


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проректорам по научной 

работе вузов РК  
 

                                                   

С целью развития творческих способностей, содействия в становлении 

исследовательских качеств личности современных студентов, НАО «Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая», Khazar University и 

Азербайджанский государственный педагогический университет объявляют о проведении 

Первого Международного конкурса научно-исследовательских работ «Bilim zhane 

Bolashak». 

Участниками могут выступать обучающиеся и преподаватели вузов Республики 

Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. иностранных. 

До 5 января 2023 года проходит онлайн регистрация участников по ссылке: 

https://forms.gle/3V3PQcdhWmLeTcAM8. 

Прием конкурсных работ до 10 февраля 2023 года по электронной почте: 

isalievasaule@gmail.com. 

По итогам тройного слепого рецензирования будут определены призеры и лауреаты, 

итоги Конкурса будут представлены на круглом столе 17 марта 2023 года.  

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-747-416-5076, контактное лицо - Исалиева 

Сауле Темировна. 

Приложение: информационные письма на _____листах. 

 

 

Проректор  

по исследовательской деятельности        Бурибаев Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Исалиева С.Т. 

Тел.: +7-747-416-5076 

https://forms.gle/3V3PQcdhWmLeTcAM8
mailto:isalievasaule@gmail.com


Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Khazar University (Баку, Әзірбайжан) 

Әзірбайжан мемлекеттік педагогикалық университеті (Баку қ.) 
 

   
 

                                             

Ақпараттық хат 
 

Құрметті әріптестер!  
 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Khazar University және 

Әзірбайжан мемлекеттік педагогикалық университеті қазақстандық және шетелдік 

орта білім беру ұйымдарының 10-11 сынып оқушылары, Қазақстан Республикасының, 

жақын және алыс шетелдердегі ЖОО-ның студенттер, орта білім беру 

ұйымдарының педагогтар және ЖОО оқытушыларды, соның ішінде шетелдік, «Bilim 

zhane Bolashak» Ғылыми-зерттеу жұмыстары Бірінші халықаралық байқауына шақырады 

(әрі қарай - Байқау). 

Секция 1. Орта білім беру ұйымдарының оқушылары. 

Секция 2. ЖОО студенттер мер магистранттары. 

Секция 3: Педагогтар (оқытушылар). 

Білім алушылар үшін ғылыми жетекшінің қатысуы міндетті, ғылыми жетекші 

ретінде орта білім беру ұйымдарының оқытушылары, ЖОО оқытушылары, ғылыми 

қызметкерлер қатыса алады.  

Бір өтініштегі мұғалімдер мен оқытушылардың саны – екі адамнан аспайды. 

Байқау 2022 жылы «East – West: Authority And Pоtential» ғылыми журнал 

редакторларының Бірінші Еуразиялық форумы аясында құрылған және жыл сайын 

өткізіледі. Жеңімпаздар мен лауреаттардың жұмыстары ұйымдастыру комитетінің 

таңдауы бойынша «Eurasian Scientific and Methodological Journal “East-West”» ғылыми-

әдістемелік журналында жариялануы мүмкін (басылымға ақы төлеу туралы шешімді 

журналдың редакциялық алқасы қабылдайды).  
 

Байқаудың мақсаты – қазіргі заманғы оқушылар, студенттер, магистранттар, 

педагогтар және оқытушылардың жеке тұлғаның зерттеушілік қасиеттерін 

қалыптастыруға көмектесу, шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

 

Байқау үш кезеңде өткізіледі: 

Бірінші кезең (іріктеу, сырттай): 

2023 жылдың 05 қаңтарға дейін – онлайн тіркелу. 

2023 жылдың 10 ақпанға дейін – келіп түскен конкурстық жұмыстарды іріктеу. 

Байқауға қатысушылар үшін 72 сағат бойынша сертификатын беру арқылы ғылыми 

мақалаларды дайындау туралы вебинарлар өткізуі қарастырылған. 

Екінші кезең (негізгі, сырттай) – 2023 жылғы 11-28 ақпанда – үш мәрте соқыр шолу 

(Абай атындағы ҚазҰПУ-дан ішкі рецензент, ҚР ЖОО-дан рецензент, шетелдік 

рецензент). 2023 жылдың 05 наурызға дейін қорытындылар шығарылады, дөңгелек 

үстелге шақырулар жіберіледі. 

