ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Научно-методический центр «ZIAT»
предлагаем Вам получить возможность опубликовать Ваш материал в нашем журнале.
(на 1-е полугодие 2019 года)
Журнал «ZIAT» зарегистрирован 25 мая 2016г в Министерстве Культуры и информации
Республики Казахстан и выдано свидетельство №16000-Ж. Учредителем является ТОО «Научнометодический центр «ZIAT»». Журнал включен в список периодических изданий Республики
Казахстан.
Технические характеристики
Журнал издается на казахском, русском, английском языках. Журнал выходит 6 раз в год.
Формат А4, полноцвет, глянец.
Целевая аудитория
Журнал «ZIAT»
для работников органов управления образования, в том числе
обучающиеся, учителя и для широкого круга специалистов, работающих в сфере образования,
сотрудников вузов и колледжей, школ, детсадов.
Распространение
Учебные заведения разных уровней (детские сады, гимназии, школы, лицеи, колледжи,
институты и.т.д.) по всей территории РК. Распространение (продажи) осуществляется
посредством подписки и розничной торговли.
Сроки приема:
прием заявок и материалов до 20 января, 20 марта, 20 мая
выход журнала февраль, апрель, июнь (рассылка эл.версии журнала между 15 и 20 числом
следующего месяца)
Сертификат

Авторы, направившие материал для публикации по рубрикам "Педагогический опыт" и
"Научное обозрение", имеют возможность получить электронный или печатный Сертификат о
публикации.
Стоимость
Название рубрики

Педагогический
опыт
Научное обозрение

Будущее
Казахстана
Энциклопедия
"Ӛнегелі ұстаз"
Взгляд сквозь
годы

Описание
В рубрике публикуются методические разработки
/конспекты занятий, уроков/ (объѐм текста до 4
страниц)
В данной рубрике публикуются статьи и тезисы (объѐм
текста до 9500 знаков с пробелами, до 4-х страниц).
Краткий рассказ о ребенке, в рубрике описываются
успехи, достижения детей, достижения в учебе, в
творчестве, в спорте, рассказать об основных событиях
его жизни, увлечениях, хобби (объѐм текста до 1000
знаков с пробелами, с фотографией).
В данной рубрике публикуется автобиографический
очерк педагога. (объѐм текста до 1 листа, с
фотографией)
Рассказ о своих учителях, о первом учителе, семейные
династии учителей. (объѐм текста до 3 страниц, с

При
получении
Эл.версии
журнала

При получении
бумажной
версии
журнала

3500тг

6500тг

3500тг

6500тг

-

7000тг

-

30 000тг

-

100 000тг

О жизни учебных
заведении

Выпускник

Поздравление

фотографией)
Размещение информации об учебном заведении, об
опыте работы, достижениях и успехах образовательных
учреждений (объѐм текста от 1 до 4стр., с цветными
фотографиями),
только детские сады и школы,
гимназии

В данной рубрике Вы можете рассказать о своей
школе, о своем любимом учителе, о классе.
Поделиться воспоминаниями и впечатлениями.

-

50 000
-

(объѐм до 2стр., с цветными фотографиями)
В данной рубрике Вы можете поздравить с юбилеем
6000тг
своих коллег, родителей, ветеранов труда и.т.д (только
для тех, кто работает в сфере образования)
Примечание: стоимость дейсвует на 1 полугодие 2019г

КОНТАКТЫ
Телефон:
+7 701 578 44 13
E-mail:
ziat.journal@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

1стр.-15 000тг
2стр.-20 000тг
3стр.-25 000тг
4стр.-30 000тг
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ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
№ QIWI, Kaspi кошелька 8-778-666-68-67

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
"ZIAT Ғылыми-әдістемелік орталығы"
материалыңызды біздің журналда жариялауға мүмкіндік ұсынады
(2019 жылдың 1-жартыжылдығына)
ZIAT» журналы 2016 жылы 25 мамырда Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат
министрлігінде тіркеліп, №16000-Ж куәлігі берілді. Құрылтайшысы - «ZIAT» «Ғылымиәдістемелік орталығы» ЖШС болып табылады. Журнал Қазақстан Республикасының мерзімді
баспасӛз тізіміне енгізілген.
Техникалық сипаттамалары
Журнал қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде шығарылады. Журнал жылына 6 рет шығады.
Формат А4, толыққанды, жылтыр.
Кӛзделген аудитория
Білім басқармасы органдарының қызметкерлеріне, соның ішінде оқып-үйренушілерге,
ғылым аясында жұмыс істейтін мұғалімдер және мамандардың кең ауқымды тобына, балабақша,
мектеп, колледж және жоо-ның қызметкерлеріне арналған ғылыми-әдістемелік журнал.
Тарату
ҚР барлық аумағында әртүрлі деңгейдегі оқу орындары (балабақшалар, гимназиялар,
мектептер, лицейлер, колледждер, институттар және т.б.). Тарату (сату) жазылу және бӛлшек
сауда арқылы жүзеге асырылады.
Қабылдау мерзімі:
ӛтінімдер мен материалдарды қабылдау 20 қаңтарға, 20 наурызға, 20 мамырға дейін
журналдың шығуы ақпан, сәуір, маусым (журнал эл. нұсқалары келесі айдың 15 мен 20
аралығында жіберіледі)
Сертификат
"Педагогикалық тәжірибе" және "Ғылыми ізденіс" айдарлары бойынша материалдар
жіберген авторлар басылым туралы сертификатын алуға мүмкіндігі бар.

Айдар атауы

Не жайында

Мұнда әдістемелік жұмыстар /сабақ конспектілері/
(текст кӛлемі 4 бетке дейін) жарияланады
Бұл айдарда мақалалар мен тезистер жарияланады
(мәтін кӛлемі 9500 белгіге дейін, 4 бетке дейін).
Зерек бүлдіршін туралы қысқаша мағлұмат,
Қазақстанның
айдарда балалардың жеткен табыстары, оқудағы,
болашағы
спорттағы, шығармашылық жетістіктері айтылады.
(текст кӛлемі 1000 белгіге дейін, аралықты сақтай
отыра)
Бұл айдарда педагогтың автобиографиялық очеркі
«Ӛнегелі ұстаз»
жарық кӛреді. (текст кӛлемі 1 бетке дейін,
энциклопедиясы
фотографиямен)
мұғалімдеріңіз
Жылдар қойнауынан Алғашқы мұғаліміңіз туралы,
туралы, ұстаздар әулеті жайында естеліктер. (текст
жеткен сыр
кӛлемі 3 бетке дейін, фотографиямен )
Педагогикалық
тәжірибе
Ғылыми ізденіс

Эл.нұсқас
ын алған
жағдайда

Бағасы
Қағаз
нұсқасын алған
жағдайда

3500тг

6500тг

3500тг

6500тг

-

7000тг

-

30 000тг

-

100 000тг

Оқу орнының
тыныс-тіршілігі
жайлы

Түлек
Құттықтаулар

Белгілі бір оқу орны туралы ақпарат орналастыру,
1стр.-15 000тг
білім беру мекемелерінің іс-тәжірибесі, жетістігі
2стр.-20 000тг
мен
абыройы
жайында
жариялау.
/Тек
балабақшалар, мектептер мен гимназиялар үшін
3стр.-25 000тг
ғана/ (текст кӛлемі 4 бетке дейін, түрлі-түсті
4стр.-30 000тг
фоторафиялармен)
Бұл айдарда Сіз ӛзіңіздің мектебініз, сүйікті
мұғаліміңіз, ӛзіңіздің сыныбыңыз жайлы айта
50 000
аласыздар.
Естеліктер мен әсерлеріңізбен
бӛлісіңіздер. (кӛлемі 2 бетке дейін, түрлі-түсті
фоторафиялармен)
Бұл айдарда Сіз ӛзіңіздің әріптестеріңізді, атааналарыңызды, еңбек ардагерлерін... және т.б.
6000тг
(білім саласында еңбек еткен, не болмаса еңбек етіп
жүргендерді ғана) құттықтай аласыз
Ескерту: Баға 2019 жылдың 1 жарты жылдығына ұсынылған

