ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК
УНИВЕРСИТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
2015 жылы мамыр айының 21 жұлдызында өткізілгелі отырған
«Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби дайындығы:
ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер» атты
халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясына қатысуға
шақырамыз.
Конференцияда көркемдік білім беру жүйесінің теориясы мен
практикасының мәнін, оның өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі және қоғамның
қазіргі даму сатысындағы орнын ашып көрсететін көптеген ғылыми бағыттар
мен келелі мәселелер талқылауға ұсынылады.
Конференцияның ғылыми бағыттары:
1. Үздіксіз білім беру үдерісіндегі шығармашылық мамандықтардың
педагогтарын кәсіби даярлау.
2. Шығармашылық мамандықтардың педагогтарын даярлау жүйесінде
оқытудың инновациялық технологияларын қолдану.
3. Білім беру саласындағы дәстүрлі мәдениет пен өнердің даму сабақтастығы.
4. Музыка және философия, музыка және дін, музыка және әдебиеттің
мәдениетаралық байланысы жеке тұлғаның рухани дүниетанымын дамыту
факторы ретінде.
5. Балаларға көркемдік білім және тәрбие берудегі отбасы мен мектептердің
өзара іс-қимыл мәселелері.
Сарапшылар алқасы:
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сыдықова Р.Ш.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Қазақстан);
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Султанова Р.Р. Кембридж
(Англия);
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, МАНПО Академигі
Магауова А.С, Д.А.Қонаев атындағы көлік және құқық Гуманитарлық
университеті, (Қазақстан);
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Илларионова Л.П., Ресей
Мемлекеттік әлеуметтік университеті, (Ресей);
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Мусабекова Г.Т. Қ.А.Ясауи
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Қазақстан).

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Конференцияның материалдары ғылыми жинақ ретінде жарық көреді.
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысу үшін 2015 жылдың
21-сәуіріне дейін пошта немесе электрондық пошта арқылы төмендегі
құжаттарды жіберу қажет:
- конференцияға қатысу өтінімі;
- талаптарға сай рәсімделген баяндама мәтінінің электрондық нұсқауы:
қаріп Times New Roman, қаріп өлшемі 14, барлық бет жиектері – 2 см,
жоларалық интервал 1, пішіні Microsoft Word 2003, 2007, ені бойынша
теңестірілген, бет пішіні А4, мәтін 5 беттен аспауы тиіс.
Мақалада келесі ақпараттар қамтылуы тиіс:
1. ӘОЖ (Әмбебап ондық жіктеуіш) индексі – бірінші беттің сол жақ жоғарғы
бұрышына жазылады (1 аралықтан кейін).
2. Мақаланың тақырыбы беттің ортасына бас әріптермен және жуан қаріппен
жазылады (1 аралықтан кейін).
3. Тақырыптың астында автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы,
лауазымы, мекеменің атауы және электрондық мекен-жайы жазылады (1
аралықтан кейін).
4. Аннотация курсивпен қазақ тіліндегі баяндама үшін aннотация және
abstract, орыс тіліндегі баяндама үшін түйіндеме және abstract, ағылшын
тіліндегі баяндама үшін түйіндеме және aннотация
5. Кілттік сөз: 5-7 кілттік сөз (5-7 ключевых слов, 5-7 key words)
6. Келесі жаңа жолдан бастап баяндаманың негізгі мәтіні жазылады.
7. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннен кейін бір жолға
шегініспен көрсетіледі МЖБС 7.1-2003. (Дәйексөздер алынған әдебиеттерге
сілтемелер мақаланың соңында дәйексөздің қолданылу реттілігі бойынша тік
жақша ішінде көрсетіледі). Мәтінді басып шығару үшін кестелер мен
суреттер мақала көлемінің жарты бет. Суреттер форматтары cdr.pdf
жасалады.
Секция координаторлары:
№1 Секция
Сарапшы: Мұсабекова Гулнар Тәжібайқызы е-mail: gulnar.hanum22@mail.ru,
ұялы тел: 8 702-676-98-53;
Үйлестіруші: Елжанов Дархан Нұржанұлы е-mail: eljan_77@mail.ru,
Сопбеков Сәбит Оразбекұлы е-mail: Sabit_-_sabit@mail.ru,
№2 Секция
Сарапшы: Сыдықова Роза Шаймарданқызы, Sydykova_roza@mail.ru тел:
+7 775 804 45 58;