Үшінші кезең (қорытынды, күндізгі, онлайн / офлайн)  – 2023 жылғы 17 наурыз 

Khazar University-де (Баку қ., Әзірбайжан): Байқау нәтижелері бойынша Дөңгелек үстел 

(дөңгелек үстел аясында өткізілген зерттеу тақырыптары бойынша «Zhana Izdenister» атты 

ғылыми жобалар байқау ұйымдастырылады).  

Байқауға қатысу тегін. Бакуға жол жүру және тұру – қатысушылар есебінен.  



Бірінші-екінші кезең. «Bilim zhane Bolashak» ҒЗЖ байқауға қатысу үшін қажет: 

1. 2023 жылғы 5 қаңтарға дейін https://forms.gle/3V3PQcdhWmLeTcAM8 сілтеме 

арқылы конкурсқа қатысу үшін тіркелу. 

2. 2023 жылғы 10 ақпанға дейін: 

- вебинарларды тыңдау және конкурстық жұмысын дайындау. Байқау жұмысының 

форматы: Eurasian Scientific and Methodological Journal “East-West” журналына ғылыми 

мақала (№ 1 қосымша); 

- «Antilpagiat» жүйесінің лицензиялық (ақылы) нұсқасында плагиат үшін конкурстық 

жұмысты тексеру; 

- бір хатта байқау жұмысын, антиплагиат бойынша тексеру нәтіжелерін, мақаланы 

жариялауға қол қойылған келісімнің сканерленген көшірмесін (№ 2 қосымша) -  

isalievasaule@gmail.com электрондық пошта арқылы жіберу. 

Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар және бағалау критерийлері: 
Барлық байқау жұмыстары авторлық, өзіндік зерттеу болу керек. Дайын мәтіндерді 

пайдалануға (басқалар дайындаған немесе Internet жүйесінен жүктелген) жол берілмейді.  

Барлық жұмыстарды авторлар антиплагиатқа тексереді, талап етілетін деңгей – 

авторлық мәтіннің 85% кем емес (сонын ішінде тұпнұсқалықты, заңды қарызға алу мен 

дәйексөзді қосқанда). Ұйымдастыру комитеті байқау жумыстарды таңдамалы түрде қайта 

қарау құқығын өзіне қалдырады.  

Байқау жұмыстарға қойылған талаптар: 

- көлемі – A4 форматының 3000 сөздерден кем емес (оның ішінде тақырып, авторлар 

туралы ақпарат, аңдатпалар және түйін сөздер, дереккөздер тізімін қоспағанда);  

- қаріп өлшемі (кегль) - 12, түрі – Times New Roman, жоларалық интервал - бір, жол 

үзіліс жоқ, 5-тен көп емес диаграммалар, сызбалар мен суреттер; 

- бет параметрлері: барлық шеттер 2 см, абзац 1 см; 

- дереккөздер тізімде соңғы 5 жылдағы жарияланымдар болу керек, соның ішінде 

Scopus, Web of Science дерекқорынан. References – дереккөздер тізімінің 

транслитерациясы (сілтеме: http://translit-online.ru/). Дереккөздердің дизайны – Гарвард 

стилінде. 

Байқау жұмысты қазақ / орыс тілінде ұсынылады, шетелдік шолушы үшін  

ағылшынша аудармасы қажет - соңғысы болмаса, жұмыстар Байқауға қатысуға 

жіберілмейді. 

Байқау материалдарына кіреді: 

- талаптарға сәйкес әзірленген мақала; 

- антиплагиатқа тексеру нәтижелері (скрин немесе сканерленген көшірме); 

- мақаланы жариялауға қол қойылған келісімнің сканерленген көшірмесі. 

Байқау жұмысты бағалау кезінде мақаланың құрылымы, ережелер мен 

тұжырымдардың негізділігі, дереккөздердің әзірлеуі ескеріледі. 

Жіберілген байқау жұмыстар қайтарылмайды және оларға түсініктеме берілмейді. 

Ұйымдастыру комитеті байқау материалдарын түсіндірмесіз қабылдамау құқығын өзіне 

қалдырады. Әзірлеу ережелері сақталмаса немесе ағылшын аудармасы болмаған 

жағдайда, жұмыстар байқау іріктеуде қарастырылмайды. 

