
 

 

 

 

 

 



тәрбиешілері, мектепалды сыныптардың тәрбиешілері, сондай-ақ 

жоғары оқу орындарының, колледждердің оқытушылары, ғылыми 

қызметкерлер, аудандық және қалалық білім бөлімдерінің 

әдіскерлері. 

4.Конференция Басшылығы  

Конференцияны жалпы басқаруды ұйымдастыру комитеті жүзеге 

асырады. Ұйымдастыру комитеті конференцияны дайындау және өткізу 

бойынша жұмыс жүргізеді, бағдарламаны, қатысушылар тізімін бекітеді.  

Мақалаларды сараптауды ұйымдастыру үшін ұйымдастыру 

комитеті тиісті бағыттар бойынша мамандарды тартады. 

4.1. Конференцияны Ұйымдастыру Комитеті 

Ұйымдастыру комитетінің міндеттері:  

 Конференцияны өткізу тәртібін белгілейді;  

 Қатысушылардың баяндамаларын рәсімдеу талаптарын 

қалыптастырады;  

 Конференция қатысушыларына консультативтік және әдістемелік 

көмек көрсетеді;; 

 Конференцияның барлық қатысушыларына тең жағдай жасайды; 

 Конференция шеңберінде өткізілетін іс-шаралар туралы мектепке 

дейінгі ұйымдарды уақтылы хабардар етеді. 

 Ұсынылған материалдардың ғылыми, логикалық және практикалық 

маңыздылығын бағалау үшін сараптамалық топты қалыптастырады, 

оның қызметінің тәртібін айқындайды, конференцияға қатысатын 

жұмыстарды бағалау технологиясын бекітеді. 

4.2. Сараптамалық топ: баяндамаларға сараптаманы 01.01.2023 жылдан 

бастап 31.01.2023 жылға дейін мына критерийлер бойынша жүргізеді: 

 Баяндама мазмұнының конференция тақырыбына жалпы 

сәйкестігі; 

 Өзектілігі; 

 Жұмыстың зерттеу және ғылыми аспектілері; 

 Материалды баяндау сауаттылығы мен қисындылығы; 

 Бағалау пікірлерінің, қорытындыларының дәлелділігі; 

 Практикалық маңыздылығы. 

Ұйымдастыру комитеті үміткердің жұмысы конференция 

ережесінің талаптарына сәйкес келмеу негізінде оны қабылдаудан бас 

тартуға құқылы.     

5. Жұмыстарды ұсыну тәртібі 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мәселелеріне жетекшілік ететін 

білім беру бөлімдерінің әдіскерлері немесе мамандары өз аймағындағы 

конференция мақалаларына сараптама жүргізуі қажет. Шешім 

хаттамасымен сараптамадан өткен материалдарды 2023 ж. 5 ақпанға 

дейін мына мекен-жай бойынша: Қарағанды қ., С. Сейфуллин к-сі, 8/2, 

ҚҚЖ және МДҰ бөлімі,  umc-ro@umckrg.gov.kz  А. Д Бугубаеваға 

электронды поштаға ұсынуы қажет. 



Ұйымдастыру комитеті мақұлдаған материалдар конференция 

жинағында жарияланады. 

6. Мақаланы ресімдеуге қойылатын талаптар:  

 Кесте, суреттер мен графиктерді қоса алғанда, А4 форматындағы 

қазақ немесе орыс тіліндегі компьютерлік мәтіннің 3 бетіне дейінгі 

мақала көлемі көрсетіледі. Өрістер-барлық жағынан 2 см. 

 Аты-жөні, ұйымның атауы, қала/аудан (шрифт Times New Roman, 

Kz Times New Roman, курсив, кегль 14) парақтың ортасына 

орналастырылуы керек. (Үлгіні қараңыз). Авторлардың саны екі 

адамнан аспайды! 

  Мақала атауы (шрифт Times New Roman, Kz Times New Roman, 

қалың қаріп, кегль 14, бас әріптермен) – парақтың ортасында. 

(Үлгіні қараңыз). 

 Негізгі мәтін Times New Roman (кегль 14) қарпімен бір жоларалық 

интервал арқылы орындалады (үлгіні қараңыз). Негізгі мәтіннің 

абзацтық шегінісі – 1 см; теңестіру-ені бойынша; мәтіндегі 

тасымалдарды орналастыру – Автоматты; беттерді нөмірлеуді 

енгізбестен.\ 

  Әдебиеттер тізімі – негізгі мәтіннен кейін (шрифт Times New 

Roman, Kz Times New Roman (кегль 14). (Үлгіні қараңыз). 

 Әдебиеттер сілтемесі- тік жақшада, әдебиеттер тізіміндегі 

дереккөздің соңында және беттің№. (Үлгіні қараңыз). 

  Суреттер *bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf форматында Microsoft 

редакторына қара және ақ түсті орындалады. Суреттерге қол қою 12 

шрифтпен жүзеге асырылады, курсивпен, суреттің астында 

ортасында. 

 Кесте элементтері Microsoft Word бағдарламасына енгізілген, 

Microsoft Excel кестелік редакторында немесе тікелей Word 

бағдарламасында орындалады. Кестелерге қол қою 12 қаріппен 

жүзеге асырылады, курсивпен, кестенің үстінде ортасында 

көрсетіледі. 

6. Қосымша 1. Ұйымдастыру комитеті мен конференцияның сарапшылар 

тобының құрамы. 

    Қосымша 2. Мақаланы рәсімдеу үлгісі.      

 

  



 

 

Қосымша 1 

 

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің құрамы 

 

Төраға: 

Абдикерова Б.Х. - ББД ОӘО директоры 

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері: 

Контаев С.С. - ББД ОӘО ғылыми кеңесшісі. 

Мукашева Г.Г.- МД және ЖББ бөлімінің меңгерушісі 

Бугубаева А.Д. -  ББД ОӘО әдіскері. 

 

Сараптама тобының құрамы 

Суртубаева Д.А.  –. ғылымды дамыту бөлімінің меңгерушісі 

Карашолакова Б.Р. – Қарағанды облысы бойынша «Өркен» 

педагогтар қауымдастығының төрағасы 

Касымжанова Ж.М. – Қарқаралы ауданының білім беру бөлімінің 

әдіскері 

 

 

 

 

Қосымша 2 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 
Ахметова А.А. 

б/б № «_________» Темиртау қ. 

 

МАҚАЛА АТАУЫ 

 

Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. [1, с. 1]. Негізгі мәтін. Негізгі 

мәтін. Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. 

 

Әдебиеттер: 

Авторы. Атауы. Басылым орны. Шыққан жылы 

 


