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ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
Алтынсарин оқулары - 2022 халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға
қатысу үшін ЖОО, колледж оқытушыларын, докторанттарды, магистранттарды, мектеп
мұғалімдерін, әдіскерлерді, сондай-ақ қарастырылатын мәселелерге қызығушылық
танытушылардың барлығын шақырамыз. Конференция қорытындысы бойынша мақалалар
жинағы шығарылады. Шығарылатын жинақта ӘОЖ және ББК тиісті кітапханалық
индекстері, ISBN баспа кітап индексі бар.
Конференцияға қатысу нәтижелері бойынша әрбір автор конференцияға қатысқанын
растайтын мөрлері мен ұйымдастыру комитетінің қолдары бар бекітілген нысандағы
атаулы сертификатты және PDF форматындағы конференцияның мақалалар жинағын, А.
Байтұрсынов атындағы ҚРУ сайтында орналастырылады (https://www.ksu.edu.kz/scienceand-innovation/materials-of-scientific-conferences/).
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Конференцияға қатысу форматы – күндізгі және қашықтықтан.
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

1. Педагогикалық білім берудің үздіксіздігі: үрдістер, мәселелер, шешу жолдары
2. Педагогтардың кәсіби дамуындағы инновациялық технологиялар
3. Білім беру мақсаттарына жетудегі тұлғаны психологиялық-педагогикалық
қолдау
4. Инклюзивті білім берудегі жаңа педагогикалық тәжірибе
БАҚЫЛАУ КҮНІ
Материалдарды, мақалаларды қабылдау
2022 ж. 21 қаңтарына дейін
Мақаланы жариялауға қабылдау / мақұлдау немесе 2022 ж. 31 қаңтарына дейін
мақаланы пысықтау қажеттігі туралы хабарлама
КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
Мақаланы ресімдеуге қойылатын талаптар
- мақала мәтіні doc форматында (Microsoft Word 2003). Парақ пішімі A4 (297x 210 мм).
Барлық өрістер-2 см. электрондық нұсқадағы беттер нөмірленбейді. Қаріп: Arial. Таңба
өлшемі-10 pt. Мәтін тасымалданбай ені бойынша пішімделуі тиіс, абзац басындағы бос
орын – 1,25 см. жоларалық интервал- жалғыз аралық. Мақала мәтінінде автоматты нөмірлеу
қолданылмауы тиіс;
- мақалада сол жақ жоғарғы бұрышқа қойылған әмбебап ондық жіктеу индексі (ӘОЖ)
болуы тиіс;
- мақаланың тақырыбы (бас әріптермен, жартылай қалың қаріппен), автордың т.а. ә.,
ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, жұмыс (оқу) орны, қаласы, елі. Егер ұйымның атауында
қала анық көрсетілмесе, онда ұйымның атауынан кейін үтір арқылы қала, шетелдік
ұйымдар үшін – қала мен ел көрсетіледі. Егер мақаланы бірнеше автор дайындаса, олардың
деректері әрбір автордың мақалаға қосқан үлесінің маңыздылығы ретімен көрсетіледі;
авторлардың саны үштен аспайды;
- автор туралы мәліметтен кейін бір жолдан кейін аннотация үш тілде (қазақ, орыс
және ағылшын) (курсивпен, кәдімгі шрифтпен, 3-5 сөйлем) және түйінді сөздер (3-5 сөз);
- мақаланың көлемі 3-тен 6 бетке дейін;
- мақаланы дайындау кезінде пайдаланылған ақпарат көздерінің тізімі мақаланың
соңында орналастырылады. Дереккөздерді тізімдеу мақалада оларға сілтеме жасау
тәртібімен беріледі. Мақала мәтініндегі сілтеме нөмірі шаршы жақшада ресімделеді,
мысалы – [1, б.13]. Әдебиеттер тізімі МЕМСТ 7.1-2003 "Библиографиялық жазба.
Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері"-не сәйкес
безендіріледі;

- кестелерді безендіру. Әр кесте нөмірленіп, тақырыбы болуы керек. Кестенің нөмірі
мен тақырыбы кестенің үстіне қойылады. Нөмір "Кесте 1" ("Таблица 1", "Table 1") ретінде
ресімделеді, қаріп стилі-курсивті. Кесте тақырыбы сызықша арқылы орналастырылады;
- графикалық материалдарды ресімдеу. Графикалық материалдар сканерлеуді
пайдаланбай "Microsoft Graph" немесе "Excel" бағдарламалары арқылы дайындалуы керек.
Графикалық нысандар сурет немесе топтастырылған нысандар түрінде болуы керек.
Графикалық нысандар бет жиектерінен асып кетпеуі және бір беттен аспауы керек;
- әр нысан нөмірленіп, тақырыбы болуы керек. Объектінің нөмірі мен тақырыбы
объектінің астына орналастырылады. Нөмір "1-Сурет" ("Сурет 1", "Рicture 1") ретінде
ресімделеді;
формулаларды
рәсімдеу.
Математикалық
формулалар
"Microsoft
Equation"формулаларының редакторы арқылы ресімделеді. Олардың нөмірленуі оң
жағынан жақшаға қойылады. Формулалар көп болған кезде оларды әр бөлім бойынша
тәуелсіз нөмірлеу ұсынылады.
Редакциялық алқа ресімдеу талаптарына сәйкес келмейтін мақалалардан бас тарту
құқығын өзіне қалдырады.
Мақалалар рецензияланбайды, ұсынылған мақалалардың мазмұны және заңсыз қарыз
алу нысандары (плагиат) үшін автор жауапты болады.
Конференцияға қатысу және материалдар жинағында мақала жариялау үшін
ұйымдастыру жарнасы 3000 теңгені құрайды.
Материалдар 2022 жылғы 21 қаңтарға дейін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына
ұсынылсын: altynsarin_2022@mail.ru жеке файлдармен:
1) талаптар мен үлгіге сәйкес ресімделген мақала;
2) қатаң түрде үлгі бойынша ресімделген өтінім;
3) ұйымдастыру жарнасын төлеу туралы түбіртектің көшірмесі.
Мақала бар файлдың атауында бірінші автордың тегін көрсету қажет
(мысалы:Амирова Д.А. - мақала, Амирова Д. А. – өтінім, Амирова Д. А. - түбіртек).
Ескертпелер:
1. Құрметті авторлар, егер сізге редакциялық алқа мақаланы пысықтауға жіберген болса,
онда сіз өңделген мақаланы оның электрондық мекенжайына жіберуіңіз керек.
2. Редакциялық алқа мақаланы өтінім болған жағдайда ғана қарайды.
3. Мақаланы жариялау редакциялық комиссия мақұлдағаннан және төлем туралы
түбіртекті ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.
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Конференцияның ұйымдастыру комитеті: Ө. Сұлтанғазин атындағы педагогикалық
институтының педагогика және психология кафедрасы.
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