
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2017 жылдың 12-13 қазанында С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті ШҚМУ-дың 65-жылдығына арналған «Сананың жаңа парадигмасын 

қалыптастыру: өткенді сақтай отырып, болашақтың негізін қалаймыз» атты «Аманжолов 

оқулары-2017» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

Секциялық отырыстар: 

1. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаңа тұжырымдамалар мен заманауи шешімдер»; 

2.  «Қазақстан Республикасында қылмыспен күрестің құқықтық мәселелері»; 

3. «Қоғамдық сананы жаңарту контексіндегі тарих және іргелі қоғамдық ғылымдар»; 

4. «Когнитивті линвистика мен аударманың өзекті мәселелері»; 

5. «Мәдениетаралық коммуникацияның теориялық және тәжірибелік аспектілері»; 

6. «Рухани жаңғыру: қазақ филологиясының бүгіні мен ертеңі»; 

7. «Дене мәдениеті мен спорттың қазіргі мәселелері»; 

8. «Қоғамдық сананы жаңартудың психологиялық-педагогикалық аспектілері»; 

9. «Қоршаған ортаны қорғаудың химия-биологиялық аспектілері»; 

10.«Математика, физика және жаңа технологиялардың заманауи тенденциялары мен даму 

келешегі».  

 

Дөңгелек үстелдер: 

1. «Сәрсен Аманжолов және қазақ жазба мәдениетінің тарихы»;  

2. «Ежелгі Қазақстан сакральді көкжиегі жүйесіндегі Берел феномені» (онлайн қосылыс); 

3. «Мәңгілік елдің мәңгілік құндылықтары»; 

4. «Дәстүрге беріктік, инновацияға ашықтық» (Шығыс Қазақстандағы оқу орындары 

кітапханаларының қызметкерлері үшін). 

 

Ғылыми-әдістемелік семинар: 

1. «Инклюзивті білім беру: оқыту және қолдау технологиялары». 

 

Конференция жұмысына қатысуға ғалымдар, оқытушылар, профессорлар, жоғарғы оқу 

орындарының докторанттары, магистранттары мен студенттері шақырылады. 

Пленарлық отырыс 2017 жылдың 13 қазанында келесі мекен-жай бойынша өткізіледі: 

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Қазақстан к., 55,  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

әкімшілік ғимараты, акт залы. 

 

Конференция жұмысының тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

Конференцияға қатысу үшін 2017 жылдың 15 қыркүйегіне дейін ұйымдастыру комитетіне 

келесі құжаттарды жолдауларыңызды сұраймыз:  

- белгіленген үлгі бойынша қатысуға өтінім;  

- төменде көрсетілген талаптарға сәйкес рәсімделген мақала; 

- ұйымдастыру жарнасының төленгенін растайтын құжат көшірмесі.  

 

 

 
 



МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУДІҢ ТАЛАПТАРЫ 

 

Баяндамалар мақала түрінде көлемі суреттер, графиктер, кестелерді қоса санағанда 5-6 

беттен аспайтын қағаз нұсқасында А4 (210-297 мм) форматта  қабылданады. Мақала Microsoft 

Word редакторында Times New Roman (KZ Times New Roman) шрифтімен теріледі: негізгі мәтін – 

14 шрифтпен (кестелер, суреттер, графиктер атаулары 10 шрифтпен), аралық интервалы – 1, ахат 

жол – 0,7 см. Жиектері: сол жағы – 20 мм, оң жағы – 17 мм, үстіңгі мен төменгі жақтары – 20 мм. 

Беттің сол жақ шетінде ӘОЖ, оның астында келесі жолда үлкен әріптермен автордың тeгi мен 

инициалдары (бірінші автор, содан кейін ғылыми жетекші көрсетіледі), келесі жолда кіші 

әріптермен жұмыс орындалған мекеменің және қаланың атауы жазылады, ары қарай бip жолдан 

кейін, ортасына - бас әріптермен баяндаманың атауы, одан ары бір жол қалдырып – баяндама 

мәтіні көрсетіледі. Баяндама ішінде тек сызықша ретіндегі маркерлер, ал нөмірлеу тек жақшасы 

бар араб сандары түрінде қолданылады. Әдебиеттер тізімін міндетті түрде көрсету қажет (оларға 

сілтеме тік жақшаның ішінде болуы керек). Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннен кейін бір жол 

қалдырылып жазылады.  

Мақала мазмұны үшін жауапкершілік авторға жүктеледі. Көрсетілген мерзімнен кешіктіріп 

өткізілген және қойылған талаптарға сәйкес емес материалдар қарастырылмайды. Конференцияны 

ұйымдастыру комитеті баспаға ұсынылатын материалдарды іріктеу құқығына ие. 

                              

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ  ҮЛГІСІ 

 

УДК 669.162.214 

ЕРБОЛАТОВА А. Е., КАРМЕНОВА М. А. 

ВКГУ имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ ШКОЛАХ  

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 

 
Таблица 1 – Внешние показатели результативности интерактивного обучения (10 pt) 

 

Критерий 

 

По качественным показателям 

Критическое 

мышление 

10 2 1 1 1 

Память 9 10 4 8 10 

Умение 

пользоваться 

навыками 

4 9 5 10 6 

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада [1].  

Текст доклада Текст доклада Текст доклада [2]:  

1) Текст доклада;  

2) Текст доклада.  

Текст доклада Текст доклада Текст доклада [3]:  

- Текст доклада;  

- Текст доклада;  

- Текст доклада;  

 



 
Рисунок 1 – Показатель эффективности использования интерактивных 

технологий в учебном процессе (10 pt)  

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст 

доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 

                             
Рисунок 2 – Флипчарт-задание (10 pt) 

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст 

доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 
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Жұмыстарды қабылдау: 
 

Мақала авторлары үшін: мақаланың электрондық нұсқасы Ұйымдастