
 

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі 

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

 

 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 
 

Сіздерді педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының Құрметті академигі ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ УМАНОВТЫҢ 

90 жылдығына арналған "ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ БЕРУДІҢ  ӨТКЕНІ, 

БҮГІНІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ" атты халықаралық дөңгелек үстел жұмысына қатысуға 

шақырамыз 

 

 
 

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ 2021 жылғы 27 мамыр күні,сағат 10.00, офлайн және онлайн-

режимдеріндеөтеді. 

 

Халықаралық дөңгелек үстелге қатысушыларды тіркеу: 9.00-10.00 сағ.  

Дөңгелек үстелдің басталуы: сағат 10.00.  

 

Онлайн режімде ZOOM конференциясына қосылу 

https://zoom.us/j/92548107165? 

pwd=VStBREdGbEhrS0g5ZTJUT2tJMkNldz09 

Идентификатор конференции: 925 4810 7165 

Код доступа: 140244 

 

Дөңгелек үстелдің ОФЛАЙН өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық 

даңғылы 13, Абай атындағы ҚазҰПУ (каб. 320). (бекітілген тізімге сәйкес) 

 

https://zoom.us/j/92548107165


Халықаралық дөңгелек үстелдің мақсаты: педагогикалық ғылым мен білім берудің 

жағдайы мен даму болашағын талқылау: отандық және шетелдік тәжірибе, пікір алмасу. 

Дөңгелек үстелге:жоғары білім беру басшылары мен мамандары, ЖОО, колледж 

оқытушылары, жас ғалымдар, постдокторанттар, Ph-D докторанттар, магистранттар 

шақырылады. 

Дөңгелек үстелді өткізу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын 

 

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДІҢ КҮН ТӘРТІБІ: 

 

10.00-10.10 дөңгелек үстел жұмысының басталуы, Абай атындағы ҚазҰПУ 

ректоры м.а. Т.О. Балықбаевтың алғы сөзі (онлайн, ZOOM платформасы)  

10.10-10.20 мерейтой иесіне арналған бейнеролик.  

10.20-10.30-педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының Құрметті академигі Г.А. Умановтың сөзі (жазба).  

10.30-12.30 дөңгелек үстел қатысушыларының мәлімдеген тақырып бойынша сөз 

сөйлеуі (онлайн, ZOOM платформасы)  

12.30-13.00еркін микрофон (онлайн, ZOOM платформасы). 

13.00 -13.10 дөңгелек үстелді аяқтау.  

 

Дөңгелек үстелде баяндамашылардың сөз сөйлеу регламенті–10 минутқа дейін 

 

Халықаралық дөңгелек үстел материалдары электронды нұсқада (PDF) 

форматында жарияланып, авторларға бір ай мерзім ішінде жіберілетін болады.  

Материалдарды тапсыру мерзімі: 20 мамыр 2021 ж. 

 

Дөңгелек үстелде талқыланатын мәселелер аясы: 

- Педагогикалық ғылым мен білім беруді дамытудағы ғалымның рөлі мен тәжірибесі 

- Қазақстандағы педагогикалық ғылым мен білім берудің тарихы, өзекті мәселелері, 

тенденциялары, болашағы.  

- Шетелде педагогикалық білім беру мен ғылымның әдіснамасы мен практикасы  

- Оқытудың инновациялық жүйелері мен технологияларының әдіснамасы мен 

практикасы, олардың педагогикалық ғылым мен білімнің дамуына әсері 

 

 

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 

 

 Мақала жариялау үшін 2021 жылғы 20 мамырға дейін өтінім толтырып, 

мақаланың талаптарына сәйкес рәсімдеп, төменде көрсетілген мекен-жайға жіберу қажет. 

Мақала материалдарын жібермес бұрын, плагиатқа қарсы қолжетімді бағдарламаларда 

мәтіннің бірегейлігін тексеру ұсынылады. Рұқсат етілген деңгей-55%.  

Мақаланың ең аз көлемі – 5 бет (әдебиеттер тізімін қосқанда). Мақаланың 

максималды көлемі – 8  бет (әдебиеттер тізімін қосқанда).  

