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Әдістемелік материалдар жинағында жариялау ережесі 

 

2019 жылғы 10 сәуірде Әдістемелік материалдар жинақ ISSN (ЮНЕСКО, Париж қ., 

Франция) сериялық басылымдарды тіркеудің Халықаралық орталығында тіркелген және 

оған ISSN 2663-8843 халықаралық нӛмірі берілді. 

 

Осы ереже материалдарды Әдістемелік материалдар жинағында жариялау тәртібін 

анықтайды (келесі Жинақ). 

 

I. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде қабылданады. 

 

II. Қабылданатын жұмыстар: мерекелік іс-шаралар, кӛрмелер, конференциялар, 

тренингтер, семинарлар, дӛңгелек үстелдер, спектакльдер, мастер-кластар, акциялар, 

экскурсиялар, дебаттар, интерактивті, зияткерлік, рӛлдік, іскерлік ойындар, олимпиадалар, 

әңгімелесулер, кездесулер, фестивальдар, салондар, қонақжай, ауызша журналдар. 

 
III. Материалдар Microsoft Office Word мәтіндік редакторда терілуі тиіс. 

 

IV. Материалды рәсімдеу кезінде Times New Roman қаріпті қолдану қажет, 12 кегль, мәтін 

түсі қара, интервал  (бір аралық), ӛрістері (жоғарғы және тӛменгі ӛрісі - 1,5 см, сол жағы – 2 см, оң 

жағы – 1 см). Материалдың максималды кӛлемі А4 форматындағы 10 парақтан аспауы тиіс. 

 

V. Графикалық объектілер (фотосуреттер, суреттер, схемалар, диаграммалар, графиктер 

және т. б.)  саны 10 данадан аспауы тиіс.  

 

VI. Авторлық құқық 

- Жинақтағы жарияланым авторлық сыйақысыз жүзеге асырылады. 

- Автор Редакцияға материалды кез келген нысанда және заңға қайшы келмейтін кез келген 

тәсілмен, соның ішінде Интернет желісіне материалды орналастыру құқығын қоса, бірақ 

шектелмей пайдалануға ерекше құқық береді. 

- Редакция материалды пайдалану кезінде автордың атын кӛрсетуге міндеттенеді .  

- Автор материалға Барлық құқықтар оған жеке немесе ӛтініште кӛрсетілген тең 

авторлармен бірге тиесілі екеніне кепілдік береді. 

 

VII. Жариялау туралы куәлік 

- Материалдарды қабылдағаннан кейін авторға материалды жинақтың тиісті 

шығарылымына енгізу фактісін растайтын куәлік беріледі. 

- Жариялау туралы куәлік электрондық форматта беріледі. 

 

VIII. Басылым құны және жинақтың авторлық данасы 

- Жариялау құны  - 1500 тенге. 



- Бір білім беру мекемесінен 5 және одан аса кӛп адам қатысқан болса, жариялау құны – 

1000 тг.  әр адамнан болады. 

- Жинақ шыққаннан кейін автордың электрондық поштасына журнал шыққан айдан кейінгі 

айдың 10-нан кешіктірмей журналдың электрондық 1 данасы жіберіледі. 

1 қосымша. 

 

Материалды Әдістемелік материалдар жинағында жариялауға өтініш 

 

Менің жұмысымды Әдістемелік материалдар жинағының жақын шығарылымында 

жариялауды сұраймын. Осымен жұмыс Авторлық болып табылатынын және үшінші тұлғалардың 

авторлық құқықтарын бұзбайтындығын растаймын. Ӛзім және жұмыс туралы келесі мәліметтерді 

хабарлаймын: 
 

Автор 

Аты-жөні (толық)  

Лауазымы  

Оқу орнының атауы  

Тең автор 

(болған кезде) 

Аты-жөні (толық)  

Лауазымы  

Оқу орнының атауы  

Жұмыс туралы 

мәлімет 
Материалдың тақырыбы  

Байланыс 

ақпараты 

E-mail  

Телефон  

 

Назар аударыңыз! Осы ӛтінішті жібере отырып, сіз Сыныптан тыс іс-шаралар 

сценарийлерінің жинағының барлық жариялау ережелерін қабылдайсыз. 

Тӛлем туралы ӛтінішті, түбіртектін скан/фото және материалдарды «ЖИНАҚҚА 

ЖАРИЯЛАУ» деген тақырыпта белгімен DAR.UCHITELYA@MAIL.RU электрондық поштаға 

жіберу қажет. 

