МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
У.СУЛТАНГАЗИНА
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении Международной студенческой научно-практической конференции,
посвященной 80-летию КГПУ им. У.Султангазина, Году молодежи в Республике
Казахстан.
Костанайский государственный педагогический университет им. У.Султангазина
приглашает к участию на Международной студенческой научно-практической
конференции посвященной 80-летию КГПУ им. У.Султангазина, Году молодежи в
Республике Казахстан. В конференции могут принять участие студенты, магистранты,
докторанты.
Конференция состоится 18 апреля 2019 г., по адресу: Тәуелсіздік 118
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях,
круглых столах. Работу в секциях планируется организовать по следующим направлениям
(темам):
1. Модернизация исторического сознания и историческая наука.
2. Актуальные проблемы художественного и музыкального образования.
3. Общественно-политические и социально-экономические аспекты модернизации
казахстанского общества
Условия и порядок участия на конференции:
Для участия на конференции необходимо в срок до 15 апреля 2019 года
представить в электронном виде заявку на участие (Приложение № 1), а также приложить
тезисы доклада или научную статью на электронные адреса (указанные выше), согласно
тематике секции.
Язык конференции: казахский, русский, английский.
Форма участия: очная, заочная.
Участие в конференции бесплатное.
Правила оформления статьи:
текст набирается в редакторе Word на одном из языков: казахском, русском, английском.
• формат страницы – А4 (21х29,7);
• параметры страницы: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 2,25 см, правое – 2,25 см;
• шрифт: Times New Roman, Kazakh KK, размер 14 пт.;
• межстрочный интервал – одинарный;
• отступ в первой строке абзаца 1,25 см;
• перенос слов запрещается;
• выравнивание текста по ширине;
• объем статьи не более 5 страниц;
• внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер источника в
списке литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 256]; номера
страниц внутри статьи не указывать.

Текст статьи оформляется по следующей схеме:
По центру жирными заглавными буквами указывается название статьи. Через один
интервал по центру указывается фамилия и инициалы автора, соавтора (если имеется),
научного руководителя, полное название ВУЗа, город, название секции. Через один
интервал начинается основной текст.
Материалы конференции публикуются в электронном виде, также планируется
выпуск сборника. Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического
редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме конференции
или оформлен с нарушением предъявляемых требований.
Адрес Организационного комитета: Республика Казахстан, 110000, Костанай, ул.
Тәуелсіздік 118, Костанайский государственный педагогический университет им.
Академика У.Султангазина, кабинет 207.
Телефоны:
+7 (714) 254-28-49
+7(701)647-30-22 ( Бекмагамбетова Майсара Жаугаштиновна)
E-mail: maisara75@mail.ru.
По факту участия на конференции выдаются сертификаты.
(Приложение № 1)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ф.И.О (полностью)
Наименование учреждения (полностью)
Название доклада (статьи)
Должность (полностью), ученая степень
Государство, город
Контакты (адрес, телефон) E-mail

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ө.СҰЛТАҒАЗИН АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
ӘЛЕУМЕТТІК - ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақстан Республикасындағы жастар жылы және Ө.Сұлтағазин атындағы
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 80-жылдығына арналған
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.
Сіздерді Ө.Сұлтағазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық
университеті халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады.
Конференция Қазақстан Республикасындағы жастар жылы және Өмірзақ Сұлтағазин
атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 80-жылдығына арналады.
Конференцияға студенттер, магистранттар, докторанттар қатыса алады.
Конференция 2019 жылдың 18 сәуірі күні, Тәуелсіздік көшесі 118 мекен-жайында
өтеді. Конференция жұмысы пленарлық мәжіліс, секциялар және дөңгелек үстөл
бойынша жоспарлануда. Секциялар жұмысы келесі бағыттар (тақырыптар) бойынша
ұйымдастырылады:
1. Тарих ғылымы және тарихи санадағы модернизация.
2. Музыкалық білім мен бейнелеу өнерінің өзекті мәселелері.
3. Қазақстан қоғамын модернизациялаудың әлеуметтік-экономикалық және
қоғамдық-саяси аспектісі.
Конференцияға қатысушыларға қойылатын шарттар мен талаптар:
Баяндама мәтіндерін электронды түрде 2019 жылдың 15 сәуіріне дейін электронды
нұсқада өтінішті (Қосымша №1), сонымен қатар ғылыми мақаланы немесе баяндама
тезисін секция тақырыбына сай электронды пошта арқылы жіберуге болады (жоғарыда
көрсетілген).
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері
Қатысу түрі: тікелей қатысу, сырттай.
Конференцияға қатысушылардың мақалалары тегін жарияланады.
Мақаланы рәсімдеудің ережелері:
Текс Word редакторлығында қазақша, орысша, ағылшынша теріледі.
• Формат - А4 (21х29,7);
• Жоғарғы шегі – 2,5 см, төменгі – 2,5 см, оң жағы – 2,25 см, сол жағы – 2,25 см;
• Шрифт: Тimеs New Roman, Kazakh KK, кегль – 14;
• Қатараралық интервал – бірлік;
• Азат жол басындағы бос жер – 1, 25 см;
• Сөздерді тасымалдауға болмайды;
• Тексті ені бойынша қою;
• Мақаланың көлемі толық 5 беттен аспауы керек;
• Баяндаманың соңына әдебиеттер тізімі беріледі. Сілтеме тік жақшаға алынып,
қайталанған жағдайда реттік номеріне сай пайдаланылған әдебиеттің беті
көрсетіледі. Мысалы: [7, 3 б.]. Беттер номерленбейді.

