
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ  

МИНИСТРЛІГІ 
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

Сізді 2018 жылдың 25-26 сәуірінде Интернет-Онлайн режимінде өтетін «Рухани 
жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылық 
мамандықтағы педагогтарды кәсіби даярлау: іздену, даму бағыты және келешегі» 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырамыз. Конференция 
пікірталасына көркемдік білім жүйесі практикасының, ғылым мен теорияның сан 
қырлылығын, қоғамның қазіргі дамуында және өскелең ұрпақтың тәрбиесінде оның рөлі 
мен мәнін ашатын ғылыми бағыттардың ауқымды спектрі ұсынылады. 

 
Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Үздіксіз білім алу үдерісінде шығармашылық мамандықтағы педагогтарды кәсіби 
даярлау. 
2. Білім саласында дәстүрлі мәдениет пен өнерді дамытуда бірізділік. 
3. Өнердің этникааралық толеранттылықты қалыптастыруға ықпалы. 
4. Балалардың көркемдік білімі мен тәрбиесінде отбасы мен мектептің өзара әрекет ету 
мәселелері.  
 

Конференция қазақ, түрік, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді. 
 

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланатын болады. Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференцияға қатысу үшін 2018 жылдың 10 сәуіріне дейін: 

- конференцияға қатысу өтінішін; 
- Шрифт Times New Roman, өлшем 14 пт, жиектері – 2 см,  қатараралық интервал – 

бірлік, Формат Microsoft Word 2003, 2007, 2010, ені бойынша бірдей, А4 бетінің 
форматы, материалы 5 беттен аспайтын талаптарға сәйкес дайындалған электронды 
нұсқасы мен баяндама мәтінін қағаз жүзінде поштаға немесе электронды мекен-
жайына жіберу.   

 
Мақаламен бірге келесідей ақпараттар болуы тиіс: 

  
1. ӘОЖ индексі – бірінші беттің сол жақ бұрышында (1 аралық арқылы). 
2. Мақала атауы парақтың ортасына БАС ӘРІПТЕРМЕН қою шрифтімен жазылады (1 
аралық арқылы).   
3. Мақала атауының астына автордың аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, қызметі, ұйым 
атауы мен электронды мекен-жайы көрсетіледі (1 аралық арқылы). 
4. Түйіндеме: қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және summary, тіліндегі орыс 
баяндамалар үшін түйін және summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін және 
резюме, түрік тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме курсивімен беріледі. 
5. Ары қарай қатар арқылы баяндаманың негізгі мәтіні басылады. 
6. Әдебиет негізгі мәтіннің соңында бір қатарға бос жерде көрсетіледі (Дәйексөз алынған 
әдебиетке берілген сілтемелер мақала соңында, дәйексөз тәртібімен, төртбұрыш жақшада 
орналасады).   
 
Кіру жарнасы: 
Конференция қатысушылары үшін 3000 теңге мөлшерінде кіру жарнасы (мақала төлемі) 
қаралған. 



№1 секция координаторы. Ельжанов Дархан Нуржанұлы  е–mail:   eljan_77@mail.ru,  
Ұялы тел: 8 701 658-52-72; 
№2 секция координаторы. Сопбеков Сабит Оразбекұлы е–mail:  Sabit_-_sabit@mail.ru, 
Ұялытел: 8 702-579-09-03;  
№3 секция координаторы. Якуб Аякоз Абдусахитқызы e–mail: ayagoz2408@mail.ru, 
Ұялы тел: 8 777-601-22-29; 
№4 секция координаторы. Тобагабылова Айжан Жунусқызы  e–mail: aijan_baki@mail.ru,  
Ұялы тел: 8 701-486-79-43. 
              