 

Үшінші кезең. «Zhana Izdenister» ғылыми жобалар байқауына қатысу үшін қажет 

(«Bilim zhane Bolashak» байқауының финалистері қатысады): 

1. 2023 жылдың 10 наурызға дейін – өткізілген зерттеу бойынша презентация 

дайындау. 

2. Өтініш пен материалдарды isalievasaule@gmail.com электрондық пошта арқылы 

жіберу. 

3. 2023 жылғы 17 наурызда Дөңгелек үстілге қатысу (зерттеу нәтижелерін ұсыну). 

Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар және бағалау критерийлері: 

Барлық байқау жұмыстары авторлық, өзіндік зерттеу болу керек. Дайын зерттеулер 

https://forms.gle/3V3PQcdhWmLeTcAM8
mailto:isalievasaule@gmail.com
http://translit-online.ru/
mailto:isalievasaule@gmail.com


мен презентацияларды пайдалануға (басқалар дайындаған немесе Internet жүйесінен 

жүктелген) жол берілмейді. 

Ұйымдастыру комитет байқау жұмыстарды таңдау құқығын өзіне қалдырады.  

Презентацияға қойылатын талаптар: 

- көлемі 10 слайдтан артық емес; 

- презентация қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жасалуы (ұсынылуы) мүмкін.  

 

Байқауға қатысу мәселелері бойынша 8-747-416-5076 тел. хабарласуға болады, 

байланысушы – Исалиева Сауле Темировна (Алматы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 1 қосымша 
 

БАЙҚАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАКЕТІ 

(барлық шеттер 2 см) 

 

*1А.Б.СУЛТАНОВА; 2И.С.РАЗИЕВА 

 
1Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық университеті 

(Алматы, Қазақстан) 
2 Әзірбайжан мемлекеттік педагогикалық университеті 

(Баку, Әзірбайжан)  

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАНДАРДЫ 

ДАЙЫНДАУДАҒЫ МАҢЫЗДЫ БАҒЫТ  

 
Аңдатпа 

Аңдатпа мәтіні жарияланатын материал тілінде (көлемі 100-300 сөз). 

Түйін сөздер: сөз / сөз тіркесі; сөз / сөз тіркесі; және т.б. (5-7 сөз / сөз тіркесі). 

 

Кіріспе (өзектілігі, ғылыми маңыздылығы, зерттеу мақсаты). Мәтін. Мәтін. және т.б. 

Негізгі бөлім. Мәтін. Мәтін. Мәтін. және т.б. 

Әдеби шолу. Мәтін. Мәтін [Дж.Ньюман, 2018: 45 б.]. Мәтін. и т.д. 

Әдістер. Мәтін. Мәтін. Мәтін [И.С.Ладенко, 2019]. 

Нәтижелер. Мәтін. Мәтін. Мәтін [Темирбаева Д., 2022: 80 б.]. Мәтін. Мәтін. және т.б. 

Пікір алмасу. Мәтін. Мәтін. Мәтін [Lorenz A., 2021: р.1135]. Мәтін. Мәтін [Максутова 

И.О., 2019: 125 б.]. 

Қорытынды (қорытындылар). Мәтін. Мәтін. Мәтін. Мәтін. Мәтін. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

Ньюман Дж.Г. (2018) Идея Университета. Минск: БГУ [Электрондық ресурс]: URL: 

http://bel.su.lbr (өтінім берілген күні: 05.10.2022). 

Ладенко И.С. (2019) Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования, Новосибирск: 

Наука [Электрондық ресурс]: URL: https://www.sbras.ru/ (өтінім берілген күні: 09.10.2022). 

Темирбаева Д. (2022) Счастье и смысл жизни. Психологические проблемы смысла жизни и акме: 

Электронный сборник материалов Третьей Казахстанской молодежной секции XXIV 

международного симпозиума, 08.02.2022, Алматы – Москва: КазНПУ имени Абая – ПИ 

РАО, 79-82 [Электрондық ресурс]: URL: https://www.sbras.ru/ (өтінім берілген күні: 

06.10.2022). 

