
Ұлы ақын, педагог, ағартушы Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына 

арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының  

ЕРЕЖЕСІ  

 

 

    2018 жылдың 22 маусымында Солтүстік Қазақстан облысының Білім 

басқармасы «М.Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжі»  

КМҚК негізінде  ұлы ақын, педагог, ағартушы Мағжан Жұмабаевтың 125 

жылдығына арналған «М. Жұмабаев және заманауи білім» тақырыбында 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді. 

   

Конференцияның мақсаты: М.Жұмабаевтың педагогикалық мұрасын 

оқыту бойынша тәжірибе алмасу және заманауи білім беру жүйесінде оның 

идеяларын жүзеге асыру. 

№1 Секция. Жастардың қоғамдық санасын жаңғыртуда М.Жұмабаевтың 

ағартушылық-педагогикалық қызметінің құндылық негіздерін көрсету 

Проблемалық өріс: 

Оқыту және тәрбиелеу арқылы жастардың ойлау және сананың жаңа моделін 

қалыптастыру. 

 

№2 Секция. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында М.Жұмабаевтың 

педагогикалық идеяларының сабақтастығы. 

Проблемалық өріс: Мектепте оқу үрдісін ұйымдастырудағы инновациялық 

педагогикалық тәсілдер. Үш тілде оқыту.  

№ 3 Секция.    М. Жұмабаевтың педагогикалық мұрасы мен қазіргі 

кәсіби білім.  

Проблемалық өріс: Техникалық және кәсіптік білім мазмұнын жаңартудың 

өзекті мәселелері. 

 

Конференция тілі: қазақ, орыс және ағылшын. 

Қатысуға шақыртылады:  техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының оқытушылары, магистранттар, жалпы білім беретін мектеп 

оқытушылары, қоғамдық ұйым өкілдері.  

 

Құрметті әріптестер! 

 КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 

Конференцияға қатысу және материалдар жинағына мақаланы басып шығару 

жарнасы  3000 теңгені құрайды. 

Әр қатысушыға сертификат, бағдарлама, үлестірмелі материал, электронды 

түрде PDF форматындағы конференция материалдар жинағы беріледі.  

Материалдар 2018 жылдың 30 маусымға дейін albisha-tumeneva@inbox.ru 

 электронды мекен-жайға  жіберілуі керек.  

Қажетті материалдардың тізімі: 

1) үлгі бойынша рәсімделген өтінім; 



2) Үлгі мен талаптарға сай рәсімделген баяндама (3 бет кем болмау); 

3) Ұйымдастыру жарнасын төлегені туралы түбіртектің көшірмесі. 

 

Материалдарды рәсімдеу талаптары: 

Материалдар электронды түрде ұсынылады: мәтіндік редактор MS 

WORD; формат А4, негізгі шрифт – TimesNewRoman; кегль – 14, жол аралық 

интервал – 1; стиль – кәдімгі; мәтінді ені.шеті бойынша түзету; азат жол – 1,0 

см; барлық жиектері (поля) – 2 см. Беттері нөмірленбейді. 

Жоғарғы ортасынан – баяндаманың атауы бас әріптермен жазылып, 

тасымалданбайды,  жартылай қарайтылған шрифтпен; ары қарай бір жолдан 

кейін, дәл ортасында – автордың тегі, аты-жөні (бір баяндамада 3 адамнан 

артық қатысуға болмайды), бір жолдан кейін ұйым, қала атауы, тағы бір 

жолдан кейін – мақала мәтіні жазылады. Әдебиеттерге сілтеме төртбұрышты 

жақшаға алынады. Әдебиеттер тізімі міндетті түрде болу керек. Көшірмелер 

қойылмайды (1 қосымша).  

Суреттердің көлемі мақаланың көлемінің 1/4 аспауы тиіс. Суреттер, 

иллюстрациялар, фотосуреттер TIFF немесе JPG кеңейтімі бар файлға 

кірістіріліп ұсынылады. Әрбір суретке мәтінде сілтеме болуы керек, 

сызбалардың нөмірленуі  - тура,  суреттердің жазулары қажетінше толық 

ақпаратты қамтуы керек. 

 Материалдар барлық талаптарды сақтау арқылы жан-жақты 

қарастырылуы керек. Рәсімдеу талаптарына сәйкес келмейтін және бекітілген 

уақыттан кешіктіріліп ұйымдастыру комитетіне ұсынылған мақалалар 

конференция материалдарының жинағына енбейді, авторға қайтарылмайды. 

Материалдар авторлық редакцияда жарияланады. 

Өткізу орны мен уақыты: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Абай 

көшесі 28, М. Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледж  акт залы,1-ші 

қабат, тіркеу – сағат 9.00, басталуы – сағат 10:00. 

 

Анықтама үшін байланыс нөмірлері: М. Жұмабаев атындағы Петропавл 

гуманитарлық колледжі  тел. 8 (7172) 369136, 8 (7172) 493863, 87017543720 

эл. адрес albisha-tumeneva@inbox.ru 

 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігінің «Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық 

колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

150000, Петропавл қ., Абай көшесі, 28 
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(банкке төлеу кезінде «конференцияға қатысу» деген белгімен) 

 

 

 



 

Құрметті әріптестер! 

Өтінімнің берілген тіркеу формасын қазақ және орыс тілдерінде 

толтыруларыңызды сұраймыз.  

ҚАТЫСУШЫ ӨТІНІМІ 

Тегін  

Аты  

Әкесінің аты  

Ғылыми атағы  

Ғылыми дәрежесі  

Лауазымы  

Үйым  

Қала аралық коды бар телефон 

Ұялы телефон 

 

E-mail (міндетті)  

Баяндама атауы  

Секция №  

Қатысу формасы (міндетті):  

1. Күндізгі  

2. Сырттай  

Өтінімді толтыру күні  

 

 

 1 қосымша 

Мәтінді рәсімдеу үлгісі 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

С. А. Кусаинов 

Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды 

қаласы.  

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 

1 Абэ Осаму. Когда началось экологическое образование? // Тири. 1990. Т. 

35, №12. -С.21-27. 



2 Учение Вернадского о ноосфере. http://www.ecosystema.ru. 

 
 

 


