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Публикация материалов в электронном методическом сборнике 

«Образцовый урок»,  с выдачей сертификата 
 

Научно-методический центр "ZIAT" предоставляет возможность принять участие в 

формировании методического сборника  «Образцовый урок», формирование сборника  

осуществляется по предмету. Мы составляем сборник, которому присвоится ISBN. 

Все работы участников публикуются в электронном методическом сборнике «Образцовый 

урок», каждому участнику будет выдан сертификат о публикации  и сборник в PDF формате. 

 

Условия участия при формировании методического портфеля «Образцовый урок» 

1.Участниками могут быть педагогические работники любых образовательных учреждении 

независимо от квалификационной категории. Учителя имеют право самостоятельно направлять 

свои работы в разрезе преподаваемых предметов. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

Количество участников не ограничено. 

2.Авторские права. 

Высылая материалы, автор гарантирует, что 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующими 

размещению материалов на сайте Центра НМЦ "ZIAT";  

- отправляя разработку, Вы подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если 

возникнут проблемы с соблюдением авторских прав, то обязуетесь разрешать их самостоятельно; 

Принимаются только методические разработки согласно типовой программе. 

 

Контингент участников.  
1. Принять участие могут педагогические работники любых образовательных учреждений.  

2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  

3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной 

разработки - не более двух человек. 

 

Порядок и сроки сбора материалов 

прием заявок и материалов  по 30.04.2018г. 

рассылка сборника и сертификата  после 15.05.18г. 

 

Необходимые документы для публикации 

- заявка; 

- работа (методическая разработка); 

- оплату регистрационного взноса. 

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

astana_center_2013@mail.ru  в установленные сроки.  

 

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы приняты, если 

Вы не получили ответ то просим связаться с нами. 

Убедительная просьба не вкладывать в один файл заявку, квитанцию и материал, просим 

оформить каждый документ в отдельных файлах.  
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Форма заявки для  участия 

в формировании методического сборника  «Образцовый урок» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

Название предмета  

Для какого класса предназначен урок  

Язык предоставляемого материала  

Тема урока  

Полное название школы (без сокращения)   

Телефон мобильный  

личный E-mail участника для рассылки 

материала 

 

 

Требования к оформлению текста материала.  

Материалы  доставляются в электронном  виде. 

Материалы выполняются в текстовом редакторе MS Word в формате А4. 

Шрифт: 

 - Times New Roman 

 - размер шрифта 14. 

   - Ориентация листа – книжная. 

  - Интервал межстрочный: одинарный. 

Название материала: обычным шрифтом, заглавными буквами, по центру. 

Объем материалов не долшен превышать 8 страниц  

примечание: Материалы, скачанные с интернета, комиссией не рассматриваются.  

 

Финансовые условия  участия  

Размер организационного взноса -  3000 тенге. Если участвуют 2 участника с одной работой, 

то оплата - 4000тг. Если участник желает отправить два урока по разным классам, или предметам, 

то оплата за последующие разработки  составляет  1500 тенге.  

 

 

Телефон: E-mail: Банковские реквизиты: 

+7 701 578 44 13 

+7 (7172) 904-666 

 

astana_center_2013@mail.ru 
 

Сайт:   

 www.centeroir.kz 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал АО 

«Казкоммерцбанк» 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

н/с KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861     

КБЕ   17 

 

 

 

 

 

Желаем удачи и успешного участия! 

С уважением, руководитель  «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б. 
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 «Үлгілі сабақ» электронды әдістемелік жинаққа материал 

жариялау, сертификат берілуімен бірге 
 

 «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығы «Үлгілі сабақ» әдістемелік жинағының жасалуына 

қатысуға мүмкіндік ұсынып отыр, жинақтың жасалуы пән бойынша жүзеге асырылады. Біз, кейін 

ISBN берілетін жинақ құрастырмақшымыз. 

Қатысушылардың бүкіл жұмыстары «Үлгілі сабақ» электронды әдістемелік жинағында 

жарияланады, әр қатысушыға жарияланым жөнінде сертификат және PDF форматында жинақтың 

өзі беріледі. 

 

 «Үлгілі сабақ» методикалық портфелін қалыптастыруға қатысу үшін қойылатын 

талаптар. 

1. Білім беру мекемелерінің педагог мамандары біліктілік санатының ескерілуінсіз қатыса 

алады. Мұғалімдер өздері беретін пән ауқымы бойынша, өз жұмыстарын өздері жіберуге құқылы. 

