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Облыстық білім басқармаларының, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалаларының білім 
басқармаларының басшыларына

Құрметті басқарма басшысы!

«Алтын глобус» халықаралық білім мен ғылым және мәдениетті 
дамытудың оқу-әдістемелік, ғылыми-инновациялық академиясы Сізге 
төмендегі жағдайды баяндайды:

Академия әкімшілігі 2021 жылдың қараша айынан бастап тұңғыш рет 
Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы білім саласында қызмет көрсететін 
ұйымдардың тарихын жинақтау мақсатында облыс әкімдіктерінің 
қолдауымен «ҚР БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ УЛТТЫҚ 
АНТОЛОГИЯСЫ» атты көптомдық жинақ шығару жөніндегі ауқымды 
жобаны жүзеге асыруды қолға алған болатын. Қазіргі таңда еліміздің әрбір 
облысындағы білім беру ұйымдарының тарихы жинақталуда. Көптомдық 
антология жарық көргеннен кейін ҚР Білім және ғылым министрлігіне, 
облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардағы білім 
басқармаларына, ҚР Үлттық академиялық кітапханасына тегін тарту етілетін 
болады. Үлттық антология түрлі-түсті А4 форматында, қатты мұқабамен, 
Халықаралық стандартталған кітап нөмірімен (ІБВІЧ) әрбір облыс бойынша 
жеке том ретінде әл-Фараби атындағы Қаз¥У-дың «Қазақ университеті» 
баспа үйінен басылып шығарылады.

Жоғарыда аталғандарды баяндай келе ¥лттық антологияға облыстағы 
барлық білім беру ұйымдарының тарихы енгізілуін қамтамасыз ету үшін 
Сізден:

1. Облыстық (қалалық) білім басқармасына қарасты нақты білім беру 
ұйымдарының саны:



- Мектепке дейінгі білім беру орындары;
- Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін мектептер;
- Кәсіптік және техникалық білім беретін білім беру ұйымдары;
- Қосымша білім беру ұйымдары бойынша жеке-жеке.
2. ¥лттық антология енгізу үшін ұйымдардың (аудан, қала, ауылдық елді 

мекендердегі) мәліметтерінің 20.06.2022 ж. дейін уақытылы әрі толық 
жолдануын (Үлттық антология ережесі 1 қосымшада 3 бетте қоса 
берілді).

3. Сондай-ақ аудан(қала) бойынша жауапты қызметкерлердің аты- 
жөндерін, байланыс телефондарымен бірге жолдануын қамтамасыз 
етуді сұраймын.

Үлттық антологияға енгізілетін мәліметтердің маңыздылығын ескере 
отырып, әрбір ұйымның жауапкершілік танытуын, сонымен қатар 
ақпараттық хатты бағынысты ұйым басшыларының назарына жеткізуіңізді 
сұраймын.

Ескерту: Үйымның мәліметтерін 2021 жылдың 28 желтоксанына дейін 
жолдаган уйымдар академия әкімшілігімен кері байланыс орнатуын 
сураймыз. Сурактар бойынша: +7775 140 99 88; бас редактор: + 7777 686 
86 76.

Қосымша: 1. Ұлттық антологияның мұқабасының басы (дизайны);

Құрметпен, академия д

Орынд.: Ш.Серікқызы
Тел: + 7777 686 86 76

+ 7775 140 99 88

үиіншәли А.С.



Қосымша 1

«ҚР БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
АНТОЛОГИЯСЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖИНАҚ КІТАБЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ

I. Жинақтың мақсаты мен міндеттері

ҚР Білім саясатының дамуына үлес қосу;
Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы 
міндеттерді жүзеге асыруға үлес қосу;
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелүлының «Тарихи тұлға 
тағылымы» мақаласындағы міндеттерді жүзеге асыруға үлес қосу;
«Қазақстан - 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген міндеттерді 
жүзеге асыруға үлес қосу;
ҚР білім және ғылым саласындағы қызметкерлердің имиджін көтеріп, 
жетістіктерін коғамға кеңінен насихаттау;
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында еліміздің оқу- 
ағарту саласының дамуына қызмет еткен білім ордаларының тарихын 
кітап бетіне түсіріп, жинақтау.

