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Ақпараттық хат 

 

Құрметті әріптестер! 

2021 жылдың 30 наурызында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 

Өңірлік Университеті студенттер мен магистранттарға арналған "Тәуелсіздік 

ұрпағы: құндылық бағдарлары мен келешегі" атты жыл сайынғы 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында on-line ZOOM режимінде 

өткізіледі. 

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша 

ұйымдастырылады: 

1.  «Экономиканың бәсекеге қабілеттілігі: сын-қатерлер мен үрдістер» 

2.  «Ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары» 

3. «ҚР Президентінің жолдауы аясында АӨК ғылыми қамтамасыз етудің 

өзекті бағыттары - "Қазақстан-2050" Стратегиясы» 

4.  «Құзыреттілік білім: модельдер, әдістер, технологиялар» 

5.  «Жаңа буын жас мамандардың құндылықтары мен мұраттары» 

 

Жинақ қатысушыларға тек PDF форматында ұсынылады және 

университет сайтында жүктеуге болады. Студенттер мен магистранттар үшін 

жеке қатысу. 

Конференция материалдарының жинағына жариялау үшін мақалаларды 

2020 жылдың 15 наурызынан кешіктірмей келесі электронды поштаға 

жіберу қажет: studkonference@mail.ru "Секция. Секция атауы" белгісімен. 

Мақалаларда зерттеу нәтижелері болуы керек және реферативті сипатта 

болмауы керек. Мақаланың сапасы мен этика нормаларына сәйкестігі үшін 

авторлар жауапты болады. 

Мақалалар келесі талаптарға сәйкес жасалуы керек. 



Мақала мәтінін рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

 

- doc форматындағы мәтін (Microsoft Word).  Парақ форматы А4 

(297х210 мм.). Барлық жолдар - 2 см. электрондық нұсқадағы беттер 

нөмірленбейді, беттердің нөмірленуі тек қағаз тасығышта болады. Қаріп: 

TimesNewRoman. Таңба өлшемі-12pt. Мәтін тасымалданбай ені бойынша 

пішімделуі тиіс, абзац басындағы бос орын – 1 см. Жоларалық интервал-

дара. Мақала мәтінінде автоматты нөмірлеу қолданылмауы тиіс; 

- басында ӘОЖ көрсетіледі, ол сол жақ жиек бойынша туралау арқылы 

пішімделеді (әдеттегі қаріппен); 

- мақаланың тақырыбы ортада форматталады (бас әріптермен, жартылай 

қалың қаріппен); 

- тақырыптың төменгі жағында (курсивпен, кәдімгі шрифтпен) 

автордың тегі (3 автордан артық емес), автордың аты-жөнінің бас әріптері, 

оқу орны (факультет атауы, курс) көрсетіледі. Егер мақаланы бірнеше автор 

дайындаса, олардың деректері әр автордың мақалаға қосқан үлесінің 

маңыздылығы бойынша көрсетіледі. Автор (авторлар) туралы мәліметтерден 

кейін ғылыми жетекші туралы мәліметтерді-лауазымын – ғылыми немесе 

академиялық дәрежесін, аты мен әкесінің аты-жөнін көрсету қажет; 

- бұдан әрі мақала тіліндегі көлемі 50 сөзден аспайтын мақаланың 

аннотациясы (курсивпен, кәдімгі шрифтпен) беріледі; 

- мақала мәтіні бір файлмен ұсынылады, Файл атауы кемінде үш сөзден 

тұруы тиіс: біріншісі – автордың тегі (Егер бірнеше автор болса, онда 

автордың тегі, бірінші болып келетін), ал келесі – мақала атауының алғашқы 

екі сөзі. Кестелерді, графиктер мен суреттерді қоса алғанда, мақаланың 

жалпы көлемі 3 беттен кем болмауы және 5 беттен аспауы тиіс; 

- мақаланы дайындау кезінде пайдаланылған ақпарат көздерінің тізімі 

мақаланың соңында орналастырылады. Дереккөздерді тізімдеу мақалада 

оларға сілтеме жасау тәртібімен беріледі. Мақала мәтініндегі сілтеме нөмірі 

тік жақшада ресімделеді, мысалы –[1, 13Б]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

ӘОЖ 

 

МАҚАЛА АТАУЫ 

(ортасында, бас әріптермен, қалың) 

 

Аты-жөні, курсы, мамандығы, институты, ЖОО, автор 

қаласы.(курсивпен) 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі, жұмыс 

орны. (курсивпен) 

(Шегініс) 

Аннотация (курсивпен, мақала тілінде 50 сөзден артық емес, 

"Аннотация" сөзі жазылмайды) 

 

Мақала мәтіні.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Годник с. м. жоғары және орта мектептің сабақтастық процесі 

[Мәтін]: монография / С. М. Годник. - Воронеж: Ред. Воронеж ун-тасы, 1981. 

2. Холмогорова е.и. үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі 

студенттердің ақпараттық дайындығын басқарудың ұйымдастырушылық-

педагогикалық шарттары[Мәтін]: реферат. дис. канд. пед. ғылым / е.и. 

Холмогорова. - Чита, 2007.- 23 б. 

3. Кетелл д. белсенді оқытуға арналған ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар [Мәтін]: монография / Д. Кетелл. - ИнфО. -

2004. -№3. 

4. Бидайбеков Е.Ы.Информатика және бастауыш мектептегі 

информатика құралдары [мәтін]: педагогикалық университет студенттеріне 

арналған оқу - әдістемелік құрал. / Е.Бидайбеков, Ж. А. Абдулкаримова. – 

Алматы, 2002. - 800с. 


