
                                                        

 

                     
 

 
 

Национальная комиссия Республики Казахстан по делам 

 ЮНЕСКО и ИСЕCКО 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Кафедра ЮНЕСКО по педагогике 

 

15-16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

Проводит Международную научно-практическую конференцию – 

«Основные направления реализации программы действий по 

Международному десятилетию сближения культур», посвященное 

празднованию 90- летия образования Казахского национального педагогического 

университета имени Абая  

 

Место проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, проспект Достык 13. 

 Основные направления, предлагаемые для обсуждения на конференции: 

1. Роль программы Международного десятилетия сближения культур в 

сохранении культурного наследия; 

2. Психолого-педагогические основы реализации инновационных технологий в 

современном образовании; 

3. Информационное общество и культура в условиях 4-ой промышленной 

модернизации;  

4. Спорт как культурное наследие современного общества; 

5. Нематериальное культурное наследие как средство воспитания молодежи в 

условиях развития общественного сознания;  

6. Проблемы межкультурного диалога.  

Возможно расширение круга вопросов по результатам заявок. К участию в 

работе конференции приглашаются: ученые, педагоги, научные сотрудники, 

магистранты, докторанты, а также все заинтересованные в обсуждении данных 

проблем. 



                                                        

 

Вниманию участников конференции! Ввиду отсутствия 

организационного сбора за участие в конференции и издание сборника 

приоритетным является очное участие в конференции. В случае несоответствия 

материалов заявленной проблематике оргкомитет оставляет за собой право отказа 

в публикации. Соблюдение технических требований к оформлению научных 

статей обязательно.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ    

 

Требования к оформлению материалов: текст объемом полных 5 страниц, 

формат А4, через 1 интервал,WINWORDXP, WORD 97-2003 или 2007, шрифт –

TimesNewRoman, Кегель 14. Абзац – 1,25 см. Верхние и нижние поля -20мм, 

левое – 30мм, правое -10мм. 

Оформление статьи: название статьи пишется заглавными буквами; через 

строку с правой стороны маленькими буквами фамилия и инициалы автора, 

научная степень; ниже через строку название учреждения и города. Со 

следующей строки Summary Аннотация (на английском и русском языках) и далее 

основной текст статьи. Ссылка оформляется квадратными скобками с указанием 

использованных страниц, например, [1,с.17]. В конце статьи указывается 

использованная литература. Командировочные расходы участников 

конференции за счет направляющей организации. 

 

 Адрес для отправления статей: 

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект Достык, 13, кафедра 

ЮНЕСКО по педагогике КазНПУ им. Абая, каб.107А  

Просим подтвердить свое участие и выслать доклады до 1 июля 2018 года. 

Статьи направлять по электронным адресам: unesco@kaznpu.kz, akma4@mail.ru. 

Название файлов должны быть подписаны в соответствии с фамилией и 

инициалами участника конференции (например: Ахметова А.А.__ Статья, 

Ахметова А.А.). Просим указать обратный адрес,  контактные  телефоны, факс, e-

mail. Ответственный секретарь: Тургумбекова Акмарал  тел: 8(727) 2938782 
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ЮНЕСКО ЖӘНЕ ИСЕСКО ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯСЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰПУ-НІҢ ЮНЕСКО ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ 

 

 ЮНЕСКО педагогика кафедрасы 2018 жылдың 15-16 қарашасында  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттің 90-жылдығына 

арналған «Мәдениеттер жақындастығының  халықаралық онжылдығы 

бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары  атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.  

          Өтетін орны:  Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  Достық даңғылы 13.  

          Конференцияда талқылауға ұсынылатын негізгі бағыттар: 

1. Мәдени мұраны сақтаудағы мәдениет жақындастығының халықаралық 

онжылдығы бағдарламасының рөлі; 

2. Қазіргі заманғы технологияларды дамытудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері; 

3. Ақпараттық қоғам және 4-ші өндірістік жаңғыру кезеңдегі мәдениет; 

4. Спорт заманауи қоғамның мәдени мұрасы ретінде; 

5. Материалды емес мәдени мұра жасөспірімдерді жалпыға ортақ ойды дамыту 

жағдайындағы тәрбиелеу құралы ретінде; 

6. Мәдениаралық  байланыстардың кейбір мәселелері 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 



                                                        

 

Материалдарды ресімдеуге қойылатын талаптар: толық 5 беттен тұратын мәтін, 

A4 форматы, 1 интервал, WINWORDXP, WORD 97-2003 немесе 2007, шрифт -

TimesNewRoman, Kegel 14. Параграф - 1.25 см Жоғарғы және төменгі шеттер - 

20мм, 30 мм, оң жақ 10мм. 

Мақала дизайны: мақала атауы бас әріптермен жазылады; кішігірім әріптермен оң 

жақта сызық арқылы автордың тегі мен аты-жөні, ғылыми дәрежесі; желінің 

астына мекеменің және қаланың атауы. Келесі жолда қысқаша мазмұны 

(ағылшын және орыс тілдерінде), содан кейін мақаланың негізгі мәтіні. Сілтеме 

жақша жақшаларда, мысалы, [1, 17-бет] пайдаланылған беттермен көрсетіледі. 

Мақаланың соңында қолданылған әдебиеттер көрсетіледі.  

 

Мақалаларды жіберуге арналған мекенжай: 

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13, ЮНЕСКО 

педагогика кафедрасы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 107А каб.  

Баяндамалар  2018 жылдың 1 шілдесіне дейін қабылданады. Мақалалар 

төмендегідей e-mail жіберілуі тиіс: unesco@kaznpu.kz, akma4@mail.ru. 

Файлдардың атауы конференцияға қатысушының атына және инициалына сәйкес 

жасалуы тиіс (мысалы: А. Ахметов, __ бап, А.Ахметов).  

Жауапты хатшы: Ақмарал Тургумбекова тел: 8 (727) 2938782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

                     
 

 
 

THE NATIONAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR UNESCO 

AND ISESCO 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

UNESCO CHAIR ON PEDAGOGICS  

will host the International Research and Practical conference – 

“Key Ways of Implementing Action Program on the International Decade in Rapprochement of 

Cultures” dedicated to the celebration of the 90th anniversary of Abai Kazakh National Pedagogical 

University to be held  

 

15-16 November, 2018 

 

Venue:  Republic of Kazakhstan, Almaty, Abai Kazakh National Pedagogical University, 13 Dostyk 

Avenue 

Key areas for discussion at the conference: 

1. Role of the programme for the international decade for the rapprochement of cultures in the 

preservation of cultural heritage; 

2. Psychological and pedagogical bases of realization of innovative technologies in modern 

education; 

3. Information society and culture in the conditions of the 4th industrial modernization;  

4. Sport as a cultural heritage of modern society; 

5. Intangible cultural heritage as a means of educating young people in the development of 

social consciousness;  

6. Problems of intercultural dialogue.  

It is possible to expand the range of questions on the results of applications. To participate in 

the conference are invited: scientists, teachers, researchers, undergraduates, doctoral students, as well 

as all interested in discussing these problems.  

           To attention of conference participants! It is necessary a full participation in the conference due 

to non-fee participation and publication. The organizing committee has the right to refuse in 

publication in the case of non-conformity of proposals to the relevant topic of conference. Compliance 

with the technical requirements for the preparation of research papers is mandatory. 

         The working languages of the conference are Kazakh, Russian, English 



                                                        

 

SUBMISSION GUIDELINES   

Paper format: text in the volume of full 5 pages, format A4, 1 interval, WINWORDXP, WORD 

97-2003 or 2007, font -Times New Roman, Kegel 14. Paragraph - 1.25 cm. Top and bottom margins -

20 mm, left - 30 mm, right -10 mm. 

       Paper preparing: the title of the paper is written in capital letters; through the line on the right 

side with small letters the author's surname and initials, scientific degree; below is through the line the 

name of the institution and the city. The next line begins the main text of the article. Reference is made 

square brackets indicating the used pages, e.g., [1, p.17].At the end of the article, the literature used is 

indicated. Summary of paper should be in Kazakh, Russian, and English. Travel expenses of 

participants of the conference should be covered by home (sending) organisation. 

The electronic copy of the paper should be sent to the e-mail: unesco@kaznpu.kz, 

akma4@mail.ru. The name of the files must be with the name and surname of the participant of the 

conference (for example: Akhmetov A.A.__ Article, Akhmetova AA ___ Application). Please indicate 

the return address, contact numbers, fax, e-mail. For the timely publication of the volume proceedings 

of the conference, the texts of the reports should be submitted before July 1, 2018, to the organizing 

committee of the conference. Conference proceedings will be published in the volumes of papers. 

 

Postal address: Abai Kazakh National Pedagogical University, 13 Dostyk Avenue, Almaty, 050010 

Republic of Kazakhstan. UNESCO CHAIR ON PEDAGOGICS, Office 107A, telephone 8 (727) 293-

87-82 

 

mailto:unesco@kaznpu.kz

