
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2018 жылы 2 наурыз  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университетінің ұйымдастыруымен «Адами капиталды дамыту - 

Қазақстан қоғамын жаңғыртудың негізі» атты халықаралық  ғылыми-

әдістемелік конференциясы өткізіледі.  

 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

 Білім берудің жаңа сапасын қалыптастырудағы әдістемелік мәселелер  

 Жоғары білім берудегі қазіргі инновациялық әдістер мен 

технологиялар  

 Жоғары білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар 

 Білім алушыларының өзіндік жұмыстарын басқару және сабаққа 

дайындау 

 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары білім алу үдерісінің 

міндетті бір түрі  

 Пән бойынша оқу курсын жасау мәселесі. Ғылыми білім – оқу 

курсының негізі. 

 Студенттердің оқу дағдысын және танымдық үдерістерін басқару 

 Оқытушының қызметі және кәсіби дайындығы 

 Студентке бағытталған білім беру: студенттің білім алу үдерісінің 

белсенділігін арттыру мәселелері мен негізгі қағидалары  

 

Конференция қазақ, орыс тілдерінде өтеді.  

Конференцияның жинағына баяндаманы енгізу үшін баяндама мәтіні 

ұйымдастыру комитетіне электронды нұсқада 2018  жылдың 28 ақпанына   

дейін тапсырылады. 

Өткізілетін орын: Орал қаласы, Құрманғазы көшесі, 177А, Батыс 

Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті   

Конференция материалдарына қойылатын негізгі талаптар: 

Мақаланың көлемі 5 беттен аспауы керек (формат А4), жоғарғы шегі – 2 

см, төменгі шегі – 2 см, оң жағы – 1,5 см., сол жағы – 3 см., шрифт: Times 

New Roman, кегль – 14, қатараралық интервал – 1 бірлік, баяндама тақырыбы 

БАС ӘРІПТЕРМЕН жазылады, содан соң парақтың ортасына автордың аты-

жөні, жұмыс орны толық көрсетіледі, баяндама соңына әдебиеттер тізімі 

беріледі. Сілтеме тік жақшаға алынып, қайталанған жағдайда реттік нөміріне 

сәйкес пайдаланылған әдебиеттің беті көрсетіледі. Мысалы: [6,4 б.]. 

Мақаланың соңында түйіндеме (резюме) беру қажет. (қазақ тілінде жазылған 

баяндамаға – орыс тілінде, орыс тілінде жазылған баяндамаға қазақ тілінде). 



Конференцияға мақала ұсыну ақылы - 3000 теңге.  Конференция 

мақалалары «БҚИТУ хабаршысы» журналында басылады. 

Көрсетілген мерзімнен кейін жіберілген және талапқа сай емес мақалалар 

қабылданбайды. Мақала мазмұны мен грамматикалық қателері үшін 

ұйымдастыру комитеті жауап бермейді. Ұйымдастыру комитеті және 

редакциялық комиссия конференцияға келіп түскен мақалаларды таңдау 

және жариялау құқығын өзіне қалдырады.  

Конференцияға келу шығыны қатысу жақ тарапынан. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:  090000, Қазақстан 

Республикасы, Орал қаласы, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университеті (204-бөлме), академиялық қызмет бөлімінің жетекшісі 

Машанова Самал Амангельдиевна (87754091758). Байланыс телефондары:  

8(7112)51-24-50; факс 8(7112)50-55-20; E-mail: wkha@mail.ru 

Конференция мақалаларын «БҚИТУ хабаршысы» журналында 

басылу төлемі үшін реквизиттер: 

Мекеме атауы: Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университеті 
БИН (клиенттің):  150940012491 

ИИК (шот номері): KZ438560000009539266(KZT) 

БИК (банк коды): KСJBKZKX 

(KБе 17) 

БИН банктікі: 980841000096 

CENTERCREDIT банкі 
Аудару кезінде «конференция үшін» белгісін қойып, тегі және өз аты 

мен әкесінің атының бірінші әріптерін жазу қажет. 