Үйлестірушілер:
Тобагабылова
Айжан
Жунусовна
e–mail:
aijan_baki@mail.ru cот.тел: 8 701-486-79-43; Каратышканова Кымбат
Рахметовна: K_Kimbat@mail.ru, cот.тел: 8 701-238-59-95;
№3 Секция
Сарапшы: Д.п.н.,профессор Магауова Акмарал Сабитоллаевна е–mail:
magauova@mail.ru cот.тел: 87014788573;
Үйлестірушілер: Якуб Аякоз Абдусахитовна e–mail: ayagoz2408@mail.ru,
cот.тел: 8 777-601-22-29; Каюмова Севара Полатовна
e–mail:
Polat.64@mail.ru, cот.тел: 8 702-924-92-18;
№4 Секция
Сарапшы: Д.п.н.,профессор Илларионова Людмила Петровна, е–mail ilpdok@mail.ru, cот.;
Үйлестірушілер:
Каратышканова
Кымбат
Рахметовна
K_Kimbat@mail.ru, cот.тел: 8 701-238-59-95; Тобагабылова Айжан
Жунусовна e–mail: aijan_baki@mail.ru cот.тел: 8 701-486-79-43;
№5 Секция
Сарапшы: Д.п.н.,профессор Султанова Разия Рахимовна, е–mail:
rs588@cam.ac.uk;
Үйлестірушілер: Муратова Лиана Махсудовна e–mail: liana_elif@mail.ru,
cот.тел: 8 701-624-08-58; Каюмова Севара Полатовна
e–mail:
Polat.64@mail.ru, cот.тел: 8 702-924-92-18;
Мақала үшін төлем туралы түбіртектің сканерленген нұсқауын
секторлар бойынша электрондық поштаға жіберілуі қажет. Қатысу жарнасын
Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, №9 оқу ғимараты,
№204 кабинетке төлеуге де болады. 3000 теңге «Мақала үшін төлем» деген
белгі қойылып, мына деректемелер бойынша арнайы шотқа төленеді:
Банк деректемесі:
ЖСН/IIN 570401401517
БСК KZKOKZKX
ЖСК КZ 489260801667924000
«Казкоммерцбанк» АҚ ШБ
Құрметті әріптестер, конференцияға қатысушылар! Материалдарды
жоғарыда аталған талаптарға сәйкес мұқият өңделген түрінде
ұсынуларыңызды сұранамыз.

Баяндаманы рәсімдеу үлгісі:
ӘОЖ (14)
БАЛАЛАРДЫҢ ЭМПАТИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ
МУЗЫКАЛЫҚ ТЕРАПИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ (14 пт)
Тобагабылова А.Ж. (14 пт)
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Түркістан, Қазақстан (14 пт)
Түйіндеме (14 )
Анотация (14 пт)
Abstraсt (14 пт)
Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Пайдаланылған әдебиеттер тізімі (12 пт)
Өтінім үлгісі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Өтінім
Баяндамашының тегі, әкесінің аты, аты (толық)
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
Мекеме, лауазымы
Мекен-жайы (индексті міндетті түрде көрсетіңіз)
Байланыс телефоны, факс (халықаралық код)
Баяндаманың тақырыбы
Секция атауы
Конференция туралы толық ақпаратты Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің www.iktu.kz сайтынан алуға
болады.
Модераторлар: Сыдықова Роза Шаймарданқызы, тел: +7 775 804 45 58
факс: 8 (725 33) 321 46 (204); Мұратова Лиана Махсудқызы, тел: +7 701 624
08 85, e-mail: liana_elif@mail.ru
Конференцияға тіркеу мәселелері бойынша жауапты тұлға:
Елжанов Дархан Нұржанұлы; тел: 8701-658-52-72, е-mail: eljan_77@mail.ru;
Тезистер жинағына жауапты тұлға: Тобагабылова
Жүнүсқызы; тел: +7 701 486 79 43, e-mail: aijan_baki@mail.ru.

Айжан

Ұйымдастыру комитеті
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
«Орындаушылық өнер» кафедрасы

«Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби
дайындығы:ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның баспасөз
хабарламасы:
Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция атауы:
Мақсаты:

Міндеттері:

Нәтижелері:
Модератордың атыжөні:
Ғылыми дәрежесі:
Жұмыс орны:
Байланыс телефоны:
Е-mail:

«Шығармашылық мамандықтардың педагогтарын
кәсіби даярлау: ізденістер, бағыт-бағдары және
келешегі»
Шығармашылық мамандықтардын педагогтарын
кәсіби даярлаудың әдістемелік негіздерін зерттеу
және оларды тәжірибелік кәсіби қызметті жүзеге
асыруда қолдануға педагогикалық жағдай жасау
Шығармашылық мамандықтардың педагогтарын
кәсіби даярлаудың әдістемелік негіздерін анықтау;
адамзаттың өнер құралдары арқылы толеранттық
дүниетанымын қалыптастыруына бағытталған
инновациялық тәсілдерді дәйектеу;
өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие
берудегі мәдениетаралық байланысты қалыптастырудың интеграциялық үдерістерін зерттеу;
шығармашылық мамандықтардың педагогтарының
көпқырлы қызметіне қатысты мәселелерді талдау
және қорытындылау.
Конференция өткізу, ғылыми еңбектер жариялау
мен сертификаттар тапсыру.
Сыдықова Роза Шаймарданқызы
Педагогика ғылымдарының докторы
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университеті, Түркістан қ.
8 771 828 27 39, 8 775 804 45 58
Sydykova_roza@mail.ru

