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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!  

 Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға 

қатысуға шақырамыз 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінін базасында өтіледі 

"КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ МЕН ПРАКТИКАНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» 

26 сәуір 2019 жыл 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСУ ҮШІН ШАҚЫРЫЛАДЫ: 

 ЖОҒАРЫ, ОРТА КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ БАСШЫЛАРЫ МЕН 

ОҚЫТУШЫЛАРЫ; 

 ДОКТОРАНТТАР,  МАГИСТРАНТТАР; 

 ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ МЕНЕДЖЕРЛЕРІ; 

 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП ПЕН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ 

ҰЙЫМДАРЫНЫҢ БАСШЫЛАРЫ МЕН ПЕДАГОГТАРЫ; 

 ТРЕНЕР-ОҚЫТУШЫЛАР 

Конференция секциялары: 

1 секция. Педагогика ғылымы 

2 секция. Медицина  ғылымы 

3 секция. Психология  ғылымы 

4 секция. Социология  ғылымы 

5 секция. Саясаттану ғылымы 

6 секция. Мәдениеттану ғылымы 

7 Секция. Экономика ғылымы 

 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 

Абай атындағы ҚазҰПУ редакциялық алқаның басшылығымен басылымға 

ұсынылады.  

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ЖӘНЕ МАҚАЛАЛАР ЖАРИЯЛАУ  

Конференцияға қатысу үшін өтініш және жинақта жарияланатын материалдарды  

2019 жылдың 15 сәуіріне дейін электронды түрде  қабылданады. 

Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру жарнасы – 3000 тенге (түбiртектiң 

электрондық көшiрмесiн конференция хатшысының e-mail: aaalimbekova@mail.ru немесе 

nurdolores@mail.ru адресіне жiберу керек). 

           Ұсынылған материалдарға пікір берілмейді және авторға қайтарылмайды. 

Конференция күндізгі режимде өткізіледі.  

    Жол және тұру шығындары конференция қатысушыларының есебiнен төленедi. 
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МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

- шрифт Times New Roman, кегль – 12,  интервал – 1, азат жолы – 1,5 см, барлық шеті  

– 2 см, Word редакторы, файл типі – Word 97-2003 құжаттары, мәтінді пішіндеу  – 

ені бойынша,  әдебиет-алфавиттік тәртіппен, тік жақшадағы мәтін бойынша 

сілтемелер. Мақала көлемі  – 5 бетке дейін. 

- сол жақ жоғарғы бұрышында: ӘОЖ индексі. 

- бірінші азат жолы: ортасында туралау, майлы, мақаланың толық атауы бас 

әріптермен басылады (бос орын арқылы). 

- екінші азат жолы: мақала авторының АТЫ-ЖӨНІ, ортаға туралау, майлы (бос орын 

арқылы). 
- үшінші азат жолы: ортасымен теңестіру, курсив – ел және қала (елді мекен)), 

           ұйымның қысқаша атауы (авторлық бірлестікте).    (бос орын арқылы). 

        -   төртінші азат жолы: түйіндеме.  

        -    бесінші азат жолы: кілт сөздер. 

           -   ағылшын тіліндегі міндетті элементтер: атауы, авторлары, ұйымы, түйіндемесі, кілт 

сөздер. 

Графикалық материалдар (фотосуреттер, суреттер – барлығы ақ-қара) және 

кестелер, сонымен қатар мәтінде орналастырылатын кестелер қосымша jpg немесе jpeg 

форматындағы жеке графикалық файлдармен қоса берілуі тиіс. 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 

УДК 456 

 

ҰЙЫМДАҒЫ КӨШБАСШЫЛЫҚ: МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ  

ОНЫ ШЕШУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Айдарбекова А.Н. 

 

Қазақстан. Алматы қаласы. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті 

  

 Түйіндеме. Мақалада қарастырылады  ….. (7-8 сөз) 

Кілт сөздер:  . …. (5-7 сөз) 

 

Әдебиеттер 

1. ….. 

2. ….. 

………     7 дерек көзі 

 

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРҒА СӘЙКЕС ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІН РӘСІМДЕУГЕ 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР (мақала мәтінінің ішіндегі дерек көздерінің сілтемесі) 

 

ҮЛГІ: 

Книга одного автора: Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: 

методология, теория и практика формирования: Монография. – Алматы: Алем, 2000. - 381 с. 

Книга двух авторов: Нехаев, Г. А. Металлические конструкции в примерах и 

задачах: учеб. пособие  / Г. А. Нехаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2010.— 144 с. 

