
Мағжан жұмабаев атындағы жоғары колледждің  

100 жылдығына арналған Халықаралық конференция 

ЕРЕЖЕСІ 
 

 «Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж» коммуналдық  

мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасының  Ғылым және 

білім министрлігі, «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Білім 

басқармасы», «Білім саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық 

технологиялар оралығы» коммуналдық мемлекеттік мекемелерімен бірлесе 

2020 жылдың 26 қарашасында  «Заманауи білім беруді дамыту: инновация  

және дәстүр» тақырыбында Халықаралық конференция өткізеді. 

Конференция мақсаты – жаңартылған білім беру мазмұны 

жағдайында білім беру ұйымдарының инновациялық практикасын 

өзектендіру. 

Конференция міндеттері:  

• білім беру ұйымдары педагогтарының өнімді инновациялық іс-

тәжірибесін үйрену, зерттеу, тарату; 

• жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтардың 

шығармашылық әлеуетін және кәсіби деңгейін арттыруға ықпал ету; 

• жас маманның инновациялық өзгерістерге дайындығы және 

кәсіби құзыреттілігін дамытудың негізгі жолдарды қарастыру 

Конференция  бағыттары: 

1. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқу-тәрбие 

үдерісін дамытудың өзекті мәселелері мен  тенденциялары.  

2. Цифрлы өркениеттегі заманауи ақпараттық технологияларды 

дамыту. 

3. Жас педагогтың инновациялық әлеуеті: мәселелері, шешу 

жолдары. 

4. Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен дамытудағы 

заманауи тәсілдер 

5. Білім беру ұйымдарындағы тәрбиенің гуманитарлық әдіснамасы 

және тәрбие жүйесі 

Конференцияның жұмыс  тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференция жұмысына техникалық және кәсіптік білім беретін 

ұйымдардың оқытушылары, жалпы орта білім беретін  мектептердің 

мұғалімдері, магистранттар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері шақырылады.  
 

Конференцияға қатысу шарттары: 

Әр қатысушы электронды PDF форматында конференцияның 

материалдар жинағын, қатысушы сертификатын  алады. 

Каждому участнику выдается сертификат, сборник материалов 

конференции в электронном виде в формате  

Материалдар 2020 жылдың 30 қазанына дейін мына электронды мекен 

жайға жіберілу керек:  

Қажетті материалдар тізімдемесі: 



1. Нақты үлгі бойынша толтырылған өтінім. 

2. Талаптарға және көрсетілген үлгіге сәйкес (5 беттен артық 

емес)безендірілген мақала. 
МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

➢ Барлық материал электронды нұсқада ұсынылады:   

➢ Мақала мәтіні 5-тен  беттен  аспауы керек және тіркеу формасы 

MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылған болуы керек; 

➢ Шрифт өлшемі (кегль) – тақырыбы және негізгі мәтіні – 14, 

аңдатпа қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде, әдебиеттер тізімі – 12, шрифт 

түрі – Times New Roman, жоларалық интервал – бір, тасымалдаусыз; 

➢ Бет параметрлері: нөмірленбейді, барлық өрістер 2 см, абзац 1 см. 

➢ Кестелер, сызбалар, суреттер мақаланыың ¼ бөлімінен аспауы, 

суреттер, иллюстрациялар, фотолар TIFF немесе JPG файлымен орналасуы 

тиіс. Әр суретке мәтінде сілтеме болу керек.  

➢ Келесі жолда - ортасынан баяндама тақырыбы БАС 

ӘРІПТЕРМЕН  (Жартылай қою шрифтпен). 

➢ Баяндама тақырыбы астына –  парақ ортасына жәй әріптермен 

(қою шрифтпен) автор (лар) - дың (екеууден аспаған болуы тиіс) тегі, аты-

жөні жазылады.  

➢ Астына: жұмыс орындалған мекеменің толық аты (қою 

шрифтпен), (мақала авторы оқитын немесе жұмыс істейтін  оқу орны, 

мекеме). 

➢ Бір интервалдан кейін жаңа жолдан – мақала мәтіні. 

➢ Әдебиеттер тізімі еңбекте көрсетілу тәртібіне қарай мақаланың 

соңында жазылады. Сілтеме берілген әдебиеттер мәтінде тік жақшаның 

ішінде әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сай нөмірмен көрсетіледі. Дәйектеме 

(цитата) қолданған жағдайда міндетті түрде түпнұсқаның парағы көрсетілсін: 

[1, 256]. 

➢ Материалдар барлық талаптарға сәйкес мұқият өңделуі керек. 

Өтетін уақыты және орны: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл 

қаласы,  Абай көшесі, 28 үй,  «Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж» 

КҚМК   

Анықтама байланысы: «Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары 

колледж» КҚМК,   тел. 8 (7172) 369136, 8 (7172)493863, 87079258474 

(Саурбаева Салтанат Беркутовна) 

Бағыттар бойынша мақалаларды төмендегі электронды мекен-

жайға жібересіздер: 

1. altynshash.muratova.1981@bk.ru – «Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайында оқу-тәрбие үдерісін дамытудың өзекті мәселелері 

мен  тенденциялары». 

2. laura51544@bk.ru – «Цифрлы өркениеттегі заманауи 

ақпараттық технологияларды дамыту». 

3. yuliya_saveleva94@mail.ru - Жас педагогтың инновациялық 

әлеуеті: мәселелері, шешу жолдары. 

mailto:altynshash.muratova.1981@bk.ru
mailto:laura51544@bk.ru
mailto:yuliya_saveleva94@mail.ru


4. kabdullina96@inbox.ru – «Мектепке дейінгі жастағы балаларды 

тәрбиелеу мен дамытудағы заманауи тәсілдер» 

5. muratova.kundyz@bk.ru – «Білім беру ұйымдарындағы тәрбиенің 

гуманитарлық әдіснамасы және тәрбие жүйесі» 

 

Құрметті әріптестер! 

Осы тіркеуге арналған өтінімді қазақ немесе орыс тілдерінде толтырыңыз: 

Тегі  
Аты  

Әкесінің аты  

Ғылыми атағы  

Ғылыми дәрежесі  

Лауазымы  

Ұйым  
Қалааралық коды көрсетілген немесе ұялы 

телефон номері 
 

E-mail (міндетті)  

 Мақала атауы  

Бағыты  

Өтінім толтырылған күн  

Ескерту: конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру 

арқылы теріледі.  Мақала мәтіні редакциялауға жатпайды. Автор (лар) 

ұсынылған материалдың сапасына жауап береді. Сондықтан сіздер мақаланы 

барлық талаптарға сай мұқият өңделген түрде ұсыну қажеттілігіне назар 

аударуыңызды сұраймыз. Талаптарға сәйкес келмейтін және ұйымдастыру 

комитетіне белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған мақалалар конференция 

материалдарының жинағына кірмейді және авторларға қайтарылмайды.   

 1 қосымша 

Мақаланы безендіру үлгісі 

СТУДЕНТТЕРДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

С. А. Кусаинов 

«М.Жұмабаев атындағы жоғары колледж» КҚМК, Петропавл қ. 

 

Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні [1]. … Мақала мәтіні. 

Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні [2]. … Мақала 

мәтіні [3]. Мақала мәтіні. 

Әдебиеттер тізімі 
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