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--------------------------------------------------------------------ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға жоғары оқу орындары мен
колледждер оқытушыларын, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистрлері және
докторларын (автордың жетекшілігімен), мектеп мұғалімдері, сонымен қатар, барлық
қарастырылатын мәселелер бойынша қызығушылық танытқандарды шақырамыз.
Конференция қорытындысы бойынша конференцияның мақалалар жинағы электронды
форматта жарияланады. Жарияланатын мақала жинағы тиісті ISBN басылымы индексі мен
кітапхананың УДК және ББК индексіне сәйкес.
Конференцияға қатысушыларға әр автордың конференцияға қатысуын растайтын
ұйымдастыру комитеті мөрiмен расталған және қол қойылып бекітілген формасы түрінде
тіркелеген сертификат PDF форматында Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің сайтында жарияланады.
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
1. "Рухани жаңғыру" басым ойлары контекстінде заманауи білім берудің өзекті
бағыттары.
2. Заманауи мектеп пен ЖОО жағдайында инклюзивті білім беру болашағы.

3. Заманауи білім беру машықтануында инновациялық технологиялар мен әдістерді
қолдану тәжірибесі.
4. Білім беруді сандық жүйеге көшіру жағдаында тәрбие әлеуетін арттыру бойынша
жұмысты ұйымдастыру.
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ
• Әбіл Еркін Аманжолұлы, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор;
• Медетов Нурлан Амирович, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің ғылыми жұмыс және стратегиялық даму жөніндегі проректоры,
физика-математикалық ғылымдар докторы;
• Мусабекова Гульвира Айдархановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай
мемлекеттік педагогикалық университетінің академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер
жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты;
• Ахметов Тлеген Альмуханович, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты,
профессор;
• Бережнова Елена Викторовна, педагогика ғылымдарының докторы, Мәскеу мемлекеттік
халық аралық қатынастар институтының профессоры (Ресей, Москва қ.);
• Бектурганова Римма Чингисовна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты,
профессор;
• Оспанов Серикбай, филология ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин орталығының
маманы;
• Айдналиева Назгуль Аманжоловна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің психологиялық-педагогикалық факультетінің деканы,
педагогика ғылымдарының кандидаты;
• Утегенова Бибигуль Мазановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетнің педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика
ғылымдарының кандидаты, доцент;
• Мнайдарова Светлана Сейтжановна Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика
ғылымдарының кандидаты;
• Калиев Дастан Дуйсенулы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика
ғылымдарының магистры.
БАҚЫЛАУ КҮНІ
Материалдар мен мақалаларды қабылдау

2019 ж. 24 қаңтарына
дейін
Мақалаларды қабылдау/мақұлдау туралы, не мақаланы пысықтау 2019 ж. 25 қаңтарына
қажеттілігі туралы хабарлама жариялау
дейін
КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
Конференцияға қатысу және материалдар жинағына мақалаларды жариялауды ұйымдастыру
жарнасы 3000 тенге.
2019 жылдың 24 қаңтарына дейін материалдарды тапсыру. Ұйымдастыру комитеті:
vip.kgpi@mail.ru файлмен келесі материалдарды жіберу:
1) мақалаларды талаптарға және үлгіге сәйкес рәсімдеу;
2) әр автор өтінішін үлгі бойынша рәсімдеу;
3) ұйымдастыру жарнасының төлемі жөніндегі түбіртек көшірмесі.

Файлдың атына автордың аты-жөнін көрсету қажет (егер бірнеше автор болса, бірінші авторды
көрсету) (мысалы: Петрова О.Ф.- мақала, Петрова О.Ф.- сауалнама).
Ескертпе:
1. Құрметті авторлар, егер де Сіздерге мақалаларыңыз қайтарылса, онда Сіздер оны жөндеп
қайта қарастырып, сіздерге жіберілген электрондық мекен-жайға қайта жіберулеріңізге
болады.
2. Мақаланың төлем жарнасы төленген түбіртегі және өтініші болған жағдайда
қарастырылады.
ТӨЛЕМ ЖАРНАСЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН РЕКВИЗИТІ
1. Банктік ағымдағы шот бойынша деректемелер мен төлемдер:
Банк реквизиті:
Алушы:
Бекмухамбетова Жадыра Айтбаевна
ЖСН 860403450933
ағымдағы шот № KZ236013263100105296
Банк: Қазақстан Республикасы Халық Банкі
Валюта шоты: Теңге
1. «Золотая Корона» аудару жүйесі Қазақстан, Қостанай қ. Бекмухамбетова Жадыра
Айтбаевна атына
2. Ескертпе: төлем жөніндегі басқа тәсілдерді келесі телефон арқылы білуге болады:
87142542409 (ішкі 154)
ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨТІНІШІ
Өтініш төменде көрсетілген үлгіге сәйкес рәсімделеді
Автор 1
Автор 2
Автор 3
Қатысушы өтініші:
Автордың аты-жөні (толық)
Жұмыс орны
Ғылыми дәрежесі, атағы
Лауазымы
Байланыс телефоны
E-mail
PDF форматында мақала жинағын немесе Бірінші автордың мекен-жайы
сертификатты жіберуге арналған пошталық мекен- көрсетіледі
жай
(облыстың пошталық индексін көрсету)
Мақаланың аты
Мақаланың бетінің саны
Конференция бағытының нөмір және атауы
Қатысу формасы (іштей/сырттай) – сертификатта
және жинақта көрсетілмейді

