
 
 

А. БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ӨҢІРЛІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ақпараттық хат 

 

2022 жылдың 15 сәуірінде Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 

университетінде «Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы және заманауи білім мәселелері» 

тақырыбындағы  " Байтұрсынұлы оқулары - 2022" дәстүрлі Халықаралық ғылыми – 

практикалық конференциясын өткізу жоспарлануда. 

Конференция жұмысының бағыттары: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш мұраты;  

2. Алаш ағартушылығы және инновациялық білім;  

3. Бүгінгі қоғам, экономика, құқық: негізгі мәселелері мен шешу жолдары;  

4. Техника мен технологияны дамытудың өзекті мәселелері;  

5. Жаһандану және импортты алмастыру жағдайында ауыл шаруашылығын 

инновациялық дамытудың басым бағыттары мен перспективалары.  

Конференция шеңберінде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің қалыптасуы мен 

нығаюы кезеңіндегі  заманауи саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, білім беру және 

тарихи-мәдени үрдістерді  зерделеу,  еркін пікір алмасу,  ғылыми зерттеулердің 

нәтижелері үшін пәнаралық диалог алаңын құру жөніндегі тұжырымдамалық ережелер 

мен ұсынымдар әзірлеу көзделеді. 

Конференция барысында Қазақстан және шетелдің жетекші ғалымдарының  

қатысуымен қашықтық форматтағы секциялар, семинарлар мен дөңгелек үстелдер 

ұйымдастырылады.  

Конференция жұмысына министрліктер мен ведомстволардың, ғылыми мекемелер 

мен кәсіпорындардың, ғылыми-педагогикалық ұжымдардың өкілдері, жоғары оқу 

орындарының профессорлық-оқытушылық құрамы, докторанттар мен магистранттар 

шақырылады.  

Өткізу түрі - қашықтықтан.  

Конференцияға қосылу сілтемесі 

https://us02web.zoom.us/j/82051973713?pwd=MmJmVytEL2hmcjBCdG9xT0tRd2xVZz09  

Конференция идентификаторы: 820 5197 3713, Код: 548999  

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

Қатысу шарттары 

Конференцияға қатысушылар 2022 жылдың 18 наурызына  дейін ұйымдастыру 

комитетіне қатысуға өтініштің электрондық нұсқасын және мақаланы электрондық 

поштаға bch_2022kru@mail.ru жіберу керек. Мысалы, "Айтжанова_өтініш", 

"Айтжанова_мақала". Қатысу туралы өтініш және мақаланы рәсімдеуге қойылатын 

талаптар төменде берілген. 

Мақалалар жинағы тек электронды PDF форматта болады,  ұйымдастыру жарнасы 

2000 теңгені құрайды. 

Ұйымдастырушылық ақы төлеу үшін деректемелер: 

Заңды мекен-жайы: 

Коммерциялық емес акционерлік қоғам 

"А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті» 

110000 Қостанай қ., Байтұрсынов к-сі, 47 

https://us02web.zoom.us/j/82051973713?pwd=MmJmVytEL2hmcjBCdG9xT0tRd2xVZz09
mailto:bch_2022kru@mail.ru
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КБЕ 16 

 

Аудару кезінде МІНДЕТТІ ТҮРДЕ "Байтұрсынұлы оқулары" белгісін қою керек. 

Төлем туралы түбіртектің көшірмесі электрондық пошта арқылы жариялау үшін 

МАҚАЛА ҚАБЫЛДАНҒАННАН КЕЙІН ҒАНА ұсынылады. 

 

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 МАҚАЛАЛАРДАН БАС ТАРТУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ 

ҚАЛДЫРАДЫ. 

 

МАҚАЛАЛАР РЕЦЕНЗИЯЛАНБАЙДЫ, ҰСЫНЫЛҒАН МАҚАЛАЛАРДЫҢ 

МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЗАҢСЫЗ ҚАРЫЗ АЛУ НЫСАНДАРЫ (ПЛАГИАТ) ҮШІН 

АВТОР ӨЗІ ЖАУАП ТАРТАДЫ. 

 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы және байланыс телефондары: 

- Конференцияны ұйымдастыру сұрақтары бойынша: тел.: 8 (7142) 54-84-43 

(іш.257), 106 кабинет, ПИ корпусы, Тәуелсіздік көшесі, 118; 

- Конференция материалдары жинағында жариялау мәселелері бойынша: тел.8 

(7142) 51-03-86, 118 кабинет, ПИ корпусы, Тәуелсіздік көшесі, 118. 

 

Ұйымдастыру комитеті 



А 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 (магистратура немесе докторантура) / 

Место учебы  (ВУЗ, учреждение), 

обучающийся (магистратуры или докторантуры) 

(обязательно на двух языках) 

 

 
 

6.  

  Телефон (қызметтік /служебный) 

  

 

  Телефон  (мобильдік/ мобильный)  

 

 

  Е-mail    

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 
 

 

 

 