Lorenz A., Madebach A., Jescheniak J.D. (2021) Grammatical-gender effects in noun–noun compound 
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17470218.2021.1310916 (өтінім берілген күні: 09.10.2022). 

Максутова И.О., Таубаева Ш.Т. (2019) Педагогическая технология: от концепции до модели. 

Педагогика и психология, 4(37), 123-129 [Электрондық ресурс]: URL: 

http://journal.pedpsy.com/doi/10.1080/ 14734218.2019.17392 (өтінім берілген күні: 05.10.2022). 

 

Инновационное образование как важное направление в подготовке специалистов 

 

*1А.Б.Султанова; 2И.С.Разиева 
1Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы, Казахстан) 

2Азербайджанский государственный педагогический университет (Баку, Азербайджан) 

 

Аннотация 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Ключевые слова: слово/словосочетание; слово/сочетание; и т.д.  
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Innovative education as an important trend in training сompetitive professionals 

 

*1А.B.Issayeva, 2I.S.Razieva 
1Abai Kazakh National Pedagogical University (Almaty, Kazakhstan) 

2Azerbaijan State Pedagogical University (Baku, Azerbaijan)  

 

Abstract 

Text. Теxt. Теxt. Теxt. Теxt. 

Keywords: word/phrase, word/phrase, etc.   

 

 

 



 

«Bilim zhane Bolashak» 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының  

Бірінші халықаралық байқаудың  

ұйымдастырушы комитетіне 

 

КЕЛІСІМ-ХАТ 

 

Мен (біз), _______________________________________________________, 

«_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________», 

мақаланың авторы(лар) осымен мақаланы беруге, сондай-ақ мақаланың 

редакцияланған нұсқасын, автор(лар) туралы мәліметтерді Eurasian Scientific 

and Methodological Journal “East-West” журналына жариялауға, сондай-ақ 

басқа журналдарда мақаланы қайта жариялау,  жоғарыда аталған мақаланы 

халықаралық мәліметтер базаларына жіберуге келісімді растаймын(мыз). 

Сонымен бірге мен осы мақаланы жариялау және тарату құқығын 

мерзімсіз және сыйақы төлеместен беремін. 

Мақала бұрын еш жерде жарияланбағанын және басқа журналдарда 

жариялауға ұсынылмайтынын растаймын(мыз). 

Автор(лар) берілген мақалаға айрықша құқық бар екендігіне және бұл 

автордың(лардың) тұпнұсқасы болып табылатына кепілдік береді. 

 

 

_______________________   ________________________ 

                 қолы                                                            аты-жөні 

 

_______________________   ________________________ 

                 қолы                                                            аты-жөні 

 

 

_______________________ 

                  күні 
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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги!  
 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Khazar University и 

Азербайджанский государственный педагогический университет приглашают учащихся 10-

11 классов казахстанских и зарубежных организаций среднего образования, обучающихся 

вузов, педагогов организаций среднего образования и преподавателей вузов Республики 

Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. иностранных, принять участие в 

Первом Международном конкурсе научно-исследовательских работ «Bilim zhane Bolashak» 

(далее – Конкурс).  

Секция 1. Учащиеся организаций среднего образования. 

Секция 2. Студенты (магистранты) вузов. 

Секция 3: Педагоги (преподаватели). 

Для обучающихся участие научного руководителя обязательно, в качестве научных 

руководителей могут выступать педагоги организаций среднего образования, преподаватели 

вузов, научные сотрудники.  

Количество педагогов и преподавателей в одной заявке – не более двух человек. 

Конкурс основан в 2022 году в рамках Первого Евразийского Форума редакторов 

научных журналов «East – West: Authority And Pоtential» и проводится ежегодно. Работы 

победителей и лауреатов могут быть опубликованы в Eurasian Scientific and Methodological 

Journal “East-West” по выбору оргкомитета (решение об оплате за публикацию принимает 

редсовет журнала).  

 

Цель Конкурса – развитие творческих способностей, содействие в становлении 

исследовательских качеств личности современных школьников, студентов, магистрантов, 

педагогов и преподавателей.  

 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап (отборочный, заочный): 

До 05 января 2023 года – онлайн регистрация.  

До 10 февраля 2023 года - отбор поступивших конкурсных работ. 