          Конференцияның жұмыс күндері  2018 жылдың  25-26 сәуірі 

 Ұйымдастырушылық жарна (жарияланғаны үшін) туралы түбіртекті сканерленген 
нұсқада секторлар бойынша электронды поштаға жіберу.  Жарна төмендегідей 
реквизиттер бойынша «Жарияланым үшін» белгісімен арнайы шотқа төленеді: 
Қ.А.Ясауи атындағы  ХҚТУ  Банк  реквизиттері: 
ИИК КZ 069260801128571000 
БИК KZKOKZKX 
АО  Казкоммерцбанк 
Кбе 16, БИН 990440008043 
 
Құрметті әріптестер, конференция қатысушылары! Сіздерден материалдарды  
жоғарыда көрсетілген талаптарды сақтау арқылы мұқият редакцияланған түрде 
ұсынуды өтінеміз. 

                                  
                 Баяндама дайындау үлгісі: 

 
ӘОЖ (10пт.) 
 

БАЛАЛАРДЫҢ ЭМПАТИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
МҮМКІНДІКТЕРІ (11пт) 

 
                                                                Тобагабылова А.Ж.  
 

Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы, 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, Қазақстан (11пт) 

E – mail:  aijan_baki@mail.ru (11пт) 
 

Түйін (10пт) 
 

Summary (10пт) 
 

Баяндаманың негізгі мәтіні (12 пт) 
                           -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Әдебиет (11 пт) 
                                                            Өтініш формасы: 

Өтініш 
1. Баяндамашының аты-жөні (толық)  
2.     Ғылыми дәрежесі, атағы  
3. Ұйым, қызметі   
4. Мекен-жай (индексті міндетті түрде көрсету)   
5. Байланыс телефоны, факс (халықаралық код)  
6. Баяндама атауы  



7. Секция атауы  
 

Конференция туралы барлық ақпарат Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің  
www.ayu.edu.kz  сайтында жарияланған. 
          Модераторлар: Сыдыкова Роза Шаймардановна, тел: +7 775 804 45 58, факс: 8(725 
33)321 46 (204); Оспанов Болат Жұмағұлұлы, тел: 8 707 761 10 61, e–mail: 
danial_1961@mail.ru 
Конференция бойынша тіркеу мәселелеріне жауапты тұлға: Елжанов Дархан 
Нуржанұлы;  ұялы тел: 8701-658-52-72, е–mail: eljan_77@mail.ru; 
Тезистерді жинауға жауапты тұлға: Тобагабылова Айжан Жунусқызы; ұялы тел.:  
+7 701 486 79 43,  e-mail: aijan_baki@mail.ru. 

Ұйымдастыру комитеті 
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, 

«Орындаушылық өнер»  кафедрасы 
 

 «Шығармашылық мамандықтағы педагогтарды кәсіби даярлау: іздену, 
даму бағыты және келешегі» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының пресс-релизі 
 

Халықаралық 
ғылыми-практикалық 
конференцияның 
атауы 

Шығармашылық мамандықтағы педагогтарды 
кәсіби даярлау: іздену, даму бағыты және келешегі  

Мақсаты:  Шығармашылық мамандықтағы педагогтарды 
кәсіби даярлаудың әдістемелік негіздерін зерттеу 
және практикалық кәсіби қызметте оны жүзеге 
асырудың педагогикалық жағдайларын жасау.  
 

Міндеттері: - Шығармашылық мамандықтағы педагогтарды 
кәсіби даярлаудың әдістемелік негіздерін 
айқындау; 
-адамзаттың өнер арқылы толеранттық 
дүниетанымын қабылдаудың инновациялық 
тәсілдерін негіздеу; 
-өскелең ұрпақтың рухани-адамгершілік 
тәрбиесінде мәдениаралық байланыстарды 
қалыптастырудың интеграциялық үдерістерін 
зерттеу; 
- шығармашылық мамандықтағы педагогтардың 
көпаспектілі қызметінің мәселелерін талдау және 
жалпылау.  
 

Нәтижесі: Конференция өткізу, ғылыми еңбектерді жариялау 
және сертификаттар тапсыру 

Модератордың  аты-
жөні: 

Сыдыкова Роза Шаймардановна 



Ғылыми дәрежесі Педагогика ғылымдарының докторы 
Жұмыс орны Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан қ. 
Байланыс  
телефондары: 

8 771 828 27 39, 8 775 804 45 58 

Е-mail: Sydykova_roza@mail.ru 
 


