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ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу үшін жоғары оқу 

орындарының, колледждердің оқытушыларын, докторанттарды, магистранттарды, жоғары оқу 

орындарының студенттерін (жетекшімен бірге), мектеп мұғалімдерін, сондай-ақ 

қарастырылатын мәселелерге қызығушылық танытатын барлық мұғалімдерді шақырамыз. 

Қорытынды бойынша конференция мақалаларының жинағы шығарылады, шығарылатын 

жинақ УДК және ББК тиісті кітапханалық индекстерге, ISBN баспа кітап индексіне ие.  

Конференцияға қатысу нәтижелері бойынша әр автор конференцияның қатысқанын 

растайтын ұйымдастыру комитетінің мөрлері жәнеқолдарымен бекітілген нысандағы атаулы 

сертификатты және конференцияның PDF форматындағы мақалалар жинағын институт ҚӨУ 

сайтында орналастырады. 

  

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

1. Ыбырай Алтынсариннің қазақстан қоғамындағы және рухани-адамгершілік дамуындағы рөлі 

мен маңызы    

2. Мектепте, колледждер мен жоғары оқу орындарында цифрлық, жаратылыстану-ғылыми және 

гуманитарлық бағыттағы негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын іске асырудың 

тиімді тәжірибелері. 

3. Педагогтардың тиімді тәжірибеде үздіксіз кәсіби дамуы 
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БАҚЫЛАУ КҮНІ 

Материалдарды, мақалаларды қабылдау 2021ж. 7 ақпанға дейін 

Мақаланы жариялауға қабылдау/мақұлдау немесе мақаланы 
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КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 

Конференцияға қатысу және материалдар жинағына мақалаларды жариялауды 

ұйымдастыру жарнасы 3000 тенге. 

Материалдарды 2021 жылдың 7 ақпанға дейін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына 

altynsarin2021@mail.ru жеке файлдармен ұсыну қажет:  

1) талаптар мен үлгіге сәйкес рәсімделген мақала; 

2) үлгі бойынша қатаң рәсімделген өтінім; 

3) ұйымдастыру жарнасын төлеу туралы түбіртектің көшірмесі. 

Файл атауында мақала бар бірінші автордың тегін көрсету қажет (мысалы: 

А.А.Қасымова – мақала, А.А.Қасымова – өтінім, А.А.Қасымова – түбіртек). 

 

 Ескертпе: 

1. Құрметті авторлар, егер де Сіздерге мақалаларыңыз қайтарылса, онда Сіздер оны қайта 

қарастырып, жөндеп, Сіздерге жіберілген электрондық мекен-жайға қайта жіберулеріңіз керек 

болады. 

2. Мақаланың төлем жарнасы төленген түбіртегі және өтініші болған жағдайда  

қарастырылады. 

 

ТӨЛЕМ ЖАРНАСЫНЫҢ  ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН РЕКВИЗИТІ 

1. Банктің деректемелері бойынша ағымдағы шотқа төлем: 

Банк реквизиті: 

Алушы: 

Коммерциялық емес акционерлік қоғамы «А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік 

университеті» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

110000, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47 

БИН 200740006481 

ИИК KZ61914092203KZ002CJ 

БИК SABRKZKA  

КБЕ 16 

КНП 861 

Филиал ДБ АО «Сбербанк» 

 

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨТІНІШІ 

Өтініш төменде көрсетілген үлгіге сәйкес рeсімделеді 

 

Қатысушы өтініші: Автор 1 Автор 2 Автор 3 Автор 

4 

Автордың  аты-жөні (толық)     

Жұмыс орны     

Ғылыми дәрежесі, атағы     

Лауазымы      

Байланыс телефоны     

E-mail     

PDF форматында мақала жинағы мен 

сертификатты жіберуге арналған электрондық- 

пошта  

Бірінші автордың мекен-жайы 

көрсетіледі  

Мақаланың атауы  

Мақаланың бетінің саны  

Конференция бағытыныңнөмірі және атауы  

Қатысу формасы (іштей/сырттай) – сертификатта 

және жинақта көрсетілмейді 
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МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Өзектілігі Мақала тақырыпқа сай өзекті және дербес зерттеу нәтижелеріне сәйкес 

болуы керек. 

Жауапкершілік Ақпараттың анықтылығының толық  жауапкершілігі конференцияның 

қатысушыларына, мақала авторларына жүктеледі. 

Мақаланың көлемі Мәтін 3-тен 5 бетке дейін машинамен басылған мәтін, жеке немесе 

авторлық ұжыммен орындалған болуы керек. 

Авторлар саны Бір мақаланың авторлары 4 адамнан аспау керек  

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

Аннотация Негізгі мәтіннің басында мақалаға 3 тілде: мемлекеттік, орыс және 

ағылшын тілдерінде жазылған  (600 таңбадан көп емес) аннотация 

болуы керек (11кегль). 

Түйінді сөздер Аннотациядан кейін мақаланы сипаттайтын 5-8 сөз көлемінде 

мемлекеттік, орыс  және ағылшын тілдерінде жазылған түйінді сөздер 

болуы тиіс (11кегль). 

Беттерді нөмірлеу жүргізілмейді 

Бет жиектерінің шегі жоғарғы, төменгі – 20 мм, оң – 15 мм, сол – 30 мм. 

Шрифт TimesNewRoman 

размер (кегль) – 12; аннотация, түйінді сөздер, әдебиеттер тізімі, 

кестелер – 11кегль 

Жоларалық ара қашықтық - бір 

Мәтінді ені бойынша теңестіру керек 

Парақ өлшемі А4(210x297 мм), бағдарлау кітап түрінде 

Суреттер мен 

кестелер  

Графикалық объектілер сурет немесе топтастырылған объектілер 

түрінде болуы тиіс. Графикалық нысандар бет жиектерінің шегінен 

шықпауы және бір беттен аспауы, анық болуы тиіс. Суреттердің атауы 

мен нөмірлері суреттердің астында, кестелердің атауы мен нөмірлері – 

кестелердің үстінде (11 кегль) көрсетіледі. 

Пайдаланған 

әдебиеттер мен 

сілтемелер тізімі  

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). 
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Аннотация 

Өзектілігі 

Мақсаты 

Түйінді сөздер: сөз, сөз, сөз, сөз, сөз. 

 

Аннотация 

Актуальность 

Цель 

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово. 

 

 

Аbstract 

Relevance 

Goal 

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]. 
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