Өзектілігі
Жауапкершілік
Мақаланың көлемі
Авторлар саны

Автор 4

МАТЕРИАЛДАРҒА САЙ ТАЛАПТАР
Мақала тақырыпқа сай көкейтесті және дербес зерттеу нәтижелеріне
сәйкес болуы керек.
Ақпараттың анықтылығының толық
жауапкершілігі аймақтық
конференцияның қатысушыларына жүктеледі.
Мәтін 3-5 бет аралығы машина мәтінімен басылып, авторлар жеке және
ұжыммен толтырылсын
Бір мақаланың авторлары 3 адамнан аспау керек

Мәтіннің форматы
Аннотация
Түйінді сөздер
Беттерді нөмірлеу
Поля
Шрифт

Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Негізгі мәтіннің басында мақалаға 3 тілде: мемлекеттік, орыс және
ағылшын тілдерінде жазылған (600 таңбадан көп емес) аннотация
болуы керек (11 кегль).
Аннотациядан кейін мақаланы сипаттайтын 5-8 сөз көлемінде
мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған түйінді сөздер
болуы тиіс (11кегль).
жүргізілмейді
(үстіңгі, төменгі, оң, сол) 25 мм ден.
Times New Roman
размер (кегль) – 12; аннотация, түйінді сөздер, әдебиеттер тізімі,
кестелер- 11кегль

Жоларалық ара қашықтық - бір

Парақ өлшемі
Суреттер мен
таблицалар
Пайдаланған
әдебиеттер мен
сілтемелер тізімі

Мәтінді қаріпке сәйкес тегістеу
А4(210x297 мм), бағдарлау кітап түрінде
Графикалық нысандар сурет немесе біріктірілген күйінде болу керек.
Графикалық нысандар парақ беттерінен шықпауы керек және нақты
болғаны жөн. Суреттердің атауы және нөмірленуі суреттің астында, ал
кестенің атауы мен нөмірі кестенің үстінде болуы тиіс (11 кегль).
Пайдаланған әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында «Әдебиеттер тізімі»
атауымен рәсімделеді. Мәтіндегі сілтеме реттік нөмірдегі тізім арқылы
тік жақша болып көрсетіледі, мысалы: [3, б. 111] (11 кегль).
РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ
АЙМАҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДАҒЫ
ӘЛЕУМЕТТIК-МӘДЕНИ ОРТАНЫҢ РӨЛІ
Петрова Оксана Федоровна
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы
ҚМПУ п.ғ.к., доцент,
Қостанай қ-сы

Өзектілігі. Мақсаты.
Актуальность. Цель.

Аннотация
Аннотация
Аbstract

Relevance. Goal.
Түйінді сөздер: сөз, сөз, сөз, сөз, сөз.
Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово.
Keywords: word, word, word, word, word.
Жалпы қоршаған орта үшін қоғамның рухани өмірін анықтайтын және әлеуметтік
қарым-қатынастардың қарқынды дамуы үшін, сонымен қатар, ұлттың интеллектуалдық
әлеуетін қалыптастыру үшін жағдай жасайтын әлеуметтік-мәдени ортаның рөлі маңызды болып
табылады [2, б. 51].
Әдебиеттер тізімі:

1. Авдеева И.А. Теоретико-методологические аспекты управления социальной сферой как
социально-экономической системой в условиях формирования конкурентных отношений: дис. ... канд.
экон. наук. Саратов, 2014. 182 б.
2. Поливаева И.А., Сютко В.А. Социальные проблемы молодежи Белгородской области //
Современные
аспекты
науки
и
образования.
2015.
№ 7. URL: www.science-journal.ru/124-214885 (дата обращения: 09.10.2015).
3. Пахомов В.И., Петрова Г.П. Логистика. М.: Проспект, 2015. 232 с.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Алтынсаринские чтения к 80 летию Костанайского государственного педагогического
университета имени Умирзака Султангазина

«Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики»
Дата проведения:
01 февраля 2019 г.
Место проведения: г. Костанай, ул. Тарана, 118, конференц-зал

--------------------------------------------------------------------ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для участия в Международной научно-практической конференции приглашаем
преподавателей вузов, колледжей, докторантов, магистрантов, студентов высших учебных
заведений (в соавторстве с руководителем), учителей школ, а также всех, проявляющих интерес
к рассматриваемой проблематике.
По итогам будет издан сборник статей конференции. Выпускаемый сборник имеет
соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, печатный книжный индекс ISBN.
По результатам участия в конференции каждый автор получит именной сертификат
утвержденной формы с печатями и подписями оргкомитета, подтверждающий участие в
конференции и сборник статей конференции в формате PDF, который будет размещен на сайте
Костанайского государственного педагогического университета имени Умирзака Султангазина.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Актуальные направления современного образования в контексте приоритетных идей
«Рухани жангыру».
2. Перспективы инклюзивного образования в условиях современной школы и вуза.
3. Опыт применения инновационных технологий и методов в практике современного
образования.

4. Организация работы по повышению воспитательного потенциала в условиях
цифровизации образования.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
• Әбіл Еркін Аманжолұлы, ректор Костанайского государственного педагогического
университета имени Умирзака Султангазина, доктор исторических наук, профессор;
• Медетов Нурлан Амирович, проректор по научной работе и стратегическому развитию
Костанайского государственного педагогического университета имени Умирзака Султангазина,
доктор физико-математических наук;
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В РК В КОНТЕКСТЕ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
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Значение социально-культурной среды для динамичного развития общественных
отношений достаточно велико, так как она создает условия для формирования
интеллектуального потенциала нации и во многом определяет духовную жизнь общества [2, с.
51].
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