Для участников Конкурса предусмотрено проведение вебинаров по подготовке научных 

статей с выдачей сертификата (72 часа). 

Второй этап (основной, заочный) – с 11 по 28 февраля 2023 года - тройное слепое 

рецензирование (внутренний рецензент из КазНПУ имени Абая, внешний рецензент из вуза 

РК, зарубежный рецензент). До 05 марта 2023 года подводятся итоги, рассылаются 

приглашения на Круглый стол. 

Третий этап (заключительный, очный, онлайн / офлайн) – 17 марта 2023 года в Khazar 

University (г.Баку, Азербайджан): Круглый стол по итогам Конкурса (в рамках круглого стола 

проводится конкурс научных проектов «Zhana Izdenister», по темам проведенных 

исследований).   

Участие в Конкурсе бесплатное. Проезд и проживание в г.Баку за счет участников. 
 



Первый-второй этапы. Для участия в Конкурсе НИР «Bilim zhane Bolashak» 

необходимо: 

1. До 05 января 2023 года зарегистрироваться для участия в конкурсе по ссылке: 

https://forms.gle/3V3PQcdhWmLeTcAM8. 

2. До 10 февраля 2023 года: 

- прослушать вебинары и подготовить конкурсную работу. Формат конкурсной работы: 

научная статья в Eurasian Scientific and Methodological Journal “East-West” (приложение № 1); 

- проверить конкурсную работу на плагиат в лицензионной (платной) версии системы 

«Antilpagiat»; 

- выслать в одном письме конкурсную работу, результаты проверки на антиплагиат, 

сканкопию подписанного согласия на публикацию (приложение № 2) - по электронной почте: 

isalievasaule@gmail.com. 

Требования к конкурсным работам и критерии оценки: 
Все конкурсные работы должны быть авторскими, представлять собой самостоятельное 

исследование. Использование готовых текстов (подготовленных другими лицами или 

скачанных из сети Internet) не допускается.  

Все работы проверяются авторами на плагиат, необходимый уровень – не менее 85% 

авторского текста (в т.ч. оригинальность, правомерные заимствования и цитирования). 

Оргкомитет оставляет за собой право выборочной перепроверки конкурсных работ.  

Требования к оформлению конкурсных работ: 

- объем – не менее 3000 слов формата А4 (без учета заголовка, сведений об авторах, 

аннотаций и ключевых слов, списка источников);  

- размер шрифта (кегль) - 12, тип - Times New Roman, межстрочный интервал - 

одинарный, без переносов, не более 5 таблиц, схем, диаграмм и рисунков (общее количество); 

- параметры страницы: все поля по 2 см, абзац 1 см; 

- в списке источников указываются публикации за последние 5 лет, в т.ч. из базы 

данных Scopus, Web of Science. References – транслитерация списка источников (ссылка: 

http://translit-online.ru). Оформление источников в Гарвардском стиле. 

Работы представляются на казахском / русском языке, для зарубежного рецензента 

обязателен перевод на английский язык - без последнего работы не допускаются к участию в 

Конкурсе. 

В пакет конкурсных материалов входит: 

- статья, оформленная в соответствии с требованиями; 

- результаты проверки на антиплагиат (скрин или сканкопия); 

- сканкопия подписанного согласия на публикацию. 

При оценке конкурсной работы учитываются структурированность статьи, 

обоснованность положений и выводов, оформление источников. 

Присланные конкурсные работы не возвращаются и не комментируются. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы без комментариев. При 

несоблюдении правил оформления или отсутствии английского перевода работы в 

конкурсном отборе не рассматриваются. 

 

Третий этап. Для участия в конкурсе научных проектов «Zhana Izdenister» (участвуют 

финалисты Конкурса «Bilim zhane Bolashak») необходимо: 

1. До 10 марта 2023 года подготовить презентацию по проведенному исследованию. 

2. Выслать заявку и материалы по электронной почте: isalievasaule@gmail.com. 

3. Принять участие в Круглом столе 17 марта 2023 года (представить результаты 

исследования). 

Требования к конкурсным работам и критерии оценки: 

Исследование и презентация должны быть авторскими, выполненными самостоятельно.  

Использование готовых исследований и презентаций (подготовленных другими лицами 

или скачанных из сети Internet) не допускается. 