 

Ұйымдастыру комитеті 

 

Қатысушының өтініш беру формасы: 

 

Аты-жөні, тегі, мемлекет, қала  

Автор туралы мәлімет: лауазымы 

(қызметі), ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, жұмыс орнының толық атауы, 

телефоны 

 

Мекен-жайы (пошта индексі, үй 

адресі) 

 

Байланыс телефоны (халықаралық 

байланыс кодымен) 

 

Электронды пошта (е-mail)  

Мақаланың тақырыбы   

Бағыты  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 2 марта  2018 года Западно-Казахстанский инновационно-

технологический университет проводит международную научно-

методическую конференцию «Развитие человеческого капитала как основа 

модернизации казахстанского общества».  

 

  Основные направления конференции: 

 

 Методические проблемы формирования нового качества образования  

 Современные инновационные методы и технологии обучения в 

высшем образовании 

 Информационные и коммуникационные технологии в высшем 

образовании 

 Управление самостоятельной работой обучающихся: подготовка 

обучающихся к занятиям  

 НИРС как вид учебной деятельности в вузе 

 Вопросы разработки учебного курса по дисциплинам. Научные знания 

как основа учебного курса.  

 Управление познавательными процессами и учебными мотивами 

студентов  

 Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя  

 Студентоцентрированное обучение: основные принципы и вопросы 

активации образовательной деятельности студента 

 

Язык конференции: казахский и  русский.  

Материалы для конференции должны быть отправлены в электронном 

виде до 28 февраля 2018 года. 

Место проведения: г.Уральск, улица Курмангазы, 177А, Западно-

Казахстанский инновационно-технологический университет 

Основные требования к оформлению статьи: 

Объем  – не более 5 полных страниц формата А4, шрифт - размер 14 

кегль, обычный, Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0. Поля 

страницы: сверху и снизу по 2 см., справа 1,5 см., слева 3 см. По центру - 

название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом; ниже через 

пробел фамилия, и.о. автора (ов), строчными буквами, ниже через пробел 

полное название учреждения, в котором выполнена работа, город. Ниже 

через пробел - текст статьи. Список литературы приводится в конце текста, 

по мере упоминания в тексте и оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ. Последняя страница должна быть заполнена полностью. В конце 



статьи должно быть резюме (к статье на казахском языке - на русском, к 

статье на русском языке - на казахском). 

Подача статьи для конференции – 3000 тенге. Материалы 

конференции будут выпущены в журнале «Вестник ЗКИТУ».  

Статьи, отправленные позже указанного срока и несоответствующие 

требованиям, не принимаются. Организационный комитет не несет 

ответственности за грамматические ошибки в содержании статей. 

Организационный комитет оставляет за собой право выбора и опубликования 

материалов конференции.  

Затраты для участия в конференции за счет участвующей стороны. 

Адрес организационного комитета: 090000, Республика Казахстан, 

г.Уральск, ул. Г.Караша 12, Западно-Казахстанский инновационно-

технологический университет (каб. 204), руководителю академического 

отдела Машанова Самал Амангельдиевна (87754091758). Телефон:  8 (7112) 

51-24-50; факс 8 (7112) 50-55-20; E-mail: wkha@mail.ru 

Реквизиты для оплаты публикации в журнале «Вестник ЗКИТУ»: 

Наименование организации: ЧВПОУ «Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет» 

БИН клиента:  150940012491 

ИИК (номер счета): KZ438560000009539266(KZT) 

БИК (код банка): KСJBKZKX 

(KБе 17) 

БИН банка: 980841000096 

Банк CENTERCREDIT  

 

При переводе денег необходимо отметить «для конференции» и 

фамилию и инициалы автора. 
 

Организационный комитет 

 

 

Форма заявки для участия: 

 

Ф.И.О., страна, город  

Информация об авторе: должность, 

научная степень, ученое звание, полное 

название места работы, телефон 

 

Адрес (почтовый индекс, адрес дома)  

Телефон (с международным кодом)  

Электронная почта (е-mail)  

Тема статьи   

Направление  

 


