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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған дәстүрлі Жолдауында айтылған 
дағдарысқа қарсы басты стратагема «үш қарапайым, бірақ  маңызды – өсім, реформалар, 
даму» ұғымдарымен үндесіп, бүгінгі қазақстандық жоғары, орта және бастауыш кәсіби білім 
беру жүйесінің алдына жаңа үндеулер мен міндеттер қойып отыр. 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2016 жылдың 4 қараша  
күні отанымызға белгілі ұстаз, ғалым, ЖОО-нда білім беруді ұйымдастырудың шебері 
Қуандық Досмағанбетұлы Жоламановтың 85-жылдығына арналған «Жоғары 
педагогикалық білім: дәстүр мен жаңашылдық» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясын өткізеді.  

Конференцияның келесідей секцияларында педагогика ғылымның заманауи өзекті 
мәселелері қарастырылады: 
1-секция:  Орта мектептің жаңартылған мазмұны шеңберіндегі педагогикалық білім.   
2-секция: Үш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасын іске 
асыру жағдайындағы қазіргі педагогтардың даярлығы.   
3-секция: Инклюзивті білім – беру педагогикалық төзімділіктің негізі.   

Конференция материалдары жинақ түрінде жарық көреді (pdf түрінде).  
2016 жылдың 05 қазанға дейін ұйымдастыру комитетінің zholamanov.konf@mail.ru  

электрондық мекен-жайына баяндама мәтінін (файл атауы: секция №_мақаланың бірінші 
авторының тегі_мақала; мысалы: 1_Бакенеев_мақала); мақаланы жариялау туралы өтінім 
(өтінім нысаны бар); төлем құжатын (сканерленген, файл атауы:  секция №_ мақаланың 
бірінші авторының тегі_ төлем, мысалы: 1_Бакенеев_ төлем) жіберулеріңізді сұраймыз. 

Баяндаманы дайындау барысында келесі ережелерді басшылыққа алуын сұраймыз.  
Толық  4 параққа дейінгі баяндама мәтіні Winword мәтіндік редакторында терілуі тиіс, RTF 
форматы, Times New Roman шрифті, жоларалық интервал – 1, әріп өлшемі – 14, барлық 
шеттері – 20 мм. Атауының ресімделуі: МАҚАЛА АТАУЫ (қою сиялы бас әріптермен, 
жолдың ортасына); бір жолдан соң (ортасы бойынша тегістеу) автордың аты мен әкесінің 
атының бас әріптері; келесі жолда (ортасы бойынша тегістеу) – ЖОО, қала атауы; келесі 
жолда (ортасы бойынша тегістеу) – E-mail байланыс үшін; 1 жолдан соң – андатпа (100-150 
сөз), 1 жолдан соң – баяндама мәтіні. 

Әдебиеттердің сілтемесі мәтінде келтіріледі: тік бұрышты жақшада әдебиеттер 
тізіміндегі номері және беті, мысалы: [1: 25]. Әдебиеттер тізімі («Әдебиеттер» атауымен) 
мақаланың соңында дәйексөз реті бойынша келтіріледі. 

Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар баяндамаларына ғылым докторы, ғылым кандидаты, PhD  
қолы қойылған рецензияны (сканерленген түрде; jpg формат) қоса ұсынсын. 

Көрсетілген мерзімге дейін жіберілген материалдар ұйымдастыру комитеті шешімімен  
қарастырылады. Мерзімнен кеш берілген немесе талаптарға сәйкес толтырылмаған 
материалдар қарастырылмайды және кері қайтарылмайды. Студенттердің жұмыстары 
қабылданбайды.    

 



Ресімдеу мысалы: 
 

ЖОО-ның ЖАҢА ЗАМАНҒА САЙ  МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУДАҒЫ РӨЛІ 
 

Бакенеев А.Д. 
Көкшетау қ.,  Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 

 
Андатпа 
андатпа мәтіні андатпа мәтіні андатпа мәтіні андатпа мәтіні андатпа мәтіні  
 
Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін... 
 
Конференцияға қатысушылар үшін төленетін ұйымдастыру жарнасы 1500 теңге 

(Ш.Уәлиханов атындағы КМУ қызметкерлеріне 1000 теңге). ТМД және шет 
мемлекеттерден қатысушы  ғалымдарға баяндама жариялау тегін. 

Көкшетау қаласы, «Цеснабанк» АҚ, TSESKZKA, РНН 361800022370, БИН 
960840000681, ИИК KZ 61998JTB0000118553, КНП 861, ШЖҚ РМК «Ш.Уәлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті». Конференцияға қатысу үшін. 

Конференцияға келумен байланысты шығындар қатысушылар мен жіберуші ұйымдар 
тарапы есебінен жүзеге асырылады. Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу тек көрсетілген 
телефон, электрондық мекен-жай бойынша жүзеге асырылады.  

Ұйымдастырушы: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. 
Мекен-жайы: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Абай 

көшесі, 76, 509 кабинет (физика және математика кафедрасы).  
Жауаптылар: Дәмекова Сәуле Қайроллақызы (87753093161, 87079711114), 

Ескендірова Сәуле Қуандыққызы  (87011364234).  
Анықтама телефоны: 8 (7162) 25-51-65-кафедра;  E-mail: zholamanov.konf@mail.ru 
  
 
Өтінім нысаны: 
 

А.Ж.Т. (толығымен)  
Жұмыс орны  
Қызметі  
Ғылыми дәрежесі, атағы  
Пошта мекен-жайы, индекс  
Байланыс телефоны  
Электрондық мекен-жай  
Бағыт (секция)  
Баяндама тақырыбы  
Техникалық құралдарға деген 

мұқтаждық    
 

Қонақ үйге деген мұқтаждық  
(санаты және ұйғарынды құны) 

 

 
  
Ұйымдастыру комитеті 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА 

 

 
                                  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые  коллеги! 
Главная антикризисная стратагема, озвученная Главой государства Н.Назарбаевым в 

ежегодном Послании народу Казахстана, тождественна «трём простым, но важным 
понятиям: рост, реформы, развитие», и ставит перед казахстанской системой высшего, 
среднего и начального профессионального образования новые вызовы и задачи.  

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 4 ноября 2016 года 
проводит в г. Кокшетау республиканскую научно-практическую конференцию «Высшее 
педагогическое образование: традиции и инновации», посвященная 85-летию 
известного педагога и ученого, организатора высшей школы в республике Жоламанова 
Куандыка Досмаганбетовича. 

На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы педагогической науки по 
следующим секциям: 

Секция 1 - Педагогическое образование в рамках обновленного содержания средней 
школы. 

Секция 2 - Подготовка современных педагогов в условиях реализации Дорожной карты 
развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы. 

Секция 3 - Инклюзивное образование – как основа педагогической толерантности. 
 
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника (pdf версия).  
До 05 октября 2016 года просим выслать текст доклада (название файла: № секции 

фамилия первого автора_статья; например: 1_Бакенеев_статья); заявку на публикацию 
доклада (форма заявки имеется); квитанцию об оплате (отсканированный вариант, название 
файла: № секции фамилия первого автора_оплата) на электронный адрес оргкомитета 
zholamanov.konf@mail.ru 

При подготовке доклада просим авторов руководствоваться следующими правилами. 
Текст доклада объемом до 4х полных страниц должен быть набран в текстовом редакторе 
Winword, формат RTF, шрифт TimesNewRoman, межстрочный интервал 1, размер символа 14, 
все поля — 20 мм. Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными жирными 
буквами, выравнивание по центру строки); через строку  (выравнивание по центру) печатается 
фамилия и инициалы автора; на следующей строке (выравнивание по центру) – название вуза, 
город; на следующей строке (выравнивание  по центру) – E-mail для контактов; через 1 строку – 
абстракт (100-150 слов), через 1 строку – текст доклада. 

Ссылки на литературу приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер в 
списке литературы и страница, например: [1, с.25]. Список литературы (под заголовком 
«Литература») приводится в конце статьи по порядку цитирования. 

Авторам, не имеющим ученую степень, к статьям приложить рецензию с подписью 
доктора, кандидата наук или PhD (в отсканированном виде; формат jpg).  

Присланные до указанного срока материалы будут рассмотрены оргкомитетом. 
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии с 
требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. Работы студентов не 
принимаются. 

 



Пример оформления: 
 

РОЛЬ ВУЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ УЧИТЕЛЕЙ НОВОГО ФОРМАТА 
 

Бакенеев А.Д. 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау 

 bakeneev_a@mail.ru 
 
Абстракт 
текст абстракта текст абстракта текст абстракта текст абстракта текст абстракта 
 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 
 
Организационный взнос за публикацию статьи и сертификат составляет 1500 тенге 

(Для сотрудников КГУ им. Ш.Уалиханова – 1000 тенге). Для участников из СНГ и зарубежных 
стран участие бесплатное (сертификат pdf версия). 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников и 
направляющей организации. 

 
Платежные реквизиты: 
РНН 361800022370 
БИН 960840000681 
ИИК KZ61998JTB0000118553 
КНП 861 
АО «Цеснабанк» 
TSESKZKA 
РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова» 
Назначение платежа: За участие в конференции. 
 
Организаторы:  
Адрес оргкомитета: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. 

