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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
Қазан федералды Университеті  және Академик Е.А.Бөкетов атындағы университеті 2023 жылғы 24 

мамырда "Қазіргі заманғы сын-қатерлер жағдайындағы педагогикалық білім беру сапасы" педагогикалық 

білім беру жөніндегі ІХ Халықаралық форумды (бұдан әрі-Форум) өткізеді. 

Форумның ұйымдастырушылары - Қазан (Приволжді) федералды университеті, Ресей білім 

академиясы және академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті. 

Форумның мақсаты - білім беру саласында жұмыс істейтін ғалымдар, практиктер мен саяси билік 

өкілдерінің ынтымақтастығын дамыту; педагогикалық білім беру саласындағы зерттеулер мен 

инновацияларға жәрдемдесу, қазақстандық және халықаралық деңгейлерде білім беру процесін жетілдіру 

мақсатында тәжірибе алмасу; білім беру саласының мамандарын, педагогтерді даярлау сапасы 

саласындағы өзараинституционалдық ынтымақтастықты қолдау. 

Форум шеңберіндегі халықаралық конференция және пікірталас алаңында талқылау: педагогті 

әдістемелік даярлау педагогикалық білім берудің тиімді факторы ретінде. 

Форум жұмысының негізгі бағыты: 

* Педагогикалық білім берудің тәжірибелік-бағдарланған тұғыры: отандық және халықаралық 

тәжірибелер. 

* Пәндерді оқытудың заманауи әдістемелерінің әлеуеті: Қазақстан және шетелдік тәжірибесі. 

* Педагогтің әдістемелік жұмысындағы белсенді технологиялар кәсіби құзыреттілікті дамыту құралы 

ретінде. 

* Болашақ педагогтің әдістемелік дайындығының тиімділігі мен сапасы: заманауи әдістері мен 

механизмдері. 

* Болашақ педагогтердің әдістемелік құзыреттерін дамытудың кешенді консалтинг технологиялары. 

* Педагог мамандығына деген ынтаны арттырудың интерактивті тәжірибелері: білім беру 

конструкторлары. 

* Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби дағдылары мен құзыреттерін дамыту: нәтижелі 

әдістемелік тәсілдер мен тиімді тәжірибелер. 

* Педагогті оқытудың жобалық технологиясының әдістемелік жүйесі: жобалау моделінен 

практикалық таратуға дейін. 

* Болашақ педагогтің әдістемелік капиталын дамыту: академиялық тәлімгерлік және табысты білім 

беру практикасы. 

* Педагогтің кәсіби дайындығының әдістемелік аспектілері: синергетикалық тұғыры. 

 

24 мамыр 

10.00 – 13.00 - "Педагогті әдістемелік даярлау педагогикалық білім берудің тиімді факторы ретінде" 

конференциясыының пленарлық отырысы (Форумның баяндамаларын талқылау); 

14.00-15.00 - онлайн дөңгелек үстел; 

15.00 – 16.00 - ашық марафон (шеберлік класстары, тренингтер, пікірталас алаңы); 

16.00-17.00 - форумды қорытындылау. 

Форумға қатысуға мектепке дейінгі және орта білім беру, ТжКБ, қосымша, жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық және басшы қызметкерлері шақырылады. 



Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 

Қатысу үшін өтінімдерді қабылдау және мақалалардың мәтіндері 01.04.2023 ж. дейін қабылданады. 

Форумға қатысу – тегін! 

Қатысуға өтінім және "Форум, мамыр 2023" деген белгісі бар мақалалардың мәтіндері модераторға 

электрондық поштаға жіберіледі: karmanovazh@mail.ru Карманова Жаннат Алпысқызы, телефон 

87003026327 

Онлайн дөңгелек үстел - модератор Сәрсекеева Жанар Есентайқызы, телефон 87014025775 

электрондық пошта: sarsekeeva.04@mail.ru 

Ашық марафон (шеберлік класстары, тренингтер, пікірталас алаңы) модератор Сұлтанмахмұд 

Аққайұлы Қыпшақов, телефон 87012100256 kipshakov@mail.ru 

Форум бағдарламасы мен онлайн-қатысуға сілтемелер форум жұмысының қарсаңында жіберіледі. 

Форум материалдарының электрондық жинағы тікелей көшіру әдісімен теріліп университет сайтында 

орналастырылады info.ksu.kz "Ғылым" бөлімінде. Баяндама мәтіні редакциялауға жатпайды. Ұсынылатын 

материалдың сапасына автор(лар) жауап береді. Осыған байланысты, төменде көрсетілген барлық 

талаптарды сақтай отырып, мақала - баяндаманы мұқият редакцияланған түрде ұсыну қажеттігіне назар 

аударамыз. Талаптарға сәйкес рәсімделмеген материалдар қаралмайды және кері қайтарылмайды. 

Форумды ұйымдастыру комитетінің мүшелерімен байланыстыру үшін телефон мен мекенжайы: 

Манашова Гүлмира Нұрланқызы, телефон +7(700) 3288070, 87014705501; e-mail: g_n_manawova@mail.ru 

 

МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Педагогикалық білім беру бойынша ІХ Халықаралық форум 

"Қазіргі заманғы сын-қатерлер жағдайындағы педагогикалық білім беру сапасы" 

Мақаланың материалдары (10 бетке дейін) тақырыптық салаларға сәйкес келуі және электронды 

түрде ұсынылуы тиіс. 

