
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Абай атындағы Қазақ Ҧлттық педагогикалық университеті 

                   АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

Құрметті әріптестер! 

 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті Педагогика және психология институты 

«Кәсіби даярлау: бастауыш білім бағдарламалары» бӛлімінің ұйымдастыруымен п.ғ.д., профессор 

Б.А.Әлмұхамбетовтың 70 жылдық мерейтойына арналған «ЗАМАНАУИ ЖАСТАРДЫ ЭТНОМӘДЕНИ 

ТӘРБИЕЛЕУ – ҦЛТТЫҚ КОДТЫ САҚТАУДЫҢ НЕГІЗІ» тақырыбында Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік онлайн-конференция ӛткізіледі. 

 

Конференция келесі ғылыми бағыттар бойынша жҥргізіледі: 

- Болашақ бастауыш білім педагогтерін этномәдени тәрбиелеудің парадигмалары; 

-Заманауи түлек моделі: этномәдени тәрбие және ұлттық кодты сақтаудың тұжырымдамалық 

идеялары; 

-Этномәдени құндылықтарды әлеуметтендіруде ұлттық ӛнер педагогикасының имиджеологиясы; 

-Қазақстандық және шетелдік біліктілікті арттыру жүйесінде педагогтердің білімін жетілдірудің 

инновациялық аспектілері; 

 

Конференцияның жҧмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері. 

Ӛткізілу формасы: онлайн-конференция («Zoom» Идентификатор524877303 Пароль 1234) 

Мерзімі және ӛткізілу орны 

Конференция 2021 жылдың 19 мамыры күні ӛткізіледі. 

Ӛткізілу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық 13 үй, Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университеті 

 

Конференцияға қатысу шарттары 

1.Халықаралық конференцияға қатысу түрі: онлайн қатысу 

-пленарлық мәжіліске қатысу; 

-конференцияның негізгі бағыттары бойынша қатысу; 

-конференцияға баяндамасыз, тыңдаушы ретінде қатысу; 

-конференцияның материалдар жинағына мақала жариялауға қатысу. 

2.Конференция жұмысына материалдарды қабылдау дедлайны: 2021 жылдың 3 мамырына дейін.  

3.Ұйымдастырушылар электронды поштасына: 

- «Conference.doc» белгісімен (файлмен) конференция қатысушысының материалдары:  

- конференцияға қатысушының ӛтінімі ( қосымша А); 

- жариялау талаптарына сәйкес мақала мәтіні ( қосымша В) жіберілуі қажет. 

 

Конференцияның ҧйымдастыру комитеті: 

1. «Болашақ бастауыш білім педагогтерін этномәдени тәрбиелеудің парадигмалары» - Искакова 

Ләйла Маратовна (п.ғ.м., аға оқытушы) 87772630683 (leila-7777@mail.ru) 

2. «Заманауи тҥлек моделі: этномәдени тәрбие және ҧлттық кодты сақтаудың 

тҧжырымдамалық идеялары» - Умирбекова Ақерке Нұрланбекқызы (философия PhD докторы) 

87012723327 (akerkesha_85@mail.ru) 

3. «Этномәдени қҧндылықтарды әлеуметтендіруде ҧлттық ӛнер педагогикасының 

имиджеологиясы» - Сманова Ақмарал Смайылқызы (п.ғ.к., қауымд.профессор) 87476920094 

(smanova_s@mail.ru) 

4. «Қазақстандық және шетелдік біліктілікті арттыру жҥйесінде педагогтердің білімін 

жетілдірудің инновациялық аспектілері» - Туралбаева Алмаш Турганбаевна(философия PhD докторы) 

87013419946 (aturalbaeva@gmail.com) 

 

Конференцияның ұйымдастыру комитетіндегі жауапты тұлғалар конференцияға қатысушылардың 

құрамы және ғылыми бағыттарын анықтайды, конференция бағдарламасын бекітеді, талдауға ұсынылған 

материалдардың ӛзектілігіне қарай пленарлық мәжілістегі және секциялық отырыстардағы 

баяндамашылардың дербес құрамын айқындайды, конференция нәтижесінде материалдар жинағы PDF 

форматында https://www.kaznpu.kz/ru/.сайтында жарияланады. 
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Қосымша 1 

ӚТІНІМ БЕРУ  

1. Мақаланың атауы   

2. Конференция ғылыми бағыты   

3. Автор(лар)дың аты-жӛні   

4 Ғылыми дәрежесі, атағы  

5 Жұмысты қорғайсыз ба (иә/жоқ)   

6 Баяндамаға қажетті техникалық құралдар, программалар(қажет 

жағдайда көрсетіледі) 
  

7 Байланыс телефоны (WhatsApp)  

8 E-mail (міндетті түрде)  

 

 

 

Қосымша 2 

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Мақала кӛлемі – 6 бетке дейін.  

Мақаланың атауы, кілт сӛздер, аңдатпа (үш тілде). 

Жиектері- барлық жағы 2см. 

Қаріп түрі - Times New Roman. Кегль - 12. Азат жол – 1,25 см. 