Абая,76, Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова, кафедра 
физики и математики (каб. 509).  

Ответственные: Дамекова Сауле Кайроллаевна (87753093161, 87079711114), 
Искендирова Сауле Куандыковна  (87011364234).  

 
Форма заявки: 

Ф.И.О. (полностью)  
Место работы  
Должность  
Ученая степень, звание  
Контактный телефон  
Электронный адрес  
Направление (секция, подсекции)  
Тема доклада  
Потребность в технических средствах    
Потребность в гостинице  
(класс и допустимая стоимость) 

 

 
Оргкомитет  

 
 
 



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SH.UALIKHANOV KOKSHETAU STATE UNIVERSITY 

 
INFORMATION LETTER 

 
Dear Colleagues! 

The main anti-crisis stratagem, announced by the Head of the State Nursultan Nazarbayev in 
his annual Message to the people of Kazakhstan, is identical to "three simple but important 
concepts: growth, reforms and development," and sets new challenges and tasks for the Kazakhstani 
system of higher, secondary and primary professional education,. 

Sh.Ualikhanov Kokshetau State University from the 4th of November, 2016 holds the 
scientific-practical conference «Higher pedagogical education: tradition and innovation», dedicated 
to the 85th year of the famous teacher and scientist, foundeк of high school in the Republic of 
Kazakhstan Zholamanov Kuandyk Dosmaganbetov in Kokshetau 

 The conference will cover topical issues of different branches of science in the following 
sections and subsections: 
Section 1 – Pedagogical education in the framework of the updated content of the secondary school. 
Section 2 – Teacher trainings in the modern conditions of the implementation of the Roadmap 
development of the trilingual education for 2015-2020. 
Section 3 - Inclusive education as a basis of pedagogical tolerance.  

 
Conference proceedings will be published in a collection of articles (pdf version). 
Please, send the text of the report until October 5, 2016, (file name: the number of section, 

last name of the first author of the article, for example: 1_Bakeneev_statya); a request for the 
publication of the report (application form available); payment receipt (scanned version, file name: 
the number of the section, last name the first author_payment) by email address of the organizing 
committee zholamanov.konf@mail.ru  

In preparing the report, the authors ask the following rules. Text reports up to 4 full pages 
should be typed in the text editor Winword, format RTF, type font Times New Roman, interline 
spacing - 1, character size - 14, all fields - 20 mm. Requirements for the title: THE NAME OF THE 
TITLE (in capital bold letters, centered line) over line (centered) printed the name and initials of the 
author, and on the next line (centered) - the name of the university, the city, and on the next line 
(centered) - E-mail for contacts; in one line – abstract (100-150 words), in one line –  the text.  

The references are given in the text: in brackets indicate the number in the reference list and 
page, for example: [1, p.25]. References (under the heading "Literature") is provided at the end of 
the article in order of citation. 

Authors, who do not have a degree, need to add a criticism to the articles with the signature of 
a doctor, candidate of science or PhD (in scanned form, format jpg). 

The submitted materials by the deadline will be reviewed by the organizing committee. 
Materials submitted after the deadline or not formed in accordance with the requirements will not 
be considered and will not be returned. The work of students will not be accepted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Example: 
 
THE ROLE OF UNIVERSITY TEACHERS IN THE FORMATION OF THE NEW 

FORMAT 
Bakeneev A.D. 

Shokan Ualikhanov Kokshetau State University, Kokshetau 
 bakeneev_a@mail.ru 

Abstract 
Text of abstract, Text of abstract, Text of abstract, Text of abstract,    
Text text text text text text text text text text text text text ... 
 
The registration fee for the publication of the article and a certificate issuing consist of 1500 

tenge (for employees of Sh.Ualikhanov Kokshetau State University - 1000 tenge). For participants 
from the CIS and foreign countries participation is free of charge (Certificate pdf version). 

Costs associated with the arrival to the conference paid by the participants and the sending 
organization. 

 
Organizing committee: Shokan Ualikhanov Kokshetau State University.   
Address: 020000, the Republic of Kazakhstan, Akmola region, Kokshetau, Abay street,76, 

Shokan Ualikhanov Kokshetau State University, Physics and Mathematics Department (office. 
509).  

Tel. for information: Damekova Saule Kairolaevna (87753093161, 87079711114), 
Iskendirova Saule Kuandykovna  (87011364234). 

E-mail: zholamanov.konf@mail.ru 
 
                                                       Application form: 
 

Name (in full)  
Place of employment  
Position  
Degree  
Post address  
Contact phone  
e-mail   
Direction (section, subsection)  
Technology needs  
The need for accommodation 
(class and allowable cost) 

 

 
 
                                                                                                ORGANIZING COMMITTEE 
 
 
 


