МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Западно – Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова приглашает Вас принять
участие в работе международной научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы
теории и практики инклюзивного образования», посвященной 25 – летию независимости РК, которая
состоится 20 октября 2016 года.
Международная научно-практическая конференция организуется для ученых, преподавателей, учителей
школ, педагогов системы дополнительного образования, докторантов, аспирантов, соискателей,
магистрантов, студентов. Допускается прием материалов в соавторстве с научным руководителем.
Направления работы конференции:
1. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями
(ООП) в современном образовательном пространстве.
2. Актуальные проблемы инклюзивного и специального образования лиц с особыми
образовательными потребностями (ООП).
3. Особенности организации педагогического процесса в учебных заведениях с инклюзивным и
коррекционным образованием.
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника методом прямого
копирования. До 1 октября 2016 г. необходимо представить по электронной почте или на CD диске доклад
(объемом не более 8 страниц, Times New Roman, 11 пт., поля: нижнее-2 см., остальные – 2,5 см.; междустрочие: 1
интервал, “Word 2003”; справа сверху УДК, после просвета в 2 интервала название доклада заглавными буквами
жирным шрифтом, ниже после просвета в 2 интервала – фамилии и инициалы авторов, ученая степень, звание,
должность, название организации, через 1 интервал – текст доклада с красной строки), заявку (регистрационная
форма заполняется каждым соавтором) и оргвзнос – 3500 тг. Материалы предоставленные без заявки
рассматриваться не будут. Материалы предоставляются в печатном и электронном вариантах (научная
статья, заявка, копия квитанции об оплате).
Банковские реквизиты: РГП «ЗКГУ им. М. Утемисова» МОН РК ИИК KZ176010181000011617, БИН
000340002393, БИК HSBKKZKX, Зап.- Каз. филиал Народного Банка г. Уральска, КБЕ 16, КНП 861.
Назначение платежа: Участие в международной конференции «Актуальные проблемы теории и
практики инклюзивного образования …».
Материалы необходимо представить по адресу: ЗКО, 090000, г. Уральск, ЗКГУ им. М.Утемисова, ул.
Студенческая 4, корпус № 7, 4 этаж, каб. 401, педагогический факультет, кафедра общей педагогики,
психологии и самопознания, e-mail: kоpps@wksu.kz. По всем вопросам обращаться: зав. кафедрой –
Жантуреева Айгуль Абаевна раб.тел. 8 (7112) 50-53-46; Маденова Ляззат Мутиголлиевна – сот. тел
+77016358871.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников.
ЗАЯВКА
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Ученая степень, звание, должность
3. Название организации, подразделение
4. Адрес, контактный телефон, е-mail
5. Название статьи
6. Секция
7. Необходимые технические средства

ОРГКОМИТЕТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
ФМБББМ ЖКБ «Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті»

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2016 жылдың 20 қазанында ҚРның Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті
мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырады.
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ғалымдара, оқытушылара, мектеп мұғалімдеріне,
қосымша блім беру ұзтаздарына, докторанттарға, магистранттарға, студенттерге, мұғалімдерге, аспираттарға
арналып ұйымдастырылған.
Ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының негізгі бағыттары:
1. Заманауи білім беру жағдайында арнайы білім беру қажеттіліктері бар адамдарды
педагогикалық-психологиялық сүйемелдеу.
2. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар адамдарға арнайы және инклюзивті білім берудің
өзекті мәселелері.
3. Инклюзивті және коррекциялық білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесті
ұйымдастырудың ерекшеліктері
Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланады. Конференцияға қатысу туралы
өтініш пен баяндамаларды және материалдарды жариялау үшін 3500 теңге көлеміндегі ұйымдастыру
жарнасын 2016 жылдың 1 қазанына дейін 1,0 интервал арқылы “Word 2003” редакторында, жоғары және
төмен жағынан – 2,0 см., қалғандары – 2.5 см., жоғарғы сол жағында ӘЖК, екі бос интервалдан соң қою
шрифтімен бас әріппен жазылған мақаланың атауы, 2 бос интервалдан соң авторлардың аты-жөні, ғылыми
атағы, дәрежесі, лауазымы, мекеме атауы, 1 интервалдан соң азат жолдан басталған баяндама мәтіні “Times
New Roman” шрифтісінде 11 п.т. кегльмен басылған мақала түрінде толтырылған тіркеу түрімен бірге А4
форматты қағаздағы және электронды нұсқасын мына мекен-жайға жіберуіңізді сұраймыз (материал көлемі 8
беттен аспауы тиіс): БҚО, 090000, Орал қаласы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Студенттер көш., 4, №7
ғимарат, 401 каб., педагогика факультеті, жалпы педагогика, психология және өзін – өзі тану кафедрасы, email: kоpps@wksu.kz Толық ақпаратты алу үшін: кафедра меңгерушісі Жантуреева Айгуль Абайқызынан –
тел. раб. 8 (7112) 50-53-46; Маденова Ляззат Мутиголлиевна – ұялы тел +77016358871; хабарласуға болады.
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын. Тапсырыссыз жіберілген материалдар
қаралмайды. Материалдар баспа және электронды нұсқада тапсырылады (ғылыми мақала, тапсырыс,
ақысы төленгендігі туралы түбіртек).
Банк реквезиттері: ҚР БжҒМ РМК «М.Өтемісов атындағы БҚМУ» ИИК KZ176010181000011617,
БИН 000340002393, БИК HSBKKZKX, ҚР Халық банкінің Батыс Қазақстан облыстық филиалы, КБЕ 16,
КНП 861.
Төлем мақсаты: «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты
халықаралық конференциясына қатысу үшін.
Мақалалар авторлық редакциялаумен жарияланады. Конференцияға қатысу шығындары қатысушы
жақтың өз есебінен төленеді.
Тіркеу түрі:
1. Тегі, аты-жөні (толығымен)
2. Ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы
3. Мекеме атауы, бөлімшесі
4. Мекен-жайы, телефон, е-mail
5. Мақала атауы
6. Секция
7. Техникалық құралдардың кажеттілігі
ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ

