
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

А. БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ  
 

  
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Ы. Алтынсаринның 180 жылдығына орай А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 

өңірлік университетінің базасында 2021 жылдың 24 қыркүйегінде «ЫБЫРАЙ 

АЛТЫНСАРИННІҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ: БАСТАУЛАРЫ, ДАМУЫ, 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН» тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтеді. 

 

Секциялар: 

 Ыбырай Алтынсарин және Ұлы қазақ даласының ағартушылық мұралары;  

 Жаһандану шарттарында  ұлттық білім беру жүйесіндегі жаңа бағыттар; 

 Қазақстан Республикасының білім берудегі инновациялар және әлемдік тәжірибе; 

 Менің педагогикалық тәжірибиемдегі Ыбырай Алтынсариннің идеялары.  

 

Қатысуға министрліктер мен ведомстволардың, ғылыми, білім беру мекемелері мен 

кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлері, ғылыми-педагог қызметкерлер, ғылыми 

қызметкерлер, докторанттар мен магистранттар шақырылады. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияға қатысу форматы – күндізгі және қашықтықтан. 

 

Қатысу шарттары 

Конференцияға қатысушылар 2021 жылдың 22 қыркүйегіне дейін ұйымдастыру 

комитетіне қатысуға өтінімнің электрондық нұсқасын және мақаланы электрондық пошта 

арқылы келесі мекенжайға ұсынуы қажет: altynsarinkonf_2021@mail.ru. Мысалы, 

"Абдрахманов өтінім", "Абдрахманов мақала". Қатысуға өтінім және мақалаларды ресімдеуге 

қойылатын талаптар А, Б, В қосымшасында ұсынылған. 

 

Барлық сұрақтар бойынша келесі телефондарға хабарласуға болады: 

Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры: 

Шайкамал Г.И. +7 775 524 9541;  8(7142) 54-58-74 (вн.258) 

Кажиякбарова А.Т. +7 747 016 93 55   

 

 

 

 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu


А ҚОСЫМШАСЫ 

 

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 

- мақала мәтіні 3 (үш) беттен 6 (алты) бетке дейін DOC (Microsoft Word) форматында 

жарияланады. Парақ форматы А4 (297х210 ММ.). Барлық жиектер - 2 см. электрондық 

нұсқадағы беттер саналмайды. Қаріп: Arial. Таңба өлшемі-10 pt. Мәтін ені бойынша 

өзгертулерсіз ресімделуі тиіс, абзац басындағы бос орын - 1,25 см. жоларалық интервал - 

дара. Мақаланың тақырыбы ортасында пішімделеді. Мақала мәтінінде автоматты 

нөмірлеу қолданылмауы тиіс; 

- мақалада сол жақ жоғарғы бұрышта орнатылған әмбебап ондық жіктеу индексі (ӘОЖ) 

болуы тиіс; 

- мақаланың тақырыбы (бас әріптермен, жартылай қалың қаріппен), автордың ТАӘ, 

оның ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс (оқу) орны (лауазымы, кәсіпорынның, ұйымның, 

мекеменің атауы; студент (бакалавриат, магистратура), аннотация (курсивпен, әдеттегі 

қаріппен, 3-5 сөйлем) және түйінді сөздер (3-5 сөз) мақала тіліндегі мәтіннің алдында 

көрсетіледі. Егер ұйымның атауында қала нақты көрсетілмесе, онда ұйымның атауынан 

кейін үтір арқылы қала, шетелдік ұйымдар үшін – қала мен ел көрсетіледі. Егер мақаланы 

бірнеше автор дайындаса, олардың деректері әр автордың мақалаға қосқан үлесінің 

маңыздылығы бойынша көрсетіледі; 

- авторлардың саны үштен аспайды; 

- мақалаларды дайындауда пайдаланылған ақпарат көздерінің тізімі мақаланың соңында 

таратылады. Деректер көзі мақалада оларға сілтеме жасау тәртібімен беріледі. Мақала 

мәтініндегі сілтеме нөмірі шаршы жақшада рәсімделеді, мысалы - [1, 13б]. Әдебиеттер тізімі 

МЕМСТ 7.1-2003 " Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. 

Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері". 
 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА СЕБЕБІН ТҮСІНДІРМЕСТЕН, РӘСІМДЕУГЕ СӘЙКЕС 

КЕЛМЕЙТІН БАПТАН БАС ТАРТУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ. 

 

Мақалалар рецензияланбайды, берілген мақалалардың мазмұны және дұрыс емес 

қарыз алу нысандары (плагиат) үшін автор жауапты болады. 

 

 Конференцияны ұйымдастырушылар «Қостанай облысы әкімдігінің ішкі саясат 

басқармасы» ММ, «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ.  

 Бірлескен ұйымдастырушылар: «Қостанай облысының білім басқармасы» ММ,  

«Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» ШЖҚ РМК, Халықаралық Түркі 

академиясы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б ҚОСЫМШАСЫ 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

 

ӘОЖ 711.7 

                                                                             

ПАТРОНАТ ОТБАСЫЛАРЫНДАҒЫ ЖЕТІМ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ 

ҮШІН МАМАНДАР ДАЯРЛАУ (ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТ) 

 

Искандирова Т. Н. - педагогика ғылымдарының кандидаты, әлеуметтік педагогика 

кафедрасының профессоры, Тобыл мемлекеттік университеті  

Мехова А.И. – 6М012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы 

бойынша магистратурада білім алушы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 

университеті. 

 

 Мақалада патронаттық отбасы жағдайында жетім балалармен жұмыс істеу үшін 

әлеуметтік педагогтарды, педагог-психологтарды даярлаудың ерекшеліктері ашылады. 

Жетім балаларды отбасында сәтті әлеуметтендіру, бейімдеу үшін қолданылатын мүмкін 

әдістердің спектрі көрсетілген. Патронаттық ата-аналармен бірлесіп іс-шараларды 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар берілді. 

Түйінді сөздер: жетім балалар, патронат, әлеуметтік педагог, патронат тәрбиеші. 

 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [1, 168 б.]. 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Салықова, К.С. патронаттық отбасылардағы жетім балаларға әлеуметтік-

педагогикалық қолдау [Мәтін]: К. С. Салыкова // Кострома мемлекеттік университетінің 

хабаршысы. Н.А. Некрасов. Серия: Педагогика. Психология. Әлеуметтік жұмыс. 

Ювенология. – 2007. – № 2. – 277 б. 

2. Қазіргі педагогикалық кеңістікте тұлғаны әлеуметтендіру траекториясы 

[Мәтін]: монография / Т. Н.Искандирова, Д. В.Лепешев, К. С. Шалгимбекова, / Под общ. 

ред. Н. В. Колодий. - Қостанай: "Перспектива" ҒБО, – 2011. – 150 б. 

3. Литвак. Р. А. балалар мен әлеуметтік тәрбиешінің ынтымақтастығы [Мәтін]: оқу. 

оқу құралы / Р. А. Литвак-Челябинск: ЧГАКИ, - 2008. – 120 б. 

4. Қазіргі жетімдік: әлеуметтік-мәдени портрет [Мәтін]: ғылыми материалдар. практ. 

конф. с халықарал. қатысуымен. - Челяб.гос. акад. мәдениет және өнер. - Челябинск – - 2007. 

– 339 б. 

5. Бережная, О.В. Жетім балаларды әлеуметтендіру құралы ретінде психологиялық-

педагогикалық қолдау [Мәтін]: реферат. канд. пед. ғылым / О.Б. Бережная. - Мәскеу. – 2006. – 

21б. 

6. Пелипас Н.А. Патронат отбасылардағы жетім балаларды әлеуметтік-педагогикалық 

қолдауды жобалау мәселесін зерттеудің негізі ретінде кешенді және аксиологиялық 

тәсілдерді біріктіру // заманауи ғылыми зерттеулер мен инновациялар. – 2013.– №11 

[Электрондық ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/11/29053 (өтініш берген күні: 

05.02.2020). 

 

 

 

 



В ҚОСЫМШАСЫ 

 

ӨТІНІМНІҢ  ТІРКЕУ ТҮРІ / РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

1.  

 

 

 

Секцияның атауы   /Название секции 

 

2.  Баяндаманың атауы / Название доклада 

(обязательно на двух языках) 

Баяндаманың  қазақша  атауы Название доклада на русском языке 

  

3.  

 

 

Тегі, аты, әкесінің аты (толық) / Фамилия, имя,отчество (полностью)  

(обязательно на двух языках) 

  

4.  

 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы /Учёная степень, ученое звание 

                                                                    (обязательно на двух языках) 

  

5.  

 

 

Жұмыс орны (ЖОО, мекеме), қызметі/    Место работы (ВУЗ, учреждение), должность  

Оқу орны (ЖОО, мекеме),  білім алушы (бакалавриат немесе магистратура) / Место 

учебы  (ВУЗ, учреждение), 

обучающийся (бакалавриата или магистратуры) 

(обязательно на двух языках) 

  

6.  

  Телефон (қызметтік /служебный) 

  

 

  Телефон  (мобильдік/ мобильный)  

 

 

  Е-mail    

1. Конференция жұмысына қатысу: / Участие в работе конференции: 

7.  

  Баяндаманы оқу (жеке қатысу)/ 

  выступление с докладом    

  (личное участие с публикацией) 

 

  Жариялау (сырттай қатысу)/публикация 

(заочное    

  участие) 

 

8.  

  Қажетті техникалық құралдар /  

Необходимые       

  технические средства 

 

9.  

Материалдар жинағының түрі: 

Варианты сборника материалов: 

- қағаз түрінде / печатный  

- электронды  түрде / электронный  



ӨТІНІМ  ҮЛГІСІ / ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВКИ 

1 

 

 

 

 

Секцияның атауы   / Название секции 

1. Независимый Казахстан: история и современность 

 

2 Баяндаманың атауы / Название доклада 

(обязательно на двух языках) 

Баяндаманың  қазақша  атауы           Название доклада на русском языке 

 

Патронат отбасыларындағы жетім 

балалармен жұмыс істеу үшін мамандарды 

даярлау  

 

 

Подготовка специалистов для работы с 

детьми-сиротами в патронатных семьях 

 

3 

 

Тегі, аты, әкесінің аты (толық) / Фамилия, имя, отчество (полностью)  

(обязательно на двух языках) 

Ахметов  Батырбек Алмасұлы 

 

Ахметов  Батырбек Алмасович 

 

 

 

4 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы / Учёная степень, ученое звание 

(обязательно на двух языках) 

Педагогика ғылымдарының кандидаты 

 

Кандидат педагогических наук 

 

 

 

5 

Жұмыс орны (ЖОО, мекеме), қызметі / Место работы (ВУЗ, учреждение), должность  

(обязательно на двух языках) 

Ахмет Байтұрсынов атындағы  

Қостанай  

 өңірлік  университеті,педагогика және 

психология кафедрасының  аға 

оқытушысы 

Костанайский региональный 

университет 

имени  Ахмета Байтурсынова, 

ст.преподаватель кафедры педагогики 

и психологии 

6 

  Телефон (қызметтік / служебный) 

  

                                  51-11-10     

  Телефон  (мобильдік / мобильный)  

 

                                  87775356159 

  Е-mail                          Batуrbek_70@mail.ru              

1. Конференция жұмысына қатысу: / Участие в работе конференции: 

7 

Баяндаманы оқу (жеке қатысу) / 

выступление с докладом   (личное участие) 

+ 

Жариялау (сырттай қатысу) / публикация 

(заочное 

участие) 

- 

8 
Қажетті техникалық құралдар /  

Необходимые        технические средства 

      Интерактивная доска / 

интерактивті тақта 

9 
Вариант сборника материалов/ 

материалдың жинақ түрі 
 Электронный/электронды 

 


	Қатысу шарттары