Теру үшін Microsoft Word 97-2003 редакторын қолданыңыз, өрістері - 2 см; Times New Roman 

шрифті, Таңба өлшемі - 12 pt; жоларалық интервал – 1,5 см; ені бойынша туралау; азат жол 1,25 см; 

парақтың бағыты – кітапша. Интервалды тығыздауға жол берілмейді. Беттердің нөмірленуі қойылмайды. 

Мақалада қолданылатын суреттер формат болуы керек: jpg, gif, bmp. Суреттер, кестелер, 

диаграммалар берілген өрістер шеңберінде беттің ортасына орналастырылады. 

Әр суретте / диаграммада қолтаңба болуы керек (сурет/диаграмма астында). Қолтаңба "Сурет./ 

Схема", содан кейін сурет/схема нөмірі және нүктеден кейін оның атауы көрсетіледі. Сызбаларды / 

схемаларды нөмірлеу - араб цифрларымен. Қолтаңбаны туралау - ортасында, қолтаңбаның соңындағы 

нүкте қойылмайды. Барлық сызбаларға/схемаларға мәтін бойынша сілтемелер болуы керек. Бұл жағдайда 

мақала мәтінінің тиісті орнында оларға жақшаға сілтеме беріледі, мысалы: (сурет. / 1-схема) немесе 

(суретті қараңыз./ 1-схема). 

Кестелер жұмыс өрісінің шегінде орналасқан. "Кесте" сөзі (оң жақ шеті бойынша туралау) оның 

алдында орналасады, одан кейін нөмір көрсетіледі, кесте нөмірінен кейінгі нүкте қойылмайды. Нөмірлеу-

араб цифрларымен. Кестенің атауы - жолдың ортасына туралау. Барлық кестелерде мәтін бойынша 

сілтемелер болуы керек. Бұл жағдайда мақала мәтінінің тиісті орнында оларға жақшаға сілтеме беріледі, 

мысалы: (кесте 1) 

Библиографиялық тізімге сілтемелер- шаршы жақшада (егер бірнеше дереккөз болса, нүктелі үтір 

арқылы жазыңыз). 

Барлық мақалалар міндетті түрде рецензияланады және плагиат тексеріледі (www.antiplagiat.ru 

қызметі қолданылады) мақала көлемі мәтінінің түпнұсқасы кемінде 75% құрауы тиіс. Плагиатты тексеру 

көрсеткіштері бар беттің скриншотын автор мақалаға қоса беруі керек. 

Мақала атауының алдында автор ӘОЖ классификаторын көрсетеді (ӘОЖ анықтамалығы – 

http://teacode.com/online/udc/). 

Тақырыпты безендіру: 

МАҚАЛАНЫҢ АТАУЫ - бас әріптермен, жолдың ортасына орналастыру. 

Әрі қарай - қаріп курсив, оң жақ шеті бойынша туралау: мақала авторының Т.А. Ә., ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы, ЖОО атауы, жұмыс орны, лауазымы, елі, қаласы, E-mail (қаріп өлшемі 12). 

Егер мақаланың бірнеше авторы болса, ақпарат әр автор үшін қайталанады. 

Орыс және ағылшын тілдеріндегі аңдатпа: 600 таңбадан аспайды (бос орындармен). 

Орыс және ағылшын тілдеріндегі кілт сөздер, сөздер бір-бірінен нүктелі үтірмен бөлінеді. 

1 жол арқылы – мақала мәтіні. 1 жолдан кейін - "пайдаланылған көздердің тізімі"деген жазу. 

Библиографиялық сілтемелер нөмірленіп, алфавиттік ретпен орналастырылуы керек, мақаладағы 

сілтемелер тізбегінде емес (мақаладағы бірінші сілтеме (шаршы жақшалар), мысалы, 2 немесе 18 



нөмірімен жүруі мүмкін). Біз "ГОСТ 7.1 -2003 библиографиялық жазбасы" Мемлекетаралық стандартын 

қолданамыз. 

Редакциялық алқа олардың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін 

материалдарды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. Мақалалардың қолжазбалары рецензияланбайды 

және авторларға қайтарылмайды. 

 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

ӘОЖ_______ 

 

ПЕДАГОГТІҢ БІЛІКТІЛІК ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН 

ЗАМАНАУИ ТАЛАПТАР 

Ахметова А. Е.., 

Пед.ғ.к., қауымдастырылған проф, 

Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 

...... кафедрасы,  қауым.проф. 

Қазақстан, Қарағанды қ. 

E-mail: … 

Аңдатпа. 

Кілт сөздер: 

 

Мақала мәтіні. "Дәйексөз" [4, Б. 35]. Мақала мәтіні. Бірнеше дереккөздер [1; 2; 5]. 

 

Пайдаланылған көздердің тізімі 

(НҮКТЕ  ЖӘНЕ ҚОС НҮКТЕ ЖОҚ!) 

 

Орысша автор әдебиеттерін переводтауға болмайды. 

 

 

 

 
Өтінім 

педагогикалық білім беру бойынша ІХ Халықаралық форумға қатысуға 

" Қазіргі заманғы сын-қатерлер жағдайындағы педагогикалық білім беру сапасы " 

 
Баяндаманың атауы  
Автор (лардың)  Аты - жөні (толық)  
Қала  
Ұйымдастыру, лауазымы  
Байланыс телефоны  
E-mail  

 