II. Жинаққа жіберілетін материалдарға қойылатын талаптар
Жинаққа материалдарды қабылдау және үйымдастыру ісімен «Алтын 
глобус» халықаралық білім мен ғылым және мәдениетті дамытудың 
оқу-әдістемелік, ғылыми-инновациялық академиясы айналысады. 
Ұйымдастырушы өтініштерді тіркеуді, жүмыстарды сараптауды, 
қорытынды шығаруды, марапаттауды жүзеге асырады.
ЖОО-ның профессорлары мен ғылым кандидаттарынан, білім 
басқармасының өкілдерінен, сонымен қатар ұйымдастыру алқасының 
өкілдерінен арнайы ғылыми-әдістемелік кеңес құрылып сараптау 
жұмыстары жасалады.
Жинаққа жіберілген материалдар мен жұмыстар кері қайтарылмайды.
Жинаққа өтінішті еліміздің кез-келген аймағындағы білім саласындағы 
қызмет көрсететін мекемелер (меншік нысанына карамастан) жібере 
алады.
Мектепке дейінгі білім беру орындары;
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін мектептер;
Кәсіптік және техникалық білім беретін білім беру ұйымдары;

Қосымша білім беру ұйымдары бойынша жинақталуы тиіс.
Мәліметтерге қойылатын талаптар:
Мекеменің нақты тарихы, айтулы жетістіктері туралы мәліметтер.



- мекеме басшысының атынан ұсыныс хат (мөр басылған нұсқасы 
сонымен қатар электронды нұсқасы қоса жолданады, өтініш үлгісі 
соңғы қосымшада көрсетілген);

- Мекеменің 10-15 форматтағы сыртқы көрінісінің суреті;
- Мекеме ұжымының 10-15 форматтағы сапалы фото суреті;
- Мекеме басшысының 4-6 форматтағы фото суреті;
- Суреттер ІРЕС форматта аты-жөнімен қоса сақталуы тиіс, 

сканерленген сурет жарамсыз, электронды түпнұсқасы болуы шарт.
- Мәліметтер Місгозой Ойісе ХМогсІ форматында, қаріп түрі Тітез 

Котап х 12 болуы тиіс. Мәліметтердің бет саны 8 беттен аспауы қажет 
(суреттер бет санынан саналмайды).

- Мәліметтер тек қана қазақ тілінде қабылданады.

III. Қорытынды және марапаттау рәсімі
Антологиялық жинаққа мәліметтер енгізу тегін және өтініштер 

20.06.2022ж. дейін қабылданады. Мәліметтер қабылданатын электронды 
почта: акуп§ІоЬн8.асасіету@§таі1.сот

Жинақ 2022 тамыз-қыркүйек айларында жарық көріп ҚР Президент 
әкімшілігіне, ҚР Білім және ғылым министрлігіне, Облыстық, қалалық 
білім басқармаларына тәуелсіздікке тегін тарту ретінде жолданатын 
болады. Мекемеге естелік ретінде ақылы түрде алу үшін анықтама 
телефоны бойынша академия әкімшілігіне хабарласу арқылы алдын- 
ала қосымша тапсырыс беруге болады. Жинақпен қоса жинаққа 
енгендігін растайтын арнайы үлгідегі сертификат қоса жолданады.

Байланыс телефондары: +7775 140 99 88; +7702 981 29 64; +7777 686 86 
76 (бас редактор), немесе акупц1оЬи8.асас1ету@гтаі1.сот электронды 
почтасына хат жазу арқылы біле аласыздар.



«ҚР БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ АНТОЛОГИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ЖИНАҚ КІТАБЫНЫҢ 
бас редакторы 

Шүиінпіәли А.С. мырзаға

Үсыныс

««ҚР БІЛІМ БЕРУ ҮЙЫМДАРЫНЫҢ ҮЛТТЫҚ АНТОЛОГИЯСЫ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖИНАҚ КІТАБЫНА (мекеменің мекен-жайы (толық), атауы,) 
төмендегі мәліметтерімізді енгізуіңізді сұраймын. Мәліметтер қосымша парақтарда 
жіберілді.

Мекеме бойынша жинақ кітабына жауапты:
(тольщ аты-жөні, байланыс нөмірі)

Мекеме басшысы:
(толъщ аты-жөні, байланыс нөмірі)

мо
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