
  

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

АҚПАРАТТЫҚ ҚОЛДАУЫМЕН, №5-18-2/482-И 09.02.2021 Ж. ХАТЫ 

НЕГІЗІНДЕ «BILIM-ÓRKENIETI» ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-

ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН 

ӨТКІЗІЛЕТІН «ҮЗДІК ЖАС ҒАЛЫМ-2021» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ! 

 
Байқаудың мақсаттары: Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдары мен 

ғылыми орталықтардың мамандары, жас ғалымдары арасында байланысты орнату, 

тәжірибе алмасу. Жас ғалымдардың ғылыми әлеуетін күшейту, инновациялық идеяларын 

кеңейту! Еліміздегі білім мен ғылым саласының дамуына үлес қосу. 

Республикалық конференцияның дипломдары, жинақ кітабы педагог-

ұстаздардың аттестациядан өтуіге KPI-ға жарамды құжат болып есептеледі. 

Конференцияға қатысушылар: 

ЖОО-ның педагогтары, колледж оқытушылары және мектеп ұстаздары, ғылыми 

орталықтардың мамандары, докторантар, магистрантар, студенттер. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ СЕКЦИЯЛАРЫ: 

1. ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 10. ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ 

2. ХИМИЯ, БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 11. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

3. ГЕОГРАФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 12. МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫ 

4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 13. ӨНЕРТАНУ 

5. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМДАРЫ 14. ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 

6. ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ АРХЕОЛОГИЯ 15. ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 

7. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 16. САЯСАТТАНУ 

8. ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 17. МӘДЕНИЕТТАНУ 

9. ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 18. ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ 

 
Конференцияның шарттары: 

Конференцияға қатысушы жоғарыда көрсетілген бағыттардың бірін таңдап мақала 

жазуы қажет. Мәтін 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. 

Мақалалар 2021 жылдың қазан айының 5-не дейін zhas_galym2021@mail.ru электронды 

почтасы бойынша өтініш кестесімен бірге қабылданады. 

Мектеп мұғалімдері және колледж оқытушыларына көрсетілген бағыттардың бірін 

таңдап, өткізген ашық сабақтарын (фото - суреттерімен бірге) және өзінің еңбек жолы 

жайында «Менің еңбек жолым және жеткен жетістіктерім» атты үшінші жақта жазылған 

эссе жолдауы қажет! Эссе көлемі 2-беттен артық болмауы қажет! Эсседе ұстаздың еңбек 

жолында жеткен жетістіктері, шәкірттерінің жетістіктері және методикалық шеберлігі 
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қамтылу қажет! Ұстаздың және шәкірттің жетістіктерін куәландыратын соңғы үш 

жылдағы алғыс хат, диплом, сертификаттарының көшірмелері жұмыспен бірге жіберілуі 

қажет! 

Конференцияның қорытындысы бойынша: «Үздік жас ғалым-2021» атты республикалық 

кітап-жинаққа үздік авторлардың жұмыстары енгізіледі. Жіберілген жұмыстардың 

деңгейіне байланысты І, ІІ, ІІІ республикалық дәрежелі дипломдармен марапатталады. 

Үздіктерге «Bilim- órkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми зерттеу орталығының атынан 

арнайы марапаттар қарастырылған. Қорытынды конференция (Карантин режимі 

аяқталған жағдайда) 2021 жылдың қараша айында ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы 010000, Мәңгілік ел 

көшесі 8, Министрліктер үйі, 14 кіреберіс, мәжіліс залында өтеді деп жоспарлануда. 

Ескерту! 

Ұйымдастыру жарна ақысы қойылған. Жарна туралы ақпарат Сіздер жинаққа өз 

құжаттарыңызды жібергеннен соң 3 (үш) күн ішінде қаралып, жинаққа қабылдау туралы 

шешім шыққан жағдайда, Сіздердің электронды мекен-жайларыңызға қосымша ақпарат 

ретінде жіберіледі.   

