МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова 28ноября 2019 года приглашает
Вас принять участие в работе Республиканской научно-практической конференции на тему «Актуальные
проблемы развития системы образования Казахстана в условиях трансформации духовной жизни
современного общества»
Основные направления работы конференции:
1. Высшее педагогическое образование: современное состояние и перспективы развития;
2. Профессиональная подготовка педагогических кадров в условиях обновленного содержания
образования в контексте реализации программы «Рухани Жаңғыру»
3. Воспитание подрастающего поколения в условиях модернизации общественного сознания.
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Для участия в работе конференции необходимо до 6 ноября 2019 года представить в оргкомитет
следующие документы:
- заявку на участие в конференции по ниже предложенной форме;
- тезисы доклада, оформленные по требованиям;
- копию документа об оплате оргвзноса.
Образец заявки на участие в конференции
1.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
2.
Название организации
3.
Должность, ученая степень и звание
4.
Адрес (с указанием страны, индекса, города, улицы,
номер дома и квартиры)
5.
Контактный телефон, электронная почта (e-mail)
6.
Название статьи
7.
Название направления работы конференции
8.
Форма участия в конференции (очная / заочная)
9.
Необходимость бронирования номера в гостинице
(да / нет)
Требования к оформлению тезисов докладов
Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника. Тезисы доклада
принимаются в электронном виде объемом не более 5 страниц (включая рисунки, таблицы, список
литературы) формата А4. Набор текста осуществляется в редакторе MicrosoftWorld 12 шрифтом
TimesNewRoman (KZTimesNewRoman) и 1 (одинарным) междустрочным интервалом. Поля: левое – 30 мм,
правое, верхнее и нижнее – 20 мм. В верхнем левом углу указывается УДК, ниже по центру жирным
шрифтом – фамилия(-и) и инициал(-ы) автора(-ов), на следующей строке по центру курсивным шрифтом –
название организации, города и страны, далее через строку по центру заглавными буквами и жирным
шрифтом – название доклада, далее через строку с красной строки – текст тезисов доклада. В тексте тезисов
доклада ссылки на источники указанной в списке литературы оформляются в квадратных скобках. Список
литературы формируется по мере упоминания в тексте и указывается через строку после основного текста.
Заявка на участие в конференции, тезисы доклада и копия документа об оплате оргвзноса принимаются
отдельными файлами на электронную почту оргкомитета ped_kaf7@mail.ru с названиями:
Бисенов_ЗКГУ_заявка; Бисенов_ЗКГУ_тезисы; Бисенов_ЗКГУ_оргвзнос.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию тезисов доклада в научном
сборнике составляет 3000 тенге:
- Расчетный счет в тенге: АО «Народный банк Казахстана», г. Уральск, ИИК KZ176010181000011617,
БИК HSBKKZKX, БИН 000340002393, КБЕ 16: РГП на ПХВ «ЗКГУ имени Махамбета Утемисова»;
Наименование платежа: «Конференция – формирование системы образования».
Командировочные расходы, связанные с участием в конференции, за счет направляемой стороны.
Адрес и контактный телефон оргкомитета
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 090000, г. Уральск, Студенческая 4, ЗападноКазахстанский государственный университет имени М.Утемисова, учебный корпус № 7, кабинет № 212 кафедра
педагогики и психологии.
По всем вопросам обращаться к Тулегеновой Бибигуль Нурлыбековне (сот тел.87470819375),
Жидковой Юлие Михайловне(сот тел.87471290736)
ОРГКОМИТЕТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 28 қарашасында
өткізілетін «Қазіргі қоғамның рухани өмірінің трансформациясы жағдайындағы Қазақстанның білім
беру жүйесін дамытудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
жұмысына қатысуға шақырады.
Ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының негізгі бағыттары:
1. Жоғары педагогикалық білім: қазіргі жағдайы және даму келешегі
2. «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын іске асыру контекстіндегі жаңартылған білім беру мазмұны
жағдайында педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау.
3. Жас ұрпақты қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында тәрбиелеу
Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 6 қарашасына дейін ұйымдастыру комитетіне келесідей
құжаттарды ұсыну қажет:
- конференцияға қатысу туралы өтініш, төмендегідей тіркеу түрінде;
- талапқа сай рәсімделген баяндама тезистері;
- ұйымдастырушылық жарна ақысы туралы құжат көшірмесі.
Тіркеу түрі:
1.
Тегі, аты-жөні (толығымен)
2.
Мекеме атауы, бөлімшесі
3.
Ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы
4.
Мекен-жайы (елі, индекс, қала, көше, үй және пәтер
нөмірі көрсетілуі тиісті)
5.
Байланыс телефоны, е-mail
6.
Мақала атауы
7.
Конференция жұмысының негізгі бағыттары
8.
Конференцияға қатысу формасы (тікелей / сырттай)
9.
Қонақүй номерін брондау қажеттілігі (иә/жоқ)
Баяндама тезистерін рәсімдеу талаптары
Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланады. Баяндама тезистері электронды түрде
көлемі 5 беттен аспайтын (суреттер, кестелер, әдебиеттер тізімін қоса алғанда) А4 форматта қабылданады.
МәтінMicrosoft World редакторында Times New Roman (KZ Times New Roman) шрифтісінде 12 п.т. кегльмен
және 1 (бірлік) жоларалық интервалмен теріледі. Жиектері: жоғары, төмен және оң жағынан – 2,0 см., сол
жағынан – 3,0 см. Жоғарғы сол жағында ӘЖК, одан төменіне ортада қою әріппен авторлардың аты-жөні,
келесі жолда ортасына курсив шрифтімен мекеме, қала және ел атауы, бір бос интервалдан жол ортасына
соң қою шрифтімен бас әріппен жазылған мақаланың атауы, бір бос интервалдан соң азат жолдан басталған
баяндама мәтіні берілуі тиіс. Баяндама тезистерінің мәтінінде әдебиеттер тізімінде көрсетілген
дереккөздерге сілтеме тік жақшада беріледі. Әдебиеттер тізімі мәтінде көрсетілу шамасына сай жасалады
және негізгі мәтіннен бір жол тастап жазылады. Конференцияға қатысуға толтырылған тіркеу түрі, баяндама
тезистері мен ұйымдастыру жарнасын төлеген түбіртегінің көшірмесі жеке файлдар түрінде ұйымдастыру
комитетінің
ped_kaf7@mail.ru электрондық поштасына келесі атаулармен қабылданады, мысалы:
Бисенов_БҚМУ_тіркеу; Бисенов_БҚМУ_тезистер; Бисенов_БҚМУ_жарна.
Конференцияға қатысуға және ғылыми жинақта баяндама тезистерін жариялауға төленетін
ұйымдастыру жарна ақысы 3000 теңгені құрайды.
Теңгемен есептесу шоты: «ҚР Халық банкі» АҚ, Орал қ., ИИК KZ176010181000011617, БИК
HSBKKZKX, БИН 000340002393, КБЕ 16: «Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ» ШЖҚ МКК;
Төлем атауы:«Конференция – білім беру жүйесінің құрылуы».
Конференцияға қатысу шығындары қатысушы жақтың өз есебінен төленеді.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы мен байланыс телефондары
Қазақстан Республикасы, БҚО, 090000, Орал қаласы, Студенттер көш. 4, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, №7
оқу ғимараты, 212 каб., педагогика және психология кафедрасы. Толық ақпаратты алу үшін Тулегенова
Бибигуль Нурлыбековна (87470819375), Жидкова Юлия Михайловнаға (87471290736) хабарласуларыңызға
болады.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

