Ақпараттық хат
ҚҰРМЕТТІ ЖАС ҒАЛЫМДАР!
«Bilim-orkenieti»
ұлттық
инновациялық
ғылыми-зерттеу
орталығының
ұйымдастыруымен еліміздің жас ғалымдарын қолдау үшін қолға алынған Республикалық «Үздік
педагог» жобасы аясында шығарылатын «Үздік жас ғалым - 2020» атты ғылым жолындағы жас
ғалымдардың кітап жинағының екінші шығарылымына құжаттар қабылдау басталғанын
хабарлаймыз!
Байқауға білім беру ұйымдарының Phd докторанттарын, магистранттарды, аға
оқытушыларды, оқытушыларды, жас мамандарды шақырамыз!
Байқау талаптары:
- Байқау қатысушылары өзі жайлы жазылған 2 беттен (14 кегл, Times New Roman) артық
емес автобиографиясын (3-жақта жазылған); соңғы 3 жылда жеткен жетістіктерінің (диплом,
сертификат, алғыс хат, құрмет грамоталары) көшірмелерін; ғылыми еңбектер тізімі және бір
ғылыми мақаласының көшірмесін, сонымен қатар 3\4 форматтағы, алты дана жұмыс
барысында түсірілген сапалы фото-суреттерін жіберуі тиіс.
Құжаттарды 2020 жылдың қазан айының 15-не дейін uzdik2019@mail.ru электронды
мекен-жайына жолдауы керек. Байқауға құжаттар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінің бірінде
қабылданады. Өтініште міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы көрсетілуі тиіс (Конференцияға
келе алмай қалған жағдайда көрсетілген мекен-жайға, республикалық кітап жинақты,
дипломды, төсбелгіні, куәлікті, сертификаттарды казпочта арқылы жіберілетін болады).
Кітап жинаққа Республика көлеміндегі ЖОО және колледж оқытушыларының
өмірбаяндары мен фото суреттері енгізіледі.
Жинаққа енгізу конкурстық негізде жүзеге асырылады. Жоба қатысушыларына «ҮЗДІК
ЖАС ҒАЛЫМ» атты республикалық жас ғалымдардың түрлі-түсті кітап жинағы, арнайы
тағайындалған «ҮЗДІК ЖАС ҒАЛЫМ» төсбелгісі және республикалық І,ІІ,ІІІ дәрежелі диплом,
ғылыми жетекшілеріне Алхыс хат беріледі.
Кітап жинақтың таныстырылымы және марапаттау рәсімі 2020 жылдың қазан айында
Нұр-Сұлтан қаласында, Министрліктер үйінде конференция түрінде өтеді. Кітап
таныстырылымына барлық жинаққа енген жас ғалымдар
шақырылады. Конференция
бағдарламасы қазан айында іріктеліп алынған жас ғалымдарға жіберіледі. Қорытынды
конференция барысында елімізге белгілі тұлғалардың қолынан төсбелгі табысталады!
Ұйымдастыру алқасының сайты http://biork.kz/
Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniet
Жоба туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар арқылы ала
аласыздар:
8707 142 74 40 Білім өркениеті
8707 477 50 94 Білім өркениеті
Жұмыс өтініш кестесі мен бірге жіберілуі қажет!
Қатысушының тегі, аты-жөні
Облыс, қала, атауы
Білім беру мекеменің атауы
Байқау атауы
Телефон, ұялы, е-mail.ru
Сапалы түрлі-түсті ¾ фото
Тұрғылықты мекен-жайы
Жергілікті казпочтаның индекс номері
Ғылыми жетекшісінің аты-жөні

«Жастар еліміздің болашағы» атты республикалық форумнан естелік суреттер

Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!
Национальный инновационный научно-исследовательский центр «Bilim-orkenieti» объявляет о
начале приема документов на второе издание книжного сборника молодых ученых в области науки
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2020» в рамках республиканского проекта «Лучший педагог» в
поддержку молодых ученых страны!
Приглашаем на конкурс докторантов Phd, магистрантов, старших преподавателей,
преподавателей, молодых специалистов образовательных учреждений!
Условия конкурса:
- Участники конкурса должны отправить автобиографию не более 2-х страниц (14 кегл, Times New
Roman) (от третьего лица); копии достижений за последние 3 года (диплом, сертификат,
благодарственное письмо, почетные грамоты); список научных трудов и копия одной научной статьи,
а также рисунок формата 3\4, качественные фото рабочего процесса 6 штук.
Документы необходимо отправить на электронный адрес uzdik2019@mail.ru до 15 октября 2020
года. Работы конкурса принимаются на одном из 3 языках (казахский, русский, английский). В заявке
обязательно необходимо указать адрес проживания (В случае неявки на итоговую конференцию по
указанному адресу будут отправлены республиканский книжный сборник, диплом, нагрудный знак,
удостоверения, сертификаты).
Книжный сборник включает биографии и фотографии преподавателей ВУЗов и колледжей
республики.
Включение в сборник осуществляется на конкурсной основе. Участникам проекта будет вручен
цветной книжный сборник с молодыми учеными «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2020», нагрудный
знак «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2020», удостоверение, республиканский диплом І, ІІ, ІІІ степени,
благодарственное письмо научным руководителям.
Презентация и церемония награждения сборника состоится в виде конференции в октябре 2020 года
в г. Нур-Султан, в Доме Министерств. На презентацию книги приглашаются молодые ученые, вошедшие
в сборник. Программа заключительной конференции будет выслана отобранным молодым ученым в
октябре. В ходе конференции будут вручены нагрудные знаки из рук известных личностей нашей страны!
Примечание!!!
Выставлен организационный взнос. Информация об взносе будет отправлена на ваш
электронный адрес в виде дополнительной информации рассмотрена в течение 3 (трех) дней после
отправки Вами своих документов в сборник и в случае вынесения решения о принятии в сборник.
Сайт организационного комитета http://biork.kz/
Страница в инстаграм: bilim_orkeniety
Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону:
8707 142 74 40 Білім өркениеті
8707 477 50 94 Білім өркениеті

Работа должна быть представлена вместе с таблицей заявки.
Ф.И.О. участника
Наименование области, города, района, села
Наименование организации образования
Название конкурса
Телефон, мобильный, е-mail.ru
Качественное цветное ¾ фото
Адрес места проживания
Индексный номер местной Казпочты
ФИО научного руководителя

Памятные фотографии с республиканского форума " Молодежь-будущее страны»