Оргкомитет оставляет за собой право выбора конкурсных работ.  

 

https://forms.gle/3V3PQcdhWmLeTcAM8
mailto:isalievasaule@gmail.com
http://translit-online.ru/
mailto:isalievasaule@gmail.com


Требования к оформлению презентаций: 

- объем до 10 слайдов; 

- презентация может быть выполнена (представлена) на казахском, русском и 

английском языках. 

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться по тел.: 8-747-416-5076, контактное лицо – 

Исалиева Сауле Темировна (г.Алматы, Казахстан). 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 

МАКЕТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

(все поля по 2 см) 

 
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

*1А.Б.СУЛТАНОВА; 2И.С.РАЗИЕВА 

 
1Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

(Алматы, Казахстан), 

 2Азербайджанский государственный педагогический университет  

(Баку, Азербайджан) 

*a.sultanova@gmail.com, razieva-i@gmail.com  

 
Аннотация 

Текст аннотации на языке публикуемого материала (объем 100-300 слов). 

Ключевые слова: слово/словосочетание; слово/сочетание; и т.д. (5-7 слов/cловосочетаний). 

 

Введение (актуальность, научная значимость, цель исследования). Текст. Текст. Текст. и т.д.  

Основная часть. Текст. Текст. Текст. и т.д. 

Литературный обзор. Текст. Текст [Дж.Ньюман, 2018: C.45]. Текст. и т.д. 

Методы. Текст. Текст. Текст [И.С.Ладенко, 2019]. 

Результаты. Текст. Текст. Текст [Темирбаева Д., 2022: C.80]. Текст. Текст. и т.д. 

Дискуссия.  Текст. Текст. Текст [Lorenz A., 2021: р.1135]. Текст. Текст [Максутова И.О., 

2019: С.125]. 

Заключение (выводы). Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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Темирбаева Д. (2022) Счастье и смысл жизни. Психологические проблемы смысла жизни и акме: 

Электронный сборник материалов Третьей Казахстанской молодежной секции XXIV 
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79-82 [Электронный ресурс]: URL: https://www.sbras.ru/ (дата обращения: 06.10.2022). 
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Инновациялық білім беру – бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы маңызды бағыт 

 

*1А.Б.Султанова; 2И.С.Разиева 
1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Алматы, Қазақстан) 

 2Әзірбайжан мемлекеттік педагогикалық университеті (Баку, Әзірбайжан) 

 

Аңдатпа 

Мәтін. Мәтін. Мәтін. Мәтін. Мәтін. 

Түйін сөздер: сөз/сөйлем, сөз/сөйлем және т.б. 

 

Innovative education as an important trend in training сompetitive professionals 

 

*1А.B.Issayeva, 2I.S.Razieva 
1Abai Kazakh National Pedagogical University (Almaty, Kazakhstan) 

2Azerbaijan State Pedagogical University (Baku, Azerbaijan)  

 

Abstract 

Text. Теxt. Теxt. Теxt. Теxt. 

Keywords: word/phrase, word/phrase, etc.   
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Приложение № 2 

 

В оргкомитет Первого Международного конкурса  

научно-исследовательских работ «Bilim zhane Bolashak» 

 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

Я (мы), _________________________________________________________, 

автор(ы) статьи «______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________», 

настоящим подтверждаю(ем) свое согласие на передачу статьи, публикацию 

отредактированного варианта статьи, сведений об авторе(ах) в Eurasian 

Scientific and Methodological Journal “East-West”, а также на перепечатку статьи 

в других журналах, передачу вышеуказанной статьи в международные базы 

данных. 

Одновременно передаю(ем) свое право на издание и распространение 

данной статьи без ограничения срока и без выплаты вознаграждения. 

Подтверждаю(ем), что статья ранее нигде не публиковалась и не будет 

подаваться для публикации в другие журналы. 

Автор(ы) гарантирует(ют), что обладает(ют) исключительными правами на 

передаваемую статью, и она является оригинальным произведением автора(ов). 

 

_______________________   ________________________ 

                 подпись                                                            ФИО 

 

_______________________   ________________________ 

                 подпись                                                            ФИО 

 

 

_______________________ 

                    дата 

 

 