Қатараралық интервал – бір (1). Әріпаралық интервал – қалыпты. Сӛзаралық бос орын – бір белгісі. 

Тасымалдау – автоматты (қолмен).  Мәтінді тегістеу – ені бойынша.  

Рұқсат етілген бӛлу – курсив, жартылай қалың.  

Суреттер қара-ақ, түрлі-түсті жарты тонды емес, WMF векторлық форматтарда, EMF, CDR, TIFF 

растрлік суретті форматында, нақты мӛлшері JPG кемінде 300 нүкте/дюйм; диаграммалар MS Excel, MS 

Visio бағдарламалары арқылы бастапқы файлмен бірге берілуі тиіс.  

Кестелерді альбомдық бағдармен  пайдалануға жол берілмейді.  

Әдебиеттер тізімі мақала соңында орналастырылады және цитат немесе сілтемелер болуымен 

негізделеді (үлгіні қараңыз).  

Әдебиеттер тізімі қолмен нӛмірленеді (автоматты түрде емес).  

Әдебиеттер тізімінде енгізілген ішкі мәтінді сілтеме жұмысы тік жақшаларда келтіріледі.  

Ұсынылған мақалалар ӛзекті және бұрын жарияланбаған болуы керек. 

Жоғарыда аталған талаптар сақталмаған және кӛрсетілген мерзімнен кеш жіберілген жағдайда 

мақалалар қабылданбайды, қарастырылмайды. 

 

 

МАТЕРИАЛДЫ ЖАРИЯЛАУ ҤЛГІСІ 
 

 Г.С.Омарова 

PhD, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан.   

E-mail:omarova@gmail.com 

 

Г.С.Омарова 

PhD, КазНПУ имени Абая, г.Алматы, Казакстан.  

E-mail:omarova@gmail.com 

 

G.S.Omarova 

PhD, KazNPU named after Abai, Almaty, Kazakhstan. E-mail:omarova@gmail.com 

 

Студенттердің креативтілігін дамыту мәселелері 

 

(Орысша, ағылшынша аудармасы) 

Аңдатпа үш тілде беріледі(қаріп түрі -11, курсив, 5 жолдан аспауы тиіс) 

Кілт сӛздер үш тілде (қаріп түрі -11, курсив, 5 сөзден кем емес) 

Негізгі мәтін (қаріп түрі – 12). 

Пайдаланылған әдебиеттер (қаріп түрі -11).  

 

 



Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

             ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Казахский Национальный педагогический университет имени Абая, Институт педагогики и 

психологии, отдел «Профессиональной подготовки: ОП начального образования» проводит международную 

научно-практическую онлайн - конференцию на тему: «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ – ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА», 
посвященную 70 летию д.п.н., профессора Б.А. Альмухамбетова.   

 

В ходе онлайн-конференции предполагается работа по следующим научным направлениям:  

- Парадигмы этнокультурного воспитания будущих педагогов начального образования;   

- Модель современного выпускника: концептуальные идеи этнокультурного воспитания и сохранения 

национального кода; 

- Имиджеология национальной педагогики в контексте восприятия этнокультурных ценностей в 

процессе социализации личности;  

- Инновационные аспекты совершенствования знаний педагогов в системе повышения квалификации 

педагогических кадров в Казахстане и в других странах 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Форма проведения: онлайн-конференция («Zoom» Идентификатор 524877303 Пароль 1234) 

 

Время и место проведения 

Конференция состоится 19 мая 2021 года.   

Место проведения: Республика Казакстан, город Алматы, Достық 13, Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая 

 

Условия участия в конференции 

1. Формы участия в Международной конференции: онлайн  

Предоставляется: 

- выступление на пленарном заседании; 

- выступление на дискуссионных площадках по основным направлениям конференции; 

- участие в работе конференции без выступлений. 

- статья в сборнике материалов Конференции. 

2. Дедлайн приема материалов для участия в конференции:  до 3 мая 2021 года  

3. В  электронную почту организаторов должны направить: 

-  материалы отдельными файлами с пометкой «Conference.doc»;  

- заполненную заявку на участие в Конференции (см. Приложение 1); 

- текст статьи в соответствии с требованиями (см. Приложение 2). 

 

Организационный комитет конференции: 

1. «Парадигмы этнокультурного воспитания будущих педагогов начального образования» - 

Искакова Ләйла Маратовна (м.п.н., старший преподаватель) 87772630683 (leila-7777@mail.ru) 

2. «Модель современного выпускника: концептуальные идеи этнокультурного воспитания и 

сохранения национального кода» - Умирбекова Ақерке Нурланбековна (PhD доктор философии) 

87012723327 (akerkesha_85@mail.ru) 

3. «Имиджеология национальной педагогики культуры в социализации этнокультурных 

ценностей» - Сманова Ақмарал Смайыловна (к.п.н., ассоц.профессор) 87476920094 (smanova_s@mail.ru) 

4. «Инновационные аспекты совершенствования знаний педагогов в системе повышения 

квалификации Казахстана и других стран» - Туралбаева Алмаш Турганбаевна (PhD доктор философии) 

87013419946 (aturalbaeva@gmail.com). 

