. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 
 

Научная степень и ФИО автора (город, страна) 

УДК 

Секция 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ) 

Текст статьи 

(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])    

Литература: 

Научный руководитель: 
научная степень, Ф.И.О. 

 

После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и 

аспирантов)) подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью) домашний адрес, код города, телефон, E-

mail, место работы или учебы, должность, ученое звание, ученая степень. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Последний срок подачи материалов – 1 октября 2021г (включительно). 

Статьи должны быть подготовлены и отправлены по специально заданному образцу, если есть 

статьи, которые были скопированы или нарушены авторские права, то публикация не допускается и оплата 

не будет возвращаться. В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость представления научных 

статей в тщательно отредактированном виде, с соблюдением всех вышеуказанных требований. Вместе со 

статьей должна быть выслана копия квитанции об оплате орг.взноса. 

Работы с рисунками и таблицами принимаются только в том случае, если они представлены 

отдельным файлом в формате JPEG. 
После того, как мы получим от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение: 

«Вашу статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда 

обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации. 

Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов, 

магистрантов, докторантов, аспирантов и сотрудников в сфере культуры и образования! 

Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные в не соответствии с 

требованиями, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 

Скачать сборник можно на специальном сайте конференции в течение 2 недель после проведения 

конференции. 
 Организатор: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «BILIM-ORKENIETI» 

Контактные телефоны: 8778-629-80-35 

E-mail: gylymbilim2021@gmail.com 
 

 