Байланыс:
Телефон:
+7 701 578 44 13
E-mail:
ziat.journal@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz
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Требования к содержанию и оформлению
Авторские права.
Высылая материалы, автор гарантирует, что
- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами,
препятствующими размещению материалов;
- отправляя материал для публикацию в журнале, Вы подтверждаете, что права
на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с соблюдением авторских
прав, то обязуетесь разрешать их самостоятельно;
Требования к содержанию и оформлению статей:
1.В структуру статьи должны входить: заглавие статьи; ФИО автора/ов;
занимаемая должность; название учреждения; город/район; текст статьи; список
литературы, который должен содержать лишь цитируемые в тексте работы.
2. Заглавие статьи должно быть информативным, лаконичным.
3. Статья предоставляется в редакцию журнала в электронном виде.
4. Объем статьи не должен превышать 4 страниц формата А4, страницы
должны быть целиком заполнены текстом. Шрифт 14 Times New Roman, интервал –
1,0. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см, включая таблицы, схемы, рисунки и
список литературы.
5. Все формулы должны набираться в «Редакторе формул» в текстовом
редакторе Word.
6. Все графики и диаграммы и прочие выстраиваемые объекты должны быть
снабжены числовыми данными, обеспечивающими при необходимости их
(графиков, диаграмм) достоверное воспроизведение, размер шрифта -12 пт.
7. Табличные сноски располагаются под таблицей.
8. Список литературы оформляется в конце статьи.
9. Статья сопровождается краткими аннотациями (5-7 предложений),
содержащими информацию о тематике и проблематике статьи, цели ее написания .
10. Ответственность за содержание статьи несут авторы.
11. Редакционная коллегия оставляет за собой право публикации или
отклонения статьи.
12. Материалы авторам не возвращаются.
13. Статьи, оформленные с нарушением требований, к регистрации не
принимаются.
14. Фото не помещать в текст (сохранять отдельно в формате JPG с нумерацией
от №1, №2). В тексте статьи указывать номер фото, выделяя жирным шрифтом.
15. В отдельном от статьи файле (Заявка) указываются сведения об авторе:
ФИО, учѐная степень, учѐное звание, занимаемая должность, название учреждения,
домашний адрес, контактные телефоны, е-mail.
16. Можно приложить качественную фотографию автора (в электронном виде).
17. Редакционная коллегия имеет право вернуть на доработку автору
материалы
при
невыполнении
предъявляемых
требований,
наличии
орфографических, грамматических и стилистических ошибок, отрицательной
рецензии.

18. Статья обязана сопровождаться Рецензией, с подписью автора и печатью
учреждения, в которой работает рецензент (авторами рецензии могут быть,
руководители МО, методисты, ППС института или вуза)
19. Материалы представляются на казахском или русском языках на
электронный адрес ziat.journal@mail.ru
Требования к содержанию и оформлению методической разработки:
1. Представляемый материал (методическая разработка, конспекты) должен
являться оригиналом, неопубликованным ранее в других печатных изданиях.
2. Первая страница должна содержать следующую информацию: заглавие,
фамилию, имя автора, место работы (наименование организации) автора, далее
следует текст.
3. В конце метод.разработки должен быть приведен список использованной
литературы.
4. Материалы представляются на казахском или русском языках на
электронный адрес ziat.journal@mail.ru в формате «Microsoft Word».
5. Объем текста не должен превышать 4 страниц формата А4. Набор текста
должен быть осуществлен с учетом соблюдения общепринятых стандартов
(абзацные отступы, «одинарный» межстрочный интервал и тп.), тип шрифта «Times
New Roman», шрифт 14, интервал – 1,0. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см.
6. Ответственность за содержание материала несут авторы
7. Методические разработки, оформленные без соблюдения данных требований
не принимаются к публикации.
8. При наличии редакционных замечаний материал так же возвращается автору
на доработку.

Мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптар
Авторлық құқық.
материалды ұсынғанда, автор кепілдік береді
- осы жұмыс бойынша авторда материалдарды орналастыруға кедергі
келтіретін үшінші тұлғалардың алдында міндеттемелер жоқ;
- журналға материалды жариялауға жібере отырып, сіз оған деген құқық Сізге
тиесілі екенін растайсыз, егер авторлық құқықты сақтауда проблемалар туындаса,
оларды ӛз бетінше шешуге міндеттенесіз;
Мақалалардың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар:
1.Мақала құрылымына: мақаланың атауы; автордың аты-жӛні; атқаратын
қызметі; мекеменің атауы; қала/аудан; мақала мәтіні; тек жұмыс мәтінінде дәйексӛз
келтірілетін әдебиеттер тізімі кіреді.
2. Мақаланың тақырыбы ақпаратқа толы, жинақы болуы керек.
3. Мақала журнал редакциясына электронды түрде ұсынылады.
4. Мақала кӛлемі А4 форматындағы 4 беттен аспауы тиіс, беттер толық
мәтінмен толтырылуы тиіс. Қаріп 14 Times New Roman, интервал – 1,0. Ӛрістер: сол,
оң, жоғарғы, тӛменгі – 2 см, кестелерді, сызбаларды, суреттерді және әдебиеттер
тізімін қоса алғанда.
5. Барлық формулалар Word мәтіндік редакторында "Формулалар
редакторында" терілуі тиіс.
6. Барлық кестелер мен диаграммалар және ӛзге де құрылатын объектілер
сандық деректермен жабдықталуы тиіс, қаріп мӛлшері -12 пт.
7. Кестелік сілтемелер кестенің астына орналастырылады.
8. Әдебиеттер тізімі мақала соңында рәсімделеді
9. Мақала тақырыбы мен мәселесі, оны жазу мақсаты туралы ақпаратты
қамтитын қысқаша аннотациялармен (5-7 сӛйлем) сүйемелденеді.
10. Мақала мазмұнына авторлар жауап береді.
12. Редакциялық алқа мақалаларды жариялау немесе қабылдамау құқығын ӛзіне
қалдырады.
12. Материалдар авторларға қайтарылмайды.
13. Талаптар сай келмейтін мақалалар тіркеуге қабылданбайды.
14. Суретті мәтінге орналастырмау (№1, №2 нӛмірленген JPG форматында жеке
сақтау). Мақала мәтінінде Фото нӛмірін жазып кӛрсеті қажет.
15. Мақаладан бӛлек файлда (ӛтінім) автор туралы мәліметтер кӛрсетіледі: атыжӛні, оқу дәрежесі, оқу атағы, атқаратын қызметі, мекеменің атауы, мекен-жайы,
байланыс телефондары, е-mail.
16. Автордың сапалы суретін (электронды түрде) қоса беруге болады.
17. Редакциялық алқа қойылатын талаптар орындалмаған, орфографиялық,
грамматикалық және стилистикалық қателер, теріс рецензиялар болған кезде
материалдарды авторға толықтыруға, ӛзгертуге қайтаруға құқылы.
18. Мақалаға рецензия жазылуы керек, онда рецензия жазған автордың қолы
және рецензент жұмыс істейтін мекеменің мӛрі қойылуы қажет (рецензияның
авторлары ӘБ жетекшілері, әдіскерлер, институттың немесе ЖОО-ның профессороқытушылар құрамы болуы мүмкін).

19. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде электронды мекен-жайға
ұсынылады ziat.journal@mail.ru
Әдістемелік әзірлемелердің мазмұны мен ресімделуіне қойылатын
талаптар:
1. Ұсынылатын материал (әдістемелік әзірлеме, Конспектілер) бұрын басқа
баспа басылымдарында жарияланбаған болуы тиіс.
2. Бірінші бетте мынадай ақпарат болуы тиіс: материал тақырыбы, тегі, аты,
жұмыс орны (ұйымның атауы), әрі қарай мәтін жазылады.
3. Соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтірілуі тиіс.
4. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде "Microsoft Word" форматында
электронды мекен-жайға ұсынылады ziat.journal@mail.ru.
5. Мәтін кӛлемі А4 форматындағы 4 беттен аспауы тиіс. Мәтін терімі жалпы
қабылданған стандарттарды (абзацтық шегіністер, жоларалық "бір" интервал және
т.б) сақтауды есепке ала отырып жүзеге асырылуы тиіс.), "Times New Roman"
шрифтінің түрі, 14 шрифт, интервал – 1,0.
6. Материалдың мазмұнына авторлар жауапты
7. Осы талаптарды сақтамай ресімделген әдістемелік әзірлемелер
жарияланымға қабылданбайды.
8. Орталық қойылатын талаптар орындалмаған жағдайда, орфографиялық,
грамматикалық және стилистикалық қателер, болған кезде материалдарды авторға
толықтыруға, ӛзгертуге қайтаруға құқылы.
.