Жас шамасы мен еңбек өтілі бойынша шектеу жоқ. Қатысушылар саны да шектелмеген. 

2. Авторлық құқықтар. 

Материалдарды жібере отырып, автор кепілдік береді:  

- осы жұмыс бойынша, «ZIAT» ҒӘО сайтына материал орналастыруға кедергі келтіретін 

үшінші тарап алдында ешбір міндеттемелері жоқ екендігі жөнінде;  

- жұмысыңызды жібере отырып, Сіз оған деген құқықтың Сізге тиесілі екенін растайсыз, 

сонымен бірге авторлық құқық бойынша әлдебір мәселелер туындаса, онда оны жеке өзіңіз 

шешетініңізге міндеттелетініңіз жөнінде; 

Білім беру мекемелерінің қалыпты бағдарламасына сай әдістемелік әзірлемелер  қабылданады. 

  

Қатысушылар құрамы. 
1. Кез-келген білім беру мекемесінің педагог қызметкерлері қатыса алады.  

2. Қатысушылар саны шектелмеген. Қатысушылардың жас мөлшері мен еңбек өтілі бойынша 

шектеу жоқ.  

3. Қатысу жеке және бірігу арқылы болуы мүмкін. Бірігіп жасаған жұмыстың авторлар саны 

екі адамнан аспауы керек. 

 

материал жинастырудың мерзімі мен тәртібі. 

құжаттарды қабылдау уақыты 30 сәуір  2018ж. дейін 

сертификат пен жинақты жіберу 15.05.18ж. кейін  

 

Жариялану үшін керекті құжаттар 

- өтініш; 

- жұмыс; 

- тіркелім жарнасының төлемі. 

Материалдар мен құжаттар оргкомитеттің astana_center_2013@mail.ru адресіне белгіленген 

мерзім бойынша жолданады. 

Ескерту: Жауап ретінде жұмысыңыздың қабылданғанын растайтын хат аласыз, ал егерде 

жауап келмесе, онда бізбен хабарласыңыз. 

Көптен-көп өтінеріміз: өтінімді, түбіртекті және материалды бір файлға қоймаңыз, әр 

құжатты жеке-жеке файл қып рәсімдеңіз 
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 «Үлгілі сабақ» электронды әдістемелік жинағын жасауға қатысу үшін өтініш үлгісі 

 

 Автордың (серіктес автордың) фамилиясы, 

аты, әкесінің аты 

 

Пәннің атауы  

Сабақ қай сыныпқа арналған  

Ұсынылған материал тілі  

Сабақ тақырыбы  

Мектептің толық атауы (қысқартусыз)   

Мобилді телефон  

Материал жіберу үшін мұғалімнің жеке E-

mail-ы  

 

 

Материал мәтінін рәсімдеу талаптары.  

Материалдар электронды түрде жолданылады. 

Материалдар MS Word мәтіндік редакторында А4 форматы бойынша жасалады. 

Қаріп: 

 - Times New Roman 

 - қаріп өлшемі 14. 

  - Бет бағыты – кітаптық 

Аралық жоларалық: жалқы 

Материалдың атауы: қалыпты қаріппен, бас әріптермен, орта тұста 

Материал көлемі 8 беттен аспауы керек 

Ескерту: Интернеттен көшіріп алған материалдарды комиссия қарамайды.   

 

Қатысудың қаржылық жағдайы  

Ұйымдастыру жарнасын төлеу-  3000 теңге. Егер екі қатысушы бір жұмыс жариялайтын болса 

– 4000 теңге. Егер қатысушы әртүрлі сынып немесе пән бойынша екі сабақ жұмысын жібергісі 

келсе, онда кейінгі  жұмысы үшін 1500 теңге төлейді. 

 

 

Телефон: E-mail: Банк реквизиттері: 

+7 701 578 44 13 

 

+7 (7172) 904-666 

 

astana_center_2013@mail.ru 
 

Сайт:   

 www.centeroir.kz 

««ZIAT» ҒӘО» ЖШС 

«Казкоммерцбанк» АҚ 

«Казкоммерцбанк» АҚ  Ақмола 

филиалы 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

н/с KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861     

КБЕ   17 

 

 

 

Қатысуыңыз жемісті әрі сәтті болсын! 

Құрметпен, ««ZIAT ҒӘО» жетекшісі 

Жұманова Б. Қ. 
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