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Байтұрсынов оқулары- 2018 шеңберінде  «Иннова-2018» атты халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция жұмысына  жоғары оқу орындарының оқытушыларын, докторанттар мен 

магистранттарды қатысуға шақырамыз.  

Конференция мақсаты: білім саласына ақпараттық-коммуникациялық  және инновациялық 

білім беру технологияларын енгізу және тарату, жоғары мектеп оқытушыларының кәсіби-

педагогикалық, шығармашылық әлеуетін жетілдіру.   
Конференция қорытындысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы электронды форматта 

УДК,ББК кітапханалық индексі, ISBN кітап баспа индексіне сәйкес басылып шығады және Ахмет 

Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің сайтына 

орналастырылады.Баяндамашыларға конференция жұмысына қатысқандығын растайтын 

сертификат беріледі. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

1. Адам капиталының дамуы- мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру шарты. 

2. ЖОО білім беру процесіндегі IT- технологиялары.  

3. Студентке бағытталған  оқыту:  принциптері мен технологиялары , оқыту және бағалау 

4. Тәжірибеге бағытталған оқыту: оқытушының көзқарасы, білім алушының көзқарасы және 

жұмыс берушінің көзқарасы. 

5. «Рухани жаңғыру»:  студент жастарды тәрбиелеудегі қазіргі  идеология. 

 

6. Білім беру жүйесінде үштілділікті оқытуды ұйымдастыру: тәжірибе және ұсыныстар. 

 

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс. 

Конференция жұмысына қатысу формасы: тікелей және сырттай  
 

  Конференцияға қатысу шарттары 

 

Ғылыми мақалалар 2018ж. 6 сәуіріне дейін қабылданады,мақала көлемі 3 бетке дейін.  

 

Қажетті құжаттар  liotksu69@mail.ru  электронды поштасына жіберіледі :   
1) талаптар мен үлгіге сәйкес рәсімделген мақала; 

2) қатысушы өтінімі  (үлгісі беріледі); 

Файлдардың атаулары автор(-лар)дың атымен жазылады. 

 

 

Қатысушының өтініш үлгісі 
 

Қатысушының өтініші 

Тегі, аты, әкесінің аты 

Жұмыс орны 

Ғылыми дәрежесі, атағы 

Лауазымы  

Байланыс телефоны  

E-mail 

Мақала атауы  

Қатысу формасы (тікелей, сырттай)  
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Ғылыми мақалаларды рәсімдеу талаптары 

 

  мәтін Microsoft Word 97-2003 мәтіндік редакторында жасалады; 

 қаріп  Times New Roman, қаріп өлшемі  – 12; 

 жоларалық интервал – 1 интервалмен ;  

 мақаланың негізгі мәтіні тасымалсыз ені бойынша форматталып, бірінші жолдағы азат 

жолы 1 см басталады  

 парақ форматы  А4 (297x210 мм.); 

 парақтың шеттері: барлығы– 2 см.;  

 беттері нөмірленбейді; 

 мақала мәтінінде автоматты түрде нөмірлеу қолданылмау  керек; 

 мақаланың  тақырыбы бас әріптермен, қою шрифтпен ортасынан жазылу керек;  

 мақала тақырыбы астына курсивпен автор(лар)-дың тегі, аты-жөні, жұмыс орны, оқу(ғылыми) 

ұйымының атауы көрсетіледі;  

 мақаланың жалпы көлемі (таблицалар, суреттерді қоса) 3 беттен аспауы керек; 

 әдебиеттер тізімі еңбекте көрсетілу тәртібіне қарай мақаланың соңында жазылады; 

 әдебиеттер тізімі мәтін ішіндегі сілтеменің реттілігіне орай нөмірленеді ;  

 сілтеме берілген әдебиеттер мәтінде  тік жақшаның ішінде көрсетіледі. 

Редакция алқасы мақалалар мазмұнының нақтылығына жауап бермейді,бірақ 

мақалалардың конференция тақырыбына өзектілігі мен мазмұнының сай келуін таңдап алу 

құқығын қалдырады. 

Рәсімдеу үлгісі  

 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

КАК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Абаева Г. И. 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 

 

Мақала мәтіні 

               Әдебиет тізімі : 

1. Ибраев Т.К. Теоретико-методологические аспекты социально- образовательной сферы в 

условиях реформирования. – Астана: Проспект, 2017. -157 с.   

2. Айдарова К.Б., Поливанова А.А.Социальные вопросы воспитания современной 

молодежи// Современные аспекты науки и образования. 2017. № 7. URL: www.science-

journal.ru/124-214885. 

