
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Педагогика, психология және бастауыш оқыту кафедрасы 

2018 жылдың  27 сәуірінде «Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірибе, өзекті 

мәселелер» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізеді. 

      Конференцияның мақсаты: Білім беру жүйесіндегі инновациялық аспектілер 

саласындағы ғылыми зерттеу нәтижелерімен, жаңартылған тәжірибемен алмасу.  

      Конференцияның жұмыс бағыттары: 

1. Оқу іс-әрекетін ұйымдастырудағы инновациялық қағидалар мен тәсілдер:  

мектептегі жаңартылған білім мазмұны, білім берудің заманауи стратегиялары, 

көптілділік және т.б. 

2. Білім берудің психологиялық аспектілері: бейімделу мәселелері, оқушылардың 

психологиялық және жас ерекшеліктері, психодиагностикалық рәсімдерді ұйымдастыру 

және жүргізу, түзету жұмыстары және т.б. 

3. Жаңартылған мазмұн аясында білім беру жүйесіндегі тәрбие жұмысы:  

республикалық бағдарламаларды іске асыру. 

4. Балаларға қосымша (мектептен тыс) білім беру: тұлғаның зияткерлік, физикалық  

және шығармашылық қабілеттерін дамытудың инновациялық тәсілдері. 

5. Түзету педагогикасы, әлеуметтік жұмыс және өзін-өзі тану – педагогикалық  

ғылымның шектес салалары. 

6. Жоғарғы мектеп педагогикасы – болашақ мамандарға білім беру және  

дайындаудағы құзыреттілік тәсілі.  

      Конференцияға қатысу түрі: 

      Конференцияда жасалған баяндамалар республикалық конференция материалдары  

жинағында жарияланып, қатысушыларға сертификат беріледі.  

       Конференцияның жұмыс тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 

       Баяндамаларды ұсыну шарттары: Конференцияға қатысу үшін 2018 жылдың 31-

наурызына  дейін pimno-spis@mail.ru электронды почтасына қатысушы өтініші мен 

мақаланы жіберуі керек. Автордың аты-жөні файл атауына сәйкес болуы шарт.  

Конференцияға қатысу үшін қажетті материалдар: Мақала, қатысушының өтініш-

сауалнамасы (автор туралы мәлімет), жарна төлегендігі жөніндегі түбіртектің көшірмесі. 

Өтініш-сауалнама формасын автор және әр қосалқы  автор толтырады. Барлық құжат 

электронды түрде қабылданады. Өтініш-сауалнама формасы берілген.  

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:  

       Құжат мәтін атауынан, автор(лар)дың Ф.А.Ә мемлекет, қала атауынан, қатысушының 

жұмыс орны, қызметі, кілт сөздерден тұрады. Парақтың ортасына мақала атауы бас 

әріптермен жазылады. Келесі жолға автор(лар)дың аты-жөні, тегі; қызметі, ғылыми 

дәрежесі, одан төмен – қатысушы жұмыс істейтін мекеменің атауы, қаласы және мемлекет 

атауы жазылады. Әрі қарай бір жолдан соң, кілт сөздер және негізгі мәтін беріледі. 

Баяндама мәтіні конференция тақырыбына сәйкес келуі керек, аталған талаптарға сәйкес 

толық тексерілуі және өңделуі шарт. Ғылыми дереккөздерге сілтеме қолданылған 

әдебиеттер тізіміне сай тік жақшамен беріледі. Баяндама көлемі А4 форматында толық 5-8 

бет. Формат MS WORD Шрифт – 14 кегль, Times New Roman. Жоларалық интервал дара, 



мәтін жиектері: төмені, жоғарысы – 2см., оң жағы – 3 см., сол жағы – 1 см, азат жол - 1 см. 

Баяндама беттері номерленбейді. 

Ұйымдастыру комитеті мен редакциялық комиссия конференция үшін баяндама таңдау 

құқығын өздеріне қалдырады. Мәтін өңделмейді және түпнұсқа болып табылады. 

Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру әдісі арқылы теріледі.  

Тіркеу жарнасы: Конференцияға қатысу үшін тіркеу жарнасы ҚР азаматтары үшін 2500 

теңге.   

Тіркеу жарнасының көшірмесі мына электрондық адреске жіберіледі:  pimno-

spis@mail.ru 
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     Түбіртекте  «Конференцияға қатысу үшін» деп жазылып, қатысушының фамилиясы, 

аты, әкесінің аты көрсетілуі керек.  

                                 ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨТІНІШІ 

Өтініш төменде берілген үлгі бойынша толтырылады. Автор екеу және одан да көп болған 

жағдайда өтініш әр адамға бөлек толтырылады.   

Автордың аты-жөні (толық)  

Жұмыс орны  

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Қызметі   

Байланыс  телефоны  

E-mail  

Мақала атауы  

Мақала бетінің саны  

Конференция бағытының номері мен атауы  

 

МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Өзектілігі Мақала өзекті тақырыпқа жазылып, терең зерттеу нәтижелерін қамтуы 

керек.   

Жауапкершілік  Ақпараттың шынайылығы үшін аймақтық конференцияға қатысушылар 

жауап береді  

Мақала көлемі 2-5 бет  

Мәтін форматы Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Кілт сөздер Аннотациядан кейін мақаланы сипаттайтын мемлекеттік, орыс және 



қазақ тілдерінде 5-8 сөзге дейін кілт сөздер беріледі. 

Беттерді номерлеу Номерленбейді 

Жиектер (жоғарысы, төмені, оңы, солы) 20 мм. 

Шрифт Times New Roman  

размер (кегль) - 12; 

Жоларалық интервал - дара  

Мәтінді түзету көлдененінен 

Парақтың көлемі А4(210x297 мм), кітап бағдары – кітаптық 

Суреттер мен 

кестелер таблицы 

Графикалық нысандар сурет немесе топтастырылған нысандар түрінде 

болуы керек. Графикалық объектілер бет жиектерінен шықпауы, бір беттен 

аспауы және айқын болуы керек. Суреттердің атауы мен номері суреттің 

астында, кестелердің атауы мен номері –  кесте астында беріледі. 

Пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі 

және сілтемелер 

Пайдаланылған әдебиеттер мәтін соңында «Пайдаланылған 

әдебиеттер» деген атпен безендіріледі. Мәтіндегі сілтемелер тік 

жақшамен тізім бойынша дереккөздің реттік номері көрсетіліп және 

үтір арқылы – беттің номері беріліп, белгіленеді, мысалы: [3, б. 111].  

Авторлар саны Үш автордан артық болмауы керек.  
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