
  
 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік  университеті Сіздерді 2022 жылдың 

6 қыркүйегінде А.Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған "РУХАНИ ҰСТАЗ, 

ҚАЙРАТКЕР, КЕМЕЛ ТҰЛҒА" атты халықаралық симпозиумға қатысуға шақырады. 

Симпозиум бағыттары: 

1 филология секциясы: А.Байтұрсынұлы және қазақ руханияты 

2 тарих секциясы: А.Байтұрсынұлы- қоғам қайраткері 

3 журналистика секциясы: А.Байтұрсынұлы және қазақ баспасөзі 

4 педагогикалық секциясы: А.Байтұрсынұлы  - ағартушы  ұстаз 

Симпозиумның мақсаты - қазақтың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсыновтың 

шығармашылығын дәріптеу, жастарды қоғам қайраткерінің философиялық көзқарастары 

мен сенімдерін зерделеуге баулу, А. Байтұрсынұлы еңбектеріндегі қазақ халқының 

мәдениет мен құндылығын, рөлі мен маңызын сипаттау. Шетелдерде лингвист-ғалымның 

шығармашылық мұрасын насихаттау. 

Симпозиум жұмысына Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің белгілі 

ғалымдары, мемлекет қайраткерлері, қоғам және мәдениет қайраткерлері, ғылыми 

орталықтары мен институттарының басшылары қатысады. 

Симпозиумның негізгі іс-шараларының бірі Ахмет Байтұрсынұлының 150 

жылдығына орай жарияланған жаңа зерттеулермен танысу, сондай - ақ университет 

ғалымдарының ұжымдық монографиясы мен жетекші  ғалым - А.Байтұрсынұлының 

басылымдары ұсынылады. 

Симпозиумға гуманизм, толеранттық және бейбітшілікті сақтау қағидаттарын 

ұстанатын, ұрпақты тәрбиелеу, оқыту мен оқытудың инновациялық әдістерін дамыту 

мәселелеріне жәрдемдесетін қазақстандық және шетелдік ғалымдар, оқытушылар, 

докторанттар, магистранттар мен студенттер шақырылады. 

Өткізу түрі – қашықтықтан-дәстүрлі.  

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі 

https://us02web.zoom.us/j/2781814600?pwd=OG02ZmFMMzdjM2tDNTRJZlF0U

Ggzdz09  

Конференция идентификаторы: 278 181 4600 

Кіру коды: iNCM3Y 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік 

 

Қатысу шарттары 

 

Симпозиумға қатысушылар 2022 жылдың 25 тамызға дейін simpozium0609@mail.ru 

электрондық мекенжайға - қатысуға өтінімнің ("Иванов_заявка") және мақаланың 

("Иванов_статия") электрондық нұсқасын ұсынуы қажет. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/2781814600?pwd=OG02ZmFMMzdjM2tDNTRJZlF0UGgzdz09
https://us02web.zoom.us/j/2781814600?pwd=OG02ZmFMMzdjM2tDNTRJZlF0UGgzdz09
mailto:simpozium0609@mail.ru


Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 

- мақала мәтіні 5 (бес) бетке дейін DOC (Microsoft Word) форматында жарияланады. 

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

саналмайды. Қаріп: Times New Roman. Таңба өлшемі-12 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". 

 

ДИСКЛЕЙМЕР 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА СЕБЕБІН ТҮСІНДІРМЕСТЕН, РӘСІМДЕУГЕ 

СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН МАҚАЛАЛАРДАН БАС ТАРТУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ 

ҚАЛДЫРАДЫ. 

МАҚАЛАЛАР РЕЦЕНЗИЯЛАНБАЙДЫ, ҰСЫНЫЛҒАН МАҚАЛАЛАРДЫҢ 

МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЗАҢСЫЗ КӨШІРУ НЫСАНДАРЫ (ПЛАГИАТ) ҮШІН АВТОР 

ӨЗІ ЖАУАП БЕРЕДІ. 

 

 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы және байланыс телефондары: 

 

А. Байтұрсынов атындағы КЕАҚ, Тәуелсіздік көшесі 118, №5 корпус, 114 каб, 8 7142 54-

75-35



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). 

