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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе «Нұрғасыр» 

мешіті және Ақтөбе медресе-колледжі 2018 жылдың 10-мамырында өтетін «Қоғамның 

санасын жаңғырту және дәстүрлі рухани білім мәселелері» атты республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясын өткізеді. 

Конференция мақсаты: Ақтөбе облыстық «Нұрғасыр» мешіті және Ақтөбе медресе 

колледжінің 10 жылдығына арналған.Сонымен қатар білім берудегідінтану пәнін дамыту мен 

жақсарту, дінтану ғылымын, дін тарихының өзекті мәселелерін талқылау.  

Конференцияның негізгі бағыттары: 

 Зайырлылық қағидасы және білім мен тәрбие мәселелері; 

 Рухани білім мен тәрбиенің этнопедагогикалық мәселелері; 

 Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері: рухани тәрбие; 

 Дінтану пәнің діни оқу мекемелері мен зайырлы оқу орындарында оқытудың 

ерекшеліктері; 

 Қазақстан діни оқу мекемелері мен зайырлы оқу орындарының рухани тәрбие 

жұмыстарының ортақ мақсаттары мен ерекшіліктері; 

 Діни сауаттылық: мәні мен мақсаттары. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияға қатысуға магистранттар, Қазақстанның, жақын шетелдердегі жоғары оқу 

орындарының және ғылыми ұйымдарының жас ғалымдары, оқытушылары, мектеп, колледж 

мұғалімдері, студенттер(жетекшілерімен қосылып) шақырылады.  

Конференция жұмысының қорытындысы бойынша конференциясының материалдары 

жинағы шығарылады. 

БАЯНДАМАНЫ (МАҚАЛАНЫ) РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

Жарық көретін жұмыс мұқият оқылып, редакциялануы керек. Басқа қаланың 

қатусышыларына он-лайн қатысуға және баяндама тезистерін келесі электрондық поштаға 

жіберуге болады Nic_argu@mail.ru 

Мәтін WINDOWS, Times New Roman шрифтімен, А4 форматында терілу керек. Шрифт 

мөлшері –12; аралық интервал – 1,0; азат жолдың шегінісі - 1,0 см., сол жағы -3 см., оң жағы – 

1,5 см., жоғары және төменгі жағы – 2 см.  Бір жолдан кейін беттің ортасында бас әріптермен 

материалдың атауы беріледі.Бір жолдан кейін беттің ортасындабаяндамашының аты, әкесінің 

аты, тегі, ғылыми дәрежесі және атағы жазылады. Мақаланың соңында пайдалынылған 

әдебиеттер тізімі көрсетіледі. 

Негізгі мәтінде майлы, курсив немесе асты сызылған шрифт пайдалануға болмайды. 

Автоматты немесе әдейі тасымалдау жасауға, жолды, бетті, фотосуреттерді, түрлі-түсті 

элементтерді әдейі бөлу белгілерін пайдалануға болмайды. Мақалада Word-та орындалған екі 

кесте немесе үш суретке дейін қолдануға болады. Сілтемелер алмаспайтын нумерациямен 

мәтіннің соңында беріледі;  

 Көлемі 5-6 бет машинамен басылған мәтін.  

 Мақаланың мазмұны мен оның ресімделуіне мақала авторы жауапты.  

 Көрсетілген уақыттан кеш немесе талапқа сай ресімделмеген материалдар 

қаралмайды және кері қайтарылмайды. Ұйымдастыру комитеті конференция 

талаптарына сай ресімделмеген баяндамаларды баспаға жібермеу құқығын өзіне 

қалдырады.  



Қатысу шарттары: 
Конференцияға қатысу үшін 2018 жылдың 20-сәуіріне  дейін конференция 

материалдарының (ғылыми баяндама мәтіні) электрондық нұсқасын келесі мекен-жайға жіберу 

керек: 030000, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова көшесі, 34, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университеті, «Әлеуметтік зерттеулер орталығы», 208 каб. Nic_argu@mail.ru 

электронды поштасына материалдарды жіберуге болады:  

1. Талапқа сай ресімделген мақала мәтіні; 

2. Көрсетілген форма бойынша автор туралы мәлімет (бланк берілген); 

3. Мақаланы жинаққа енгізу тіркелу жарнасы тегін. 

Баяндаманы дайындау үлгісі:  
 

ДІННІҢ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АТҚАРАТЫН РӨЛІ (12 пт.) 

(1 отступ) 

Омарұлы А. (11 пт.) 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті,  (11 пт.) 

(1отступ) 

Мақала мәтіні (12 пт.) 

Әдебиеттер (11 пт.) 

 

 

 

Барлық сұрақтар бойынша:«Әлеуметтік зерттеулер орталығы», 8 (7132) 55-21-76, 

Нұржаубаева Роза Бекайдарқызы, ұялы тел. 87087002572. 

«Әлеуметтік зерттеулер орталығының» жетекшісі - Айталы Амангелді Әбдрахманұлы, ұялы 

тел. 87711182541, 87017158906. 

 

Университеттің мекен-жайы:  

Қ.Жұбанов ат. АӨМУ, 030000, Ақтөбе қ., Ә.Молдағұлова даңғ., 34 

 

Ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға өтінім  

1. Баяндамашының аты, әкесінің аты, тегі ________________________________________ 

2. Жұмыс орны, қызметі ________________________________________________________ 

3. Телефон, (ұялы) факс, e-mail___________________________________________________ 

4. Секцияның нөмірі және атауы_________________________________________________ 

5. Баяндама тақырыбы _________________________________________________________ 