 

РЕКВИЗИТТЕР 

 

1. Банк реквизиттері:  
«Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы  

Картаның нӛмірі: 5354 5100 7512 0732 

ЖСН: 881205350540 

Алушы: Кулимбетов Арман Джумабаевич 

 

           2. Каспий Gold (Каспий банктің терминалы бойынша):   

ЖСН 88 12 05 350 540 

 

      3. QIWI-кошелек немесе Билайн нөміріне баланс толтыруға болады: 

     Нӛмірі +7 777 450 85 70 

 

 

 

 

«Дар учителя» бас редакторы     Кулимбетов А.Д. 
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Правила публикации в Сборнике методических материалов 

(Выпуск №1) 

 

10 апреля 2019 года Сборник методических материалов зарегистрирован в Международном 

центре регистрации сериальных изданий ISSN (ЮНЕСКО, г. Париж, Франция) и ему присвоен 

международный номер ISSN 2663-5178. 

 

Настоящие правила определяют порядок публикации материалов в Сборнике 

методических материалов  (далее Сборник). 

 

I. Материалы принимаются на русском или казахском языках. 

 

II. К публикации допускаются: сценарии праздничных мероприятий, выставок, 

конференций, тренингов,  семинаров,  круглых столов, спектаклей,  мастер-классов, акций, 

экскурсий, дебатов, интерактивных, интеллектуальных, ролевых, деловых игр, олимпиад, бесед, 

встреч,  фестивалей, салонов, гостиных, устных журналов 

 

III. Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Office Word. 

 

IV. При оформлении материала необходимо использовать шрифт Times New Roman, кегль 

12, цвет черный, интервал одинарный, поля (верхнее и нижнее поле - 1,5 см, слева – 2 см, справа – 

1 см). Максимальный объем материала не должен превышать 10 листов формата А4. 

 

V. Количество графических объектов (фотографий, рисунков, схем, диаграмм, графиков и 

т.п.) не должно превышать 10 штук. 

 

VI. Авторское право 

- Публикация в Сборнике осуществляется без выплаты авторского вознаграждения. 

- Автор предоставляет Редакции  неисключительное право использовать материал в любой 

форме и любым, не противоречащим закону способом, включая, но не ограничиваясь, право на 

размещение материала в сети интернет. 

- Редакция обязуется при использовании материала указывать имя автора 

- Автор гарантирует, что все права на материал принадлежат ему лично либо совместно с 

соавторами, указанными в Заявлении. 

 

VII. Свидетельство о публикации 

-  После принятия материалов автору выдается Свидетельство, подтверждающее факт 

включения материала в соответствующий выпуск Сборника. 

- Свидетельство о публикации выдается в электронном формате. 

 

VIII. Стоимость публикации и авторский экземпляр сборника 

- Стоимость публикации – 1500 тенге. 



- При участнии с одного образовательного учреждения 5 и более человек стоимость 

публикации  – 1000 тг. с каждого человека 

- После издания сборника автору высылается 1 экземпляр сборника в электронном виде не 

позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем выхода Сборника. 

 

Приложение 1. 

 

Заявление на публикацию материала 

в Сборнике методических материалов (Выпуск №1) 

 

Прошу опубликовать мою работу в ближайшем выпуске Сборника сценариев внеклассных 

мероприятий. Настоящим подтверждаю, что работа является авторской и не нарушает авторские 

права третьих лиц. О себе и работе сообщаю следующие сведения: 
 

Автор 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Должность  

Наименование учебного заведения  

Соавтор 

(при наличии) 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Должность  

Наименование учебного заведения  

Сведения о 

работе 
Название материала (заголовок)  

Контактная 

информация 

E-mail  

Телефон  

 

Внимание! Направляя настоящее заявление, Вы принимаете все правила публикации в 

Сборнике. 
 

Заявление, скан/фото квитанции об оплате и материалы необходимо направить на 

электронный адрес DAR.UCHITELYA@MAIL.RU с пометкой в теме «НА ПУБЛИКАЦИЮ В 

СБОРНИКЕ». 

РЕКВИЗИТЫ 

 

1. Банковские реквизиты:  

Акционерное общество «Народный банк Казахстана» 

Номер карточки: 5354 5100 7512 0732 

ИИН: 881205350540 

Получатель: Кулимбетов Арман Джумабаевич 

 

2. Каспий Gold  ИИН 88 12 05 350 540 

 

3. QIWI-кошелек или пополнение баланса сотовой связи Билайн  

Номер: +77774508570 

 

 

 

 

Главный редактор «Дар учителя»      Кулимбетов А.Д. 
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