  



Б 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) 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова приглашает 

Вас принять участие в Международном симпозиуме на тему: «ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

– ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ», посвященный 150-летию А.Байтурсынова, который 

состоится 6 сентября 2022 года.  

Направления симпозиума: 

1 секция филологическая: А. Байтурсынов и казахская духовность 

2 секция историческая: А. Байтурсынов -  общественный деятель 

3 секция журналистика: А. Байтурсынов и казахская пресса 

4 секция педагогическая: А.Байтурсынов – педагог просветитель  

Целью симпозиума является популяризация творчества великого казахского 

просветителя Ахмета Байтурсынова, приобщение молодежи к изучению философских 

взглядов и убеждений общественного деятеля, описание ценности, роли и значения 

трудов Байтурсынова для культуры казахского народа. Популяризация творческого 

наследия ученого-лингвиста за рубежом. 

В работе симпозиума примут участие известные ученые, государственные деятели, 

общественные и культурные деятели, руководители научных центров и институтов 

Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.  

Одним из ключевых мероприятий симпозиума станет ознакомление с новыми 

исследованиями, опубликованными в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова, а также 

будет презентована коллективная монография ученых университета и издания ведущих 

ученых - байтурсыноведов. 

К участию в симпозиуме приглашаются казахстанские и зарубежные ученые, 

преподаватели, докторанты, магистранты и студенты, приверженные принципам 

гуманизма, толерантности и сохранения мира, содействующие вопросам воспитания 

поколений, развития инновационных методов обучения и преподавания. 

Форма проведения – дистанционно-очная 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2781814600?pwd=OG02ZmFMMzdjM2tDNTRJZlF0U

Ggzdz09  

Идентификатор конференции: 278 181 4600 

Код доступа: iNCM3Y 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, турецкий 

 

Условия участия 

 

Участникам симпозиума необходимо до 25 августа  2022 г. предоставить 

электронный вариант заявки на участие («Иванов_заявка») и статью («Иванов_статья») на 

электронный адреса  simpozium0609@mail.ru  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/2781814600?pwd=OG02ZmFMMzdjM2tDNTRJZlF0UGgzdz09
https://us02web.zoom.us/j/2781814600?pwd=OG02ZmFMMzdjM2tDNTRJZlF0UGgzdz09
mailto:simpozium0609@mail.ru


Требования к оформлению статьи 

 

- текст статьи (тезиса) для публикации объемом до 5 (пяти) страниц в формате doc 

(Microsoft  Word). Формат листа А4 (297х210 мм.). Все поля – 2 см. Страницы в 

электронной версии не нумеруются. Шрифт: Times New Roman. Размер символа – 12 pt. 

Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1, 

25 см. Межстрочный интервал – одинарный. Заголовок статьи форматируется по центру. 

В тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация; 

- статья должна содержать индекс универсальной десятичной классификации (УДК), 

проставленный в левом верхнем углу;  

- заголовок статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом), ФИО автора, 

его ученая степень, звание, место работы (учебы) (должность, название предприятия, 

организации, учреждения; студент (бакалавриата, магистратуры), аннотация (курсивом, 

обычным шрифтом, 3-5 предложений) и ключевые слова (3-5 слов) располагаются 

перед текстом на языке статьи. Если в названии организации явно не указан город, то 

через запятую после названия организации указывается город, для зарубежных 

организаций – город и страна. Если статья подготовлена несколькими авторами, их 

данные указываются в порядке значимости вклада каждого автора в статью; 

- количество авторов не более трех; 

- список использованных при подготовке статьи информационных источников 

располагается в конце статьи. Перечисление источников дается в порядке ссылок на них в 

статье. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках, например – [1, 

с.13]. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 
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 В статье раскрываются особенности подготовки социальных педагогов, 

педагогов-психологов для работы с детьми-сиротами в условиях патронатной семьи. 

Показан спектр возможных методик, применяемых для успешной социализации, 

адаптации детей-сирот в семье. Даны методические рекомендации по организации 

мероприятий совместно с патронатными родителями. 
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