Мақала авторларының саны 3 автордан аспауы тиіс.  

Дөңгелек үстел жұмысына қатысу тегін. 

 

МАҚАЛАНЫ ЖАРИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

1. Редактор: Microsoft Word немесе Open Office Writer. 

2. Тілі - орыс, қазақ,  ағылшын. 



3. Беттің көлемі - А4, парақтың бағыты – «кітаптық». 

4. Жиектері: жоғарғы – 2 см; төменгі – 2 см; сол жағы – 1,5 см; оң жағы – 3 см. 

5. Шрифт “Times New Roman”,  кегль (шрифт көлемі)-14 

6. Жоларалық интервалы   - (бірлік)1.0. 

7. Абзацтың шегінісі: сол жағы – 0, оң жағы – 0, алғашқы жолы -1,25см. 

8.Сол жақтағы жоғарғы бұрышта МРНТИ/УДК(ХТАХР/ӘОЖ )көрсетіледі 

9. Мақаланың бірінші абзацы: ортасында, жартылай қалын - Мақаланың толық 

атауы. 

10. Мақаланың екінші абзацы: ортасында, жартылай қалың, курсивпен - автордың 

(авторлардың) ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы немесе лауазымы, тегі,аты-жөні 

толығымен (12 шрифт). 
11. Мақаланың  үшінші абзацы: ортасында, курсив – қала, жұмыс орны, ел 

(қысқартылған қабылданбайды), немесе жұмыс орындалған мекеменің толық атауы, 

қаласы  жазылады (12 шрифт)(төмендегі үлгі бойынша). 

12. Мақаланың  төртінші абзацы: ортасында, курсивпен – аңдатпажәне түйін 

сөздер (қазақ/орыс, ағылшын тілдерінде) (12 шрифт). 

13.  Мақала мәтіні (14 шрифт): пішімдеу – ені бойынша. Мақала бөлімдерінің, 

беттерінің, тізбектерінің алшақтықтары жіберілмейді; әріптер арасында тығыздалған 

немесе бөлінген интервал қолдануға болмайды. 

14. Қиын оқылатын шрифтегі мәтін, диаграммалар, графиктер, суреттер және т.б. 

сканерден өткізілген сурет түрінде мақалаға қойылады. Сыйымдылығы 300 dpi. аспауы 

тиіс. 

15. Әдебиеттер тізімін автоматты түрде нөмірлеуге жол берілмейді. Мәтінде 

тізімдерді нөмірлеу қолмен жасалады. 

16. Әдебиеттер тізімі (12 шрифт) мақаланың соңында,әдебиеттер колдану ретімен,  

ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 сәйкес рәсімделеді. Мәтінде сілтемелер тиісті тік жақшада 

рәсімделеді: реттік нөмірі көрсетіледі, әдебиеттер тізіміндегі реттік саны және беті 

көрсетіледі, мысалы [5,б.17]. Автоматты әр беттік сілтемелерді қолдануға болмайды.  

17. Беттерді нөмірлеуге болмайды. 

18. Мақала мәтіні (тезистер) мұқият өңделген және редакцияланған болуы тиіс. 

Мақалада келтірілген деректер, дәйексөздер, статистикалық және басқа да мәліметтердің 

мазмұны үшін жауапкершілік авторларға жүктеледі (рәсімдеу үлгісі төменде). 

 

   Көрсетілген  мерзімнен кешіктіріліп жіберілген немесе талаптарға сай 

ресімделмеген материалдар қаралмайды және кері қайтарылмайды. 

 

Талаптарға сәйкес дайындалған мақалаларды, өтінішті, "МСМ–Г.А.Умановтың 

мерейтойы" белгісімен: pedagogikaumanov@mail.ru электрондық  поштасына жіберу 

керек.Файлдарды бірінші автордың аты-жөні бойынша атау қажет. 