Книга нескольких авторов: Информационно-измерительная техника и электроника  : 

учебник / Г. Г. Раннев [и др.];под  ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: 

Академия, 2009.-512 с. 
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Статья из журнала: Леденева, Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве 

/ Г. Л. Леденева  // Промышленное и гражданское строительство.— 2009.— № 3.- С. 31-33. 

Описание статей из газет: Сулейменова М.С. Право на жизнь // Казахстанская правда. – 

2002. – 25 марта. – С. 5  Васильева С.Л. Налоги на покупку // Налоги. – 2003. – Февр.(№5). –

С.1 –2 

Статья из сборника: Данилова, Н. Е. Моделирование процессов в следящем приводе с 

исполнительным двигателем постоянного тока при независимом возбуждении  / Н. Е. 

Данилова, С. Н. Ниссенбаум // Инновации в образовательном процессе: сб. тр. науч.-

практич. конф.— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2013.— Вып. 11. -  С. 158–160.  

Сборник научных трудов: Содержание и технологии образования взрослых: проблема 

опережающего образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; 

под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. 

Ссылка на автореферат: Базарова К.Т. Социально-психологические факторы развития 

лидерских качеств руководителя. Автореф. канд. психол. наук. – М., 2008. - 24с. 

Ссылка на диссертацию: Наконечный С.А. Формирование лидерских качеств будущих 

офицеров: дисс.канд...пед.наук. - Алматы, 2009. – 178 с. 

Оформления законодательных материалов: Конституция Республики Казахстан: 

принята на республиканском референдуме 30 августа 1985 года. – Алматы.: 1995. – 45 стр. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТЕТІН ОРЫНЫ МЕН УАҚЫТЫ 

Конференция  Алматы қаласы, Достық даңғылы 13, Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің бас ғимаратында өткізіледі.  

Конференцияның ашылуы – 26 сәуір 2019ж, сағат 10.00 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ , орыс, ағылшын 

 

БАНКІЛІК РЕКВИЗИТТЕРІ:  

РГП на ПХВ КазНПУ имени Абая  Кбе 16 

РНН 600900529562      ИИК KZ178560000000086696 

AO «БАНК  ЦЕНТР  КРЕДИТ» г.Алматы 

БИК     KCJBKZKX 

БИН 031240004969 

.Конференцияға қатысу үшін өтінім үлгісі 

1.  Конференция атауы  

2.  Мақала атауы  

3.  
Автордың немесе авторлардың АТЫ-ЖӨНІ 

 
 

4.  

Оқу, жұмыс орны және автордың мәртебесі 

 (оқытушы, докторант, ғылыми қызметкер, студент, 

магистрант және т.б.) 

 

5.  Байланыс телефоны (қала коды) немесе ұялы телефон   

6.  Автордың электронды почтасы E-mail     

7.  
Секция атауы: 

Мысалы: 2 Секция. Педагогика ғылымы  
 

8.  

Қатысушыларға  сертификат қажет болатын жағдайда, 

міндетті түрде қатысушының толық аты-жөнін көрсету 

керек.  

 

9.  

Конференция материалы жинағын қандай форматта 

алғыңыз келеді? 

 (электронды және жинақ баспасы, немесе қосымша баспа 

данасы) 

 

10.  
Жинақты(тарды) немесе сертификаттарды (кәдімгі немесе 

тапсырыс хатпен) тарату нұсқасы)  
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11.  

Конференция материалдарын жіберу барысында  

пошталық мекен-жай индексін, сондай-ақ алушының АТЫ-

ЖӨНІН міндетті түрде көрсету 

 

12.  

Ғылыми жетекшінің АТЫ-ЖӨНІ, ғылыми дәрежесі, атағы, 

лауазымы (докторанттар, магистранттар, студенттер және 

т.б.үшін) 

 

        Әдеттегі хатпен жіберу барысында оның жеткізілуіне кепілдік берілмейді, шағымдар 

қабылданбайды. 

          Конференцияны ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша телефон арқылы 

хабарласуға болады: 87771555568 – Анар Аймолдановна Алимбекова; 87027675044 – 

Долорес Абилдаевна Нургалиева. E-mail: aaalimbekova@mail.ru немесе nurdolores@mail.ru   

Алматы қаласы. Төле би көшесі 31. Абай атындағы ҚаҰПУ. Педагогика және 

психология институты. Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасы. 
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