 
Конференцияға жұмыстар (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінде қабылданады! 

Байланыс телефоны: 8-778-629-80-35 
эл.почта: zhas_galym2021@mail.ru 

сайт: http://bilim-ork.kz. 

Инстаграм парақшасы:bilim_orkeniety 

Өтініш кестесі 

Қатысушының тегі, аты-жөні  

Облыс, қала, аудан, село (ауыл) атауы  

Білім беру мекеменің атауы  

Ғылыми дәрежесі  

Байқау атауы «ҮЗДІК ЖАС ҒАЛЫМ-2021» 

Телефон, ұялы, е-mail.ru  

Сапалы түрлі-түсті ¾ фото  

Жергілікті казпочтаның индекс номері  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2021», ПРОВОДИМОЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ИННОВАЦИОННЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ  

«BILIM-ÓRKENIETI», ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 

НА ОСНОВАНИИ ПИСЬМА №5-18-2/482-И ОТ 09.02.2021 ГОДА. 

 
Цель конкурса: обмен опытом между преподавателями образовательных 

учреждений Республики Казахстан и укрепление связей между образовательными 

учреждениями. Выявление лучших организаций образования и лучших педагогов, усиление 

научного потенциала учителей, повышение инновационных идей!  

 

Дипломы республиканского профессионального конкурса, сборник является 

действительным документом для прохождения аттестации педагогов-учителей. 

 

Конференцияға қатысушылар: 

Преподаватели ВУЗ-ов, колледжей, учителя школ, специалисты исследовательских 

центров, докторанты, магистранты, студенты. 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2. ХИМИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 12. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 13. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 15. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 16. ПОЛИТОЛОГИЯ 

8. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 17. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 18. НАУКА О ЗЕМЛЕ 

 
Условия конференции: 

Участник конференции должен выбрать одно из вышеуказанных направлений и написать 

статью, текст в формате MS Word, не более 5 страниц, кегль 14 (12 кегль для списка литературы), 

междустрочный интервал 1.0, шрифт Times New Roman, размер со всех сторон 20 мм. Статьи 

принимаются до 5 октября 2021 года на электронную почту zhas_galym2021@mail.ru вместе с 

таблицой заявки. 

Учителям школ и преподавателям колледжей необходимо прислать  проведенные 

открытые уроки (с фото - рисунками), выбрав одно из указанных направлений, и эссе на 

тему «Мой трудовой путь и мои достижения», написанное в третьем лице, в котором 

учитель рассказывает о своей трудовой деятельности! Объем эссе не должен превышать 2 

страниц! Эссе должно охватывать достижения учителя в его карьере, достижения его 

учеников и методические навыки! Копии благодарственных писем, дипломов, аттестатов 



последних трех лет, удостоверяющие достижения преподавателя и ученика, должны быть 

отправлены вместе с работой! 

По итогам конференции: В республиканский сборник книг «Лучший молодой ученый-

2021» войдут работы лучших авторов. В зависимости от уровня представленных работ 

награждается дипломами I, II, III республиканской степени. Для лучших предусмотрены 

специальные награды от национального инновационного научно-исследовательского 

центра "Bilim-órkenieti". Итоговая конференция (в случае отмены карантинного режима) 

запланирована на ноябрь 2021 года в РК, г. Нур-Султан 010000, ул. Мангилик ел 8, Дом 

Министерств, 14 подъезд, конференц-зал.  

 

Работы на конференцию принимаются на 3 языках (казахский, русский, 

английский)! 

Контактный телефон: 8-778-629-80-35 
эл.почта: zhas_galym2021@mail.ru  

Сайт: http://bilim-ork.kz 

Страница в инстаграм: bilim_orkeniety 

 

Таблица заявки 

Ф.И.О. участника  

Наименование области, города, района, села    

Наименование организации образования  

Ученая степень  

Название конкурса «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2021» 

Телефон, мобильный, е-mail.ru  

Качественное цветное  ¾ фото  

Индексный номер местной Казпочты  
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