 

Байланыс телефондары:  

Педагогика кафедрасы: (Университет бойынша педагогикалық цикл пәндер бөлімі) 

8(727) 2-91-19-81;   

-  Абай атындағык. КазҰПУ п.н., профессоры  Колумбаева Шолпан Жаксыбаейқызы 

– 8777244 00 63; 

- педагогика және психология магистры, оқытушы Жанғазиева Толқын 

Әбдіманапқызы–87476191486 

- педагогика ғылымының магистры, докторант Косшыгулова Алия Серікқызы–  

8701663 85 60; 

 

 

 



 

 

Мақаланы  рәсімдеу  үлгісі 

 

 

УДК 34.01  

МРНТИ 14.24 

 

ШЕТЕЛДЕРДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН 

ПРАКТИКАСЫ 

 

Жампеисова К.К. 
п.,ғ.д.,  профессор,  педагогика кафедрасының меңгерушісі 

Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық  университет 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа(12 шрифт) 

Мақала тіліне  байланысты  - егер қазақ тілінде болса,  онда аңдатпа орыс және 

ағылшын тілдерінде, егер орыс тілінде болса, онда аңдатпа, талаптарға сәйкес, қазақ 

және ағылшын тілдерінде болуы керек. 

    Аңдатпа , аңдатпа, аңдатпа, аңдатпа , аңдатпа, аңдатпа, аңдатпа, аңдатпа 

Түйін сөздер: 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .  [1,б. 85]. Баяндама мәтіні . 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні [2]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама 

мәтіні . Баяндама мәтіні .  (кесте 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні  Баяндама мәтіні . 

Баяндама мәтіні . 

Кесте 1. Кестенің аты 

Мәтін Мәтін Мәтін 

Мәтін Мәтін Мәтін 

Мәтін Мәтін Мәтін 

  

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .(Сурет 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама 

мәтіні . Баяндама мәтіні . 

 
Сурет 1.Суреттің аты 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні [3]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні 

. Баяндама мәтіні  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Дубина М.М., Глотова Е.Е. Изучение требований работодателей к выпускникам 

вузов: российский и зарубежный опыт//Вестник Омского государственного 

педагогического университета. Гуманитарные исследования. — 2015. —№ 1(5). — С.95-



98. 

2. Евплова, Е. В. Методика формирования конкурентоспособности будущего 

педагога профессионального обучения / Е. В. Евплова // Человек и образование. — 2011. 

— № 3 (28). — С. 179–183. 
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выпускника / Н. Ф. Расторгуева // Высшее образование в России. — 2009. — № 1. — С. 

87-90. 

4. Сгонник Л.В., Верниенко Л.В. Проблема развития конкурентоспособности 

бакалавров педагогического образования // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 588-

591. — URLhttps://moluch.ru/archive/137/38174/ (дата обращения: 31.01.2018). 

          5. Швачко Е.В., Тузовский И.Д. Глобальные сценарии развития образования в XXI 

в. // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2018. – Т. 10. – № 3.–  С. 75-

84. DOI: 10.7442/2071-9620-2018-10-3-75-84. 

6. БударинаА.О.,  ПолупанК.Л.Методология цифрового управления качеством высшего 

образования: подход и принципы//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия: Социальные науки. —  2019. —  № 2 (54). — С. 191-196. 

 

 

ЗАЯВКА 

Сведения об авторе  

•  Тегі, аты, әкесініңаты(толығымен)*   

•  Лауазымы, ғылымидәрежесі, ғылымиатағы   

•  
Сіздіңұйымыңыздың толықжәнеқысқашаатауы, 

ұйымныңорналасқанжері(елдімекен)* 
  

•  
Қосымша авторлар (аты-жөні, толығымен) 

(болғанжағдайдакөрсетіледі) 
  

•  Мақаланыңатауы (тезистердің) *   

•  

Сөз сөйлеу жоспарланған ба?(иә / жоқ)  

Олай болса, презентациялар 25 мамырға дейін 

дөңгелек үстелдің электрондық поштасына жіберілуі 

керек. 

  

•  

Жинақты жіберу үшін пошталықмекен-жайы:E-

mail 

Кімге: 

 

 

•  Телефон (моб.,жұмыс,үйдің)  

 

 

 

 

 

 


