
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 
 

Сіздерді 2019 жылдың 03-04 мамыр айында өтетін «Білім беру жүйесін жетілдіру 

бағдарламалары: оқу-тәрбие үдерісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман 

даярлау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына 

(интернет конференция) қатысуға шақырамыз.  

 

Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның мақсаты: Қазіргі заманғы 

білім беру жүйесіндегі жаңа инновациялық ізденістерді, педагогика ғылымының даму 

тенденцияларын және жаңа білім беру бағдарламаларын талдап, осы саладағы ғылыми 

зерттеу нәтижелері мен педагогикалық тәжірибелерді зерделеп,  тәжірибе алмасу.  

 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды тәрбиелеу мен білім берудің  

педагогикалық мәселелері; 

2. Бастауыш мектептерде  білім беру мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ізденістер 

мен зерттеулер; 

3. Гуманитарлық және техникалық  білім берудің өзекті мәселелері; 

4. Рухани жаңғыру– ұлттың жаңғыруы; 

 

Конференцияның жұмыс күндері 2019 ж. 03-04 мамыр 

Конференция қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдерінде өтеді. 

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланатын болады. 

Халықаралық ғылыми-білім беру конференциясына қатысу үшін 2019 жылдың 23-ші 

сәуіріне дейін: 

- конференцияға қатысу өтініші; 

- конференция талабына сай рәсімделген мақала (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 кем болмауы керек 

мақаланың электронды нұсқасы мен баяндама мәтінін қағаз жүзінде поштаға немесе 

электронды мекен-жайға жіберу қажет. 

  

Мақалада келесідей ақпараттар болуы тиіс: 

1.ӘОЖ индексі – бірінші беттің сол жақ бұрышында (1 аралық интервал арқылы). 

2.Мақала атауы парақтың ортасына бас әріптермен қою шрифтімен жазылады (1 

аралық интервал арқылы). 

3.Мақала атауының астына автордың аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, қызметі, 

(ізденушілер үшін ғылыми жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы көрсетілуі тиіс) ұйым 

атауы мен электронды мекен-жайы көрсетіледі (1 аралық интервал арқылы). 

4.Түйіндеме:  

қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және summary,  

орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін және summary,  

ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме,  

түрік тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме курсивпен беріледі. 

5.Ары қарай 1 аралық интервал арқылы баяндаманың негізгі мәтіні басылады. 



6.Әдебиеттер негізгі мәтіннің соңында бір қатарға бос орын қалдырылып көрсетіледі 

(Дәйексөз алынған әдебиетке берілген сілтемелер мақала соңында, дәйексөз тәртібімен, 

төртбұрыш жақшада орналасады). 

Мақала электрондық поштаға келіп түскеннен кейін мақаланың қабылданғандығы 

немесе қабылданбағандығы жөнінде міндетті түрде жауап қайтарылады.  

 

Кіру жарнасы: Конференция қатысушылары үшін 1500 теңге мөлшерінде кіру жарнасы 

(мақала төлемі) қарастырылған. 

Ұйымдастырушылық жарна (жарияланғаны үшін) туралы түбіртек сканерленген нұсқада 

секторлар бойынша e-mail: bilim_tex@mail.ru электронды поштаға жіберіледі. Жарна 

төмендегідей реквизиттер бойынша арнайы шотқа төленеді: 

 

Төлеу реквизиттері:  

KASPI GOLD 

5169 4971 2671 2662 8712 

Бакирова Закира Абужусиповна 

иин 870910401309 

Көрсетілген мерзімнен кейінгі ұйымдастыру комитетіне түскен өтініштер 

қарастырылмайды, мақала жарияланбайды. Ұйымдастыру комитеті конференцияға  

мақалаларды іріктеп  алуға құқылы. Жол акысы, жатын жер, тамақтану шығындары 

қатысушылар өз есебінен болады. 

Конференция туралы барлық ақпарат Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университетінің www.ayu.edu.kz сайтында жарияланған. 

 

Тезистерді жинауға жауапты тұлғалар:  

Бакирова Закира Абужусиповна, ұялы тел.: 87774087149, e-mail: bilim_tex@mail.ru  

Тасова Асель Баймурзаевна, ұялы тел.: 87056972828, e-mail: bilim_tex@mail.ru 

Ұйымдастыру комитеті: 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 

«Білім технологиялары» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayu.edu.kz/


 

 

Құрметті әріптестер, конференция қатысушылары! Сіздерден материалдарды  

жоғарыда көрсетілген талаптарды сақтап, мұқият редакцияланған түрде ұсынуды 

өтінеміз. 

 

Баяндама дайындау үлгісі: 

 

ӘОЖ (12 пт.) 

 

БАЛАЛАРДЫҢ ЭМПАТИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

МҮМКІНДІКТЕРІ (12 пт) 

ППМ-611 тобының студенті А.А.Қожа (12 пт) 

Ғылыми жетекші: п.ғ.к, доцент А.Қ.Рысбекова  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан (11 пт) 

E-mail: ai@mail.ru (11пт) 
 

Түйін (12 пт) 

Summary (12 пт) 

 

Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Әдебиеттер (12 пт) 

 

 

Өтініш формасы: 

 

 

1 Баяндамашының аты-жөні (толық)   

2 Ғылыми дәрежесі, атағы  

3 Ұйым атауы, қызметі  

4 Мекен-жайы (индексті міндетті түрде 

көрсету) 
 

5 Байланыс телефоны, факс 

(халықаралық код) 
 

6 Баяндама атауы  

7 Бағыт атауы  

 

mailto:ai@mail.ru 

