
 

 

 

 

 

 

Шығ..№1656                                                                                               "01" маусым 2020 ж. 

 

«ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы 

«ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ» энциклопедиясына арналған 

өмірбаяндық мақалаларды қабылдайды 

 

"Өнегелі ұстаз" энциклопедиясы «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығымен 

шығарылады, орта және кәсіптік білім берудің түрлі салаларындағы негізгі тұлғалар туралы 

маңызды ақпарат көзі болып табылады 

Энциклопедия генеалогиямен шұғылдануға мүмкіндік береді, ал ұрпақтары-өз ата-

бабаларының жеке және кәсіби өміріне көз жеткізуге мүмкіндік алады. Энциклопедия ең алдымен 

педагогты танымал етуге арналған. 

"Өнегелі ұстаз" энциклопедиясы педагогтардың өмірбаяндық очеркінен тұратын бірегей 

басылым болып табылады. Энциклопедия түрлі-түсті нұсқада, А4 форматында басылады. 

 

Материалдарды қабылдау мерзімі 2020 жылдың 28 тамызына дейін 

Электронды нұсқасын жіберу 15.09.2020 ж кейін 

Қағаз нұсқасын жіберу қазан айында 

 

Жариялау үшін қажетті құжаттар: 

-Өтініш  

- өмірбаяндық очерк/ өмірбаяндық мақала; 

- бір сапалы фотосурет;  

- тіркеу жарнасы. 

Құжаттар бір хатта astana_center_2013@mail.ru электрондық поштасына жіберіледі. 

 

* материалды қатысушы немесе оның жақындары, туыстары, оқушылары да бере 

алады. 

 

Өмірбаянға қойылатын талаптар: 

Өмірбаян - бұл біреудің өмірі жайлы ақпарат. Үшінші тұлғадан жазылады.  

Маңызды!!! Мақаланы орфографиялық және грамматикалық қателерге тексеру қажет. 

Мәтінді ресімдеуге қойылатын техникалық талаптар:  

Жұмыс Microsoft Word редакторында орындалуы керек, Бет форматы - А4., негізгі мәтінінің 

шрифті Times New Roman; шрифт өлшемі-14 кегль; абзацтық шегініс-1,2 см., теңестіру - формат 

бойынша; жоларалық интервал - дара. Көлемі 3 бетке дейін болуы мүмкін.  

 

Өмірбаянды «ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ» энциклопедиясына жариялауға өтінім 

Қатысушының аты-жөні (толығымен)  

Байланыс телефоны    

Энциклопедияны  жіберу үшін E-mail пошталық адресі   

Пошталық мекен-жай қағаз нұсқасын жіберген жағдайда  

 

Қатысудың қаржылық шарттары  

Қаржыландыру қатысушылардың ұйымдық жарналары есебінен жүзеге асырылады. 

* 20 000 теңге төленген жағдайда сіздің өмірбаяныңыз "ZIAT" журналының кезекті 

нөмерінде жарияланады және энциклопедияның қағаз нұсқасы жіберіледі, журналдың 

электрондық нұсқасы біздің сайтта "ZIAT" журналы бөлімінде жарияланады. 

* 10 000 теңге төленген жағдайда энциклопедияның тек электрондық нұсқасы жіберіледі. 



 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

 

 

Банктік реквизиттер: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Қазақстан Халық Банкі" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

Kaspi голд арқылы төлеу тәртібі 

Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі 

бөлімдерге өту керек "төлемдер" → "білім беру" → 

"курстар мен қосымша білім" → регионды Нұр-

Сұлтан қаласына өзгертіп, тізімнен "ZIAT" ғылыми-

әдістемелік орталығын таңдаңыз. 
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Научно-методический центр «ZIAT» 

принимает биографические статьи для энциклопедии 

«ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ» 

 

Энциклопедия "Өнегелі ұстаз" издается Научно-методическим центром «ZIAT» является 

серьезным источником информации о ключевых персонах в различных сферах среднего и 

профессионального образования. 

Энциклопедия дает возможность целенаправленно заниматься генеалогией, а потомкам – 

возможность заглянуть в личную и профессиональную жизнь своих предков. Энциклопедия 

предназначена прежде всего для популизации педагога. 

Энциклопедия "Өнегелі ұстаз" представляет собой уникальное издание, в котором 

содержатся автобиографические очерки педагогов. Энциклопедия печатается в формате А4, в 

цветном варианте. 

 

Сроки приема материалов по 28 августа 2020 г. 

Рассылка электронной версии после 15.09.2020 г 

Рассылка бумажной версии в октябре 

 

Необходимые документы для публикации: 

- заявка; 

- автобиографический очерк/ биографическая статья; 

- одна качественная фотография;  

- оплата регистрационного взноса. 

Документы высылаются по электронной почте astana_center_2013@mail.ru в одном письме. 

 

* подать материал может как участник, так и его близкие, родные, ученики. 

 

Требование к автобиографии: 

Биография - это жизнеописание кого-либо. Пишется от третьего лица. Важно!!! Проверить 

статьи  на предмет орфографических и грамматических ошибок. 

Технические требования к оформлению текста:  

Работа должна быть выполнены в редакторе Microsoft Word, Формат страницы - А4. Шрифт 

основного текста Times New Roman; размер шрифта - 14 кегль; абзацный отступ - 1,2 см. 

Выравнивание - по формату; межстрочный интервал - одинарный. Объем до 3-х страниц. 

 

Заявка на размещение автобиографии в энциклопедии «ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Контактный номер телефона   

E-mail для рассылки энциклопедии в электронным виде  

Почтовый адрес (с индексом) для пересылки энциклопедии   

 

Финансовые условия участия  

Финансирование осуществляется за счёт организационных взносов участников.  

* При оплате 20 000 тенге ваша автобиография будет опубликована в очередном номере 

журнала "ZIAT" и отправлена бумажная версия энциклопедии, электронная версия журнала будет 

размещена на нашем сайте в разделе Журнал "ZIAT". 

* При оплате 10 000 тенге вы получите только электронную версию энциклопедии. 
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Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz  

 

 

Банковские реквизиты: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Народный Банк Казахстана" 

БИН 140540011754 

№ счета KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861      

КБЕ  17 

 

Порядок оплаты через Kaspi 

В моб.приложении Kaspi перейдите в раздел 

«Платежи» → «Образование» → «Курсы и 

доп.образование» → меняете регион на г.Нур-

Султан, далее выберите из списка Научно-

методический центр «ZIAT» 

 

mailto:astana_center_2013@mail.ru
http://www.centeroir.kz/