 

Организационный комитет конференции определяет состав секций конференции, утверждает 

программу проведения, определяет персональный состав докладчиков пленарного и секционных заседаний 

на основании анализа актуальности представленных материалов и осуществляет редакцию сборника 

материалов конференции. По завершении работы конференции будет издан сборник материалов в 

электронном PDF формате, полностью статьи и доклады будут размещены на в сайте 

https://www.kaznpu.kz/ru/. 
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

1 Название статьи   

2 Название секции, направлении  

3 Фамилия, имя, отчество автора (-ов)  

4 Занимаемая должность, ученая  степень, ученое звание (если 

имеется) 

 

5 Защита работы (да, нет)  

6 Предоставление технического оснащения докладчика (если 

имеется) 

 

7 Номера контактных телефонов  (WhatsApp)  

8 Е-mail (обязательно)  

 

 

 

 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем статьи – до 6 страниц. Название статьи, ключевые слова, аннотация (на трех языках) 

Поля – все по 2 см. 

Размер бумаги – А4 (210х297). 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 12. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Междустрочный интервал – одинарный (1). Межбуквенный интервал – обычный. Межсловный пробел – 

один знак.  Переносы – автоматические (не вручную). Выравнивание текста – по ширине.  

Допустимые выделения – курсив, полужирный.  

Рисунки черно-белые, цветные без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, растровые 

изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом.  

Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.  

Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или ссылок (см. 

образец).  

Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).  

Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных 

скобках.  

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Статьи, не соответствующие выше перечисленным требованиям положения и не предоставленные в 

указанные сроки, не принимаются и не рассматриваются. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Г.С.Омарова 

PhD, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан.   

E-mail:omarova@gmail.com 

 

Г.С.Омарова 

PhD, КазНПУ имени Абая, г.Алматы, Казакстан.  

E-mail:omarova@gmail.com 

 

G.S.Omarova 

PhD, KazNPU named after Abai, Almaty, Kazakhstan. E-mail:omarova@gmail.com 

 

Проблемы развития креативности студентов  

(перевод на казахском, английском) 

Аннотация на трех языках (высота шрифта 11, курсив, не более 5 строк).  

Ключевые слова на трех языках (высота шрифта 11, курсив, не менее 5 слов).  

Основной текст (высота шрифта – 12).  

Список литературы (высота шрифта 11).  

 

 

 



Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan 

Abai Kazakh National Pedagogical University 

              INFORMATION LETTER 
 

Dear colleagues! 

Abai Kazakh National Pedagogical University, Institute of Pedagogy and psychology, Department of 

«Professional training: Educational program of primary education» holds an international scientific and practical 

online conference on the topic: «ETHNO-CULTURAL EDUCATION OF MODERN YOUTH – THE BASIS 

FOR THE PRESERVATION OF THE NATIONAL CODE», dedicated to the 70th anniversary of Doctor of 

pedagogical sciences, Professor B. A. Almukhambetov. 

 

During the online conference, it planned to work in the following scientific areas: 

- Paradigms of ethno-cultural education of future primary education teachers;   

- The model of the modern graduate: conceptual ideas of ethno-cultural education and preservation of the 

national code; 

- Imagology of national pedagogy in the context of the perception of ethno-cultural values in the process of 

socialization of the individual;  

- Innovative aspects of improving the knowledge of teachers in the system of professional development of 

teachers in Kazakhstan and other countries. 

 

Working languages of the conference: Kazakh, Russian and English. 

Format: online conference (on the «Zoom» Id 524877303 Password 1234) 

Time and place of the event 

The conference will held on May 19, 2021.   

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

 

Terms of participation in the conference 

 

1. Forms of participation in the International conference: online.  

Available for: 

- presentation at the plenary session; 

- presentation at discussion platforms on the main areas of the conference; 

- participation in the conference without speeches. 

- article in the сonference proceedings. 

2. Deadline for accepting materials for participation in the conference:  until May 3, 2021 

3. To the organizers' email address, you must send: 

- materials in separate files marked «Conference.doc»;  

- a completed application form for participation in the сonference (see Appendix 1); 

- the text of the article in accordance with the requirements (see Appendix 2). 

 

Organizing committee of the conference: 

 

1.«Paradigms of ethno-cultural education of future teachers of primary education» - Iskakova Layla 

Maratovna (m.p.s., senior lecturer) 87772630683 (leila-7777@mail.ru) 

2.«The model of the modern graduate: conceptual ideas of ethno-cultural education and preservation 

of the national code» - Umirbekova Akerke Nurlanbekovna (PhD, Doctor of philosophy) 87012723327; 

(akerkesha_85@mail.ru) 

3. «Imagology of national pedagogy of culture in the socialization of ethno-cultural values» - Smanova 

Akmaral Smaiylovna (Ph. D., assoc.professor) 87476920094 (smanova_s@mail.ru) 
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