
«Қосымша білім және тәрбие» педагогтерге арналған 

ғылыми-әдістемелік журналдың электрондық нұсқасын жариялауды 

ресімдеуге қойылатын талаптар 
 

Журналдың редакциялық алқасы тәжірибе сабақтарының әзірлемелері 
мен мақалаларды жариялау үшін материалдарды электронды нұсқада 
rumsdo.kosymshabilim@mail.ru электронды поштаға қабылдайды. 

Ғылыми-әдістемелік мазмұндағы мақала немесе шеберлік сыныптың, 
бейіндік сабақтың әдістемелік әзірлемелері, айтулы іс-шаралардың 
сценарийлері төлемақы туралы түбіртектің сканерленген электрондық 
нұсқасы болған жағдайда қарастырылады. 

 
Төлемді жүргізу талаптары: 
Ұсынылған материал көлеміне қарамастан 5000 теңге (бес мың 

теңге) мөлшеріндегі төлемақы барлық банк немесе Қазпошта 
бөлімшелерінде жүргізіледі. Төлемақы үшін реквизиттер материалды 
қабылданғанда және оны мақұлдаған соң ғана ұсынылады. 

Астана қаласы, БанкЦентрКредит АҚ.  
Иик KZ918560000005068448 
БИК KCJBKZКX 
БИН 990140004733 
Кбе 16 
КНП: 859.  
Материалдарды электронды хат арқылы жібергенде байланыс үшін 

мәліметтер (телефон, эл. пошта) көрсетілуі қажет. 
 
 

Жарияланымдар талаптарға сай ресімделуі қажет: 
 

Материалдардың ең аз көлемі – 3 бет, ең көп – 5 беттен артық  болмауы 
тиіс. Шрифт – Times New Roman, жол аралық интервал - бір, кегль өлшемі -
14, тілі – қазақ тілінде және/немесе орыс тілінде, парақ бетінің әр қырынан – 
2 см. Әдебиеттер тізімі алфавит тәртібінде, 12–шрифтпен ресімделеді, 
автоматты түрдегі сілтемелерге тыйым салынады. 

 
Мақаланы ресімдеу үлгісі: 

Оқытудың ойын түрі арқылы ойлау қызметтерін белсендіру 
 

Харьковская З.Р. 
 

№2 балалар музыка мектебінің 
теориялық пәндер оқытушысы. 
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы 

 

Қосымша білім заманауи білім берудің маңызды және қажетті 
компоненті болып табылады. Қазақстан Республикасы Президентінің 
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Жолдауында қосымша білім беру нәтижелерінің тұтас қоғам үшін маңызы 
туралы айта отырып, «...жас ұрпаққа білім мен тәрбие берудің дамуы өте 
маңызды орын ала отырып, қосымша білім берудің басым бағыттарын іске 
асыруға негізделеді» - деп атап көрсетеді [1]. 

 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы… 

 

Әдістемелік әзірлемелерде өткізілген сабақтың немесе іс-шараның 
мақсаттары мен міндеттерін көрсету қажет. 

Мәтінде пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме квадрат жақшамен қоршау 
қажет; мақаладағы қолданылған әдебиеттер тізімі (1995 жылдан ерте емес) 
мәтін соңында орналасады. Көркем әдебиет пен ғылыми әдебиеттен алынған 
цитаталардың дәлдігіне мақала авторы жауап береді. 

Мақалалар мен әзірлемелердегі фотосуреттер, түрлі-түсті суреттер, 
диаграммалар аз болғаны құптарлық. 

Редакция тіркелген мақалаларды, әдістемелік әзірлемелерді қысқарту 
және қажет болса, әдеби түзету құқығын өзіне қалдырады. Респонденттердің 
материалдары қайтарылмайды және рецензияланбайды. Редакция хат 
алмаспайды. 

Анықтамалық   ақпарат  үшін    байланыс   телефоны: 8 (7172) 729899, 
8  702  154 83 84, ақпараттық-аналитикалық бөлім жетекшісі Абоимова 
Наталья Владимировна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