 

Ұйымдастырушы комитеттің байланыс телефондары мен мекенжайы: 

 

110000,Қазақстан,  Қостанай қ,  Байтұрсынов көш.  47, 

Оқу-әдістемелік басқармасы инновациялық білім беру технологияларының зертханасы  

Чехова Татьяна Ивановна,  оқу-әдістемелік бөлімінің басшысы,  

ұял.тел. 8 777 442-62-16 ; е-mail: umo10@mail.ru 

 

Айткужинова Сауле Нортасовна,инновациялық технологиялар зертханасының меңг.,  

ұял.тел. 8 705 456-36-23; е-mail: liotksu69@mail.ru 
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Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная научно-методическая конференция 

«ИННОВА-2018» 

19-20 апреля 

 
 

Приглашаем преподавателей вузов, докторантов и магистрантов  принять участие в работе 

международной научно-методической конференции «Иннова-2018» в рамках Байтурсыновских 

чтений – 2018.  

Цель конференции: внедрение и распространение инновационных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, совершенствование 

профессионально-педагогического, творческого потенциала преподавателей высшей школы. 
По итогам конференции будет издан сборник научных статей в электронном формате с 

соответствующими библиотечными индексами УДК, ББК, печатным книжным индексом ISBN и 

размещен на сайте Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова. 

Докладчикам будет выдаваться сертификат, подтверждающий участие в работе конференции. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7. Развитие человеческого капитала как условие реализации государственных программ. 

8. IT- технологии в образовательном процессе вуза. 

9. Студентоцентрированное обучение: принципы и технологии, преподавание и оценка.  

10. Практико-ориентированный подход к обучению: взгляд преподавателя, взгляд 

обучающегося и взгляд работодателя. 

11. «Рухани жаңғыру»:  современная идеология воспитания студенческой молодежи. 

 

12. Организация полиязычного обучения в системе образования: опыт и рекомендации. 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский 

Формы участия в работе конференции: очное и заочное 
 

Условия участия в конференции 

 

Прием научных статей до 6  апреля 2018 г., объем статей до 3 страниц. 

По электронному адресу liotksu69@mail.ru необходимо направить:   
1) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

2) заявку участника (образец прилагается); 

В названии файла со статьей необходимо указать фамилию автора (-ов).  

 

 

Образец  заявки  участника 
 

Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы 

Ученая степень, звание 

Должность  

Контактный телефон 

E-mail 

Название статьи 

Форма участия (очная, заочная)  
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Требования к оформлению научных статей 

 

 текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 97-2003; 

 шрифт Times New Roman, размер символа – 12; 

 межстрочный интервал – одинарный;  

 основной текст статьи должен быть отформатирован по ширине без переносов, отступ в 

начале абзаца – 1 см.;  

 формат листа А4 (297x210 мм.); 

 все поля – 2 см.;  

 страницы не нумеруются; 

 в тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация; 

 заголовок статьи  прописными буквами, жирным шрифтом по центру;  

 ниже заголовка курсивом указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), место 

работы, название учебной (научной) организации;  

 общий объем статьи, включая таблицы, графики и рисунки - до 3-х  страниц; 

 список использованных при подготовке статьи информационных источников располагается в 

конце статьи; 

 Сілтеме берілген әдебиеттер мәтінде қисық, тік жақшаның ішінде әдебиеттер тізіміндегі 

нөміріне сай нөмірмен көрсетіледі перечисление источников дается в порядке ссылок на 

них в тексте статьи;  

 номер ссылки в тексте оформляется в квадратных скобках. 

 Редколлегия не несет ответственности за достоверность содержания статей, но оставляет право 

отбора статей в аспекте их актуальности и соответствия содержания  тематике конференции. 
 

 

Образец оформления 

 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

КАК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Абаева Г. И. 

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова 

 

Текст статьи 

               Список литературы: 

1. Ибраев Т.К. Теоретико-методологические аспекты социально- образовательной сферы в 

условиях реформирования. – Астана: Проспект, 2017. -157 с.   

2. Айдарова К.Б., Поливанова А.А.Социальные вопросы воспитания современной 

молодежи// Современные аспекты науки и образования. 2017. № 7. URL: www.science-

journal.ru/124-214885. 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет по адресу: 

 

110000, Казахстан, г. Костанай, ул. Байтурсынова  47, 

Лаборатория инновационных образовательных технологий  учебно-методического управления  

Чехова Татьяна Ивановна,  начальник учебно-методического отдела,  

сот.тел. 8 777 442-62-16 ; е-mail: umo10@mail.ru 

 

Айткужинова Сауле Нортасовна, зав. лабораторией инновационных  технологий,  

сот.тел. 8 705 456-36-23; е-mail: liotksu69@mail.ru 
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