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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

«ZIAT» Ғылыми –әдістемелік орталығы (Астана қаласы) Сіздерді 

шетелдік ӛкілдердің қатысуымен ұйымдастырылған 

 «Менің педагогикалық мамандығым» конкурсына қатысуға шақырады    
 

Конкурстың негізгі мақсаты – нағыз өз мамандығының майталманын анықтау, яғни 

конкурс республика бойынша келген білім беру, мәдениет, әлеуметтік сала мамандары ұсынған 

жұмыстардың ең жақсысын таңдау, қатысушылар дистанционды түрде конкурсқа қатысып, 

өздерінің педагогикалық тәжірибелерімен бөлісе алады және біліктілік деңгейлерін көтере алады. 

 

1. Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар: 
Конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттарды  «ZIAT»  орталығының электронды мекен-

жайына жіберу керек: 

     -  қатысу үшін тапсырыс; 

     -  қатысу үшін төлем; 

     - құжаттар пакеті  

1. титулдық парақ  

2. эссе 

3. сараптамалық анықтам  

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар astana_center_2013@mail.ru электронды поштасына 

қабылданады 

Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер жауап-

хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз. 
 

2. Жұмысқа қойылатын талаптар. 

2.1. «Менің педагогикалық мамандығым» конкурсына «Менің педагогикалық мамандығым»  

тақырыбында жазылған эссемен қоса жіберілген жұмыстар қабылданады, конкурс қазақ және 

орыс тілдерінде өткізіледі. 

2.2. Эсседе қатысушының жұмысының нәтижесі көрініс табады, автор туралы ақпарат беріледі, 

оның жетістіктері, педагог мамандығын таңдаудағы себептері туралы айтылады. 

2.3. Эссені рәсімдеу ережелері: 2 - 5 беттен тұрады, ашық шет 2 см, кегель 14, шрифт Times New 

Roman, жоларалық интервал – дара,  азат жол 1,25 см, бет ориентациясы  – кітаптық. 

2.4. Эссемен бірге сараптамалық анықтама да қоса тапсырылады, ол қатысушы қызмет 

атқаратын мекеменің жетекшісімен бекітіледі (ескерту: сараптамалық анықтаманың әрбір беті 

жетекшінің қолы мен ұйымның мөрімен куәләндіру қажет).   

2.5. Аналитикалық анықтаманы рәсімдеу ережелері: кесте түрінде құрастырылуы керек, ашық шет 

2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, жоларалық  интервал – бір жарым, азат жол 1,25 см, бет 

ориентациясы – кітаптық. 

2.6. Өтінішті рәсімдеу ережелері: нұсқаны басып шығару керек, қол қойылады және сканерден 

өткізіліп жіберіледі) 
 

3. Конкурстың ӛткізілу уақыты: 

Кезеңдері Уақыттар 

Дайындық  (өтініш жіберу, тіркеу төлемін төлеу) 01.11.2015-28.11.2015 

Қорытынды  (жұмыстарды бағалау, конкурс қорытындысын 

ығару) 

30.11.2015-15.11.2015 
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4. Конкурсқа қатысу ережелері. 

 «ZIAT» орталығы ұйымдастырып отырған Конкурсқа қатысу шарттары «Менің педагогикалық 

мамандығым» конкурсына қатысу ережелерімен» регламенттеледі.  
МАҢЫЗДЫ: Барлық материалдарды бір папкаға салып жіберу (папкада тапсырыс, титулдық 

парақ, өтініш, эссе,  сараптамалық анықтама және сканерден өткізілген түбіртектің нұсқасы болу 

керек) қатысушының атымен сақталу қажет. 

 

5. Ӛтініш үлгісі және оны рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 «МЕНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДЫҒЫМ» КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШ 

Автордың  (бірлескен автордың) аты-жөні  

Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)//(толық заңды 

атауы кӛрсетілуі керек) 

 

Лауазымы   

Материалдарды жіберу үшін пошта мекен-жайы (индекспен) 

(өзіңіз тұратын мекен-жай немесе жұмыс орнының мекен-

жайы көрсетілуі керек) 

 

Ұялы телефон   

Үй  немесе жұмыс телефоны кодымен  

E-mail  

Өтініш жеке файлда рәсімделеді! 

Диплом өтініште көрсетілген мәліметтер бойынша толтырылады 
 

6. Конкурсқа қатысудың қаржылық шарттары 

Конкурсқа қатысу үшін төлем құны – 6500 теңге. Конкурс қорытындысы бойынша әр 

қатысушы диплом алады (диплом құны тіркеу төлемі құрамына кіреді). 
 

7. Байланыстар: 

Телефон: E-mail: Сайт:    

+7 701 578 44 13 

+7 771 375 60 82 

+7 (7172) 904-666 

astana_center_2013@mail.ru 

Конкурстық материалдар электронды поштаға 

жіберіледі, «Менің педагогикалық 

мамандығым» деп белгіленеді. 

www.centeroir.kz 

Банковские реквизиты для участников из 

России: 

Банковские реквизиты для участ-

ников из Казахстана: 
ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк» 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

номер счета KZ649261501173973002 

Реквизиты банка 

АО «Казкоммерцбанк», Алматы, Казахстан 

SWIFT: KZKO KZ KX 

к/с 30111810400000000059 

«Сберегательный  Банк Российской Федерации» 

Москва, Россия 

ИНН 7707083893 

к/с 30101810400000000225 в РКЦ ГУЦБ РФ 

БИК 044525225 

SWIFT: SABR RU MM 012 

 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал 

АО «Казкоммерцбанк» 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

н/с KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861         

КБЕ   17 

 

Құрметпен,  

«ҒӘО «ZIAT» ЖШС жетекшісі  

                            Б.К.Жуманова 
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