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:
Мақаланың тақырыбы бас әріптермен ортада жазылады, содан соң парақтың
ортасына бір аралықтан кейін автордың аты-жөні, тегі, ұйымның, қаланың атауы, секция
атауы көрсетіледі. Бір аралықтан кейін баяндама мәтіні басталады.
Конференция жұмысының Ұйымдастыру комитеті ғылыми мақалалар жинағын
басып шығаруды жоспарлауда. Жинақтың электронды нұсқасы PDF форматы түрінде
жариаланады. Ұйымдастыру комитеті мәтінді техникалық редакциялауға құқылы немесе
қабылдамауға және талаптарға сай ресімделмеген, жұмыстарды конференция жинағына
енгізбейді.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 118,
Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай
мемлекеттік педагогикалық университеті, 207
кабинет.
Байланыс телефондары:
+7 (714) 254-28-49
+7(701) 647-30-22 ( Бекмагамбетова Майсара Жаугаштиновна)
E-mail: maisara75@mail.ru.
Қонференцияға келіп тікелей қатысқандарға сертификат беріледі.
(Қосымша №1),
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Қатысуға өтінім

Аты-жөні (толығымен)
Мекеменің атауы (толығымен)
Баяндама (мақала) тақырыбы
Қызметі (толығымен) Ғылыми дәрежесі
Мемлекет, қала
Байланыс мәліметтері (мекен-жайы, телефон)
E-mail

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
KOSTANAI STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. U. SULTANGAZIN
SOCIALLY-HUMANITARIAN FACULTY
INFORMATION LETTER
About the International student scientific-practical conference dedicated to the 80th
anniversary of the University them. U. Sultangazin, Year of youth in the Republic of
Kazakhstan.

Kostanay state pedagogical University of U. Sultangazin invites you to participate in the
International student scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of the
KSPU of U. Sultangazin, Year of youth in the Republic of Kazakhstan. Students,
undergraduates, doctoral students can take part in the conference.
The conference will be held on April 18, 2019, at the address: Tauelsizdik 118
The conference program includes a plenary session and work in sections, round tables.
Work in the sections is planned to be organized in the following areas (topics):
1. Modernization of historical consciousness and historical science.
2. Actual problems of art and music education.
3. Socio-political and socio-economic aspects of modernization of Kazakhstan society
Conditions and procedure of participation at the conference:
For participation in conference up to April 15, 2019, to submit electronically the
application form for participation (Appendix № 1) and to make abstracts or scientific article to
the email addresses (specified above), according to the subject sections.
Conference language: Kazakh, Russian, English.
Form of participation: full-time, part-time.
Participation in the conference is free.
Article design rules:
the text is typed in word editor in one of the languages: Kazakh, Russian, English.
• page format – A4 (21x29,7);
• page settings: top and bottom – 2.5 cm, left – 2.25 cm, right – 2.25 cm;
• font: Times New Roman, Kazakh KK, size 14 PT.;
• line spacing – single;
• indentation in the first line of the paragraph 1.25 cm;
• word wrap is prohibited;
• text alignment by width;
• the length of the article is not more than 5 pages;
• in-text footnotes are given in square brackets, the number of the source in the list of references
is indicated, and after the comma – the page number, for example: [5, p. 256]; page numbers are
not specified inside the article.
The text of the article is drawn up according to the following scheme:
The title of the article is indicated in bold capital letters in the center. After one interval, the
center indicates the name and initials of the author, co-author (if any), supervisor, full name of
the University, city, section name. After one interval, the main text begins.

The conference materials are published in electronic form, and the publication of the collection is
also planned. The organizing Committee reserves the right to technical editing or rejection of the
material that does not correspond to the theme of the conference or decorated in violation of the
requirements.
Address of the Organizing Committee: Republic of Kazakhstan, 110000, Kostanay, 118
Tauelsizdik st., Kostanay state pedagogical University. Academician U. Sultangazin, office 207.
Phones:
+7 (714) 254-28-49
+7(701)647-30-22 ( Bekmagambetova Maysara Augustinova)
E-mail: maisara75@mail.ru
The fact of participation in the conference will be issued certificates.
(Appendix № 1)
Registration form
Name (in full)
Place of work
Position
Scientific title, degree
Section
Article title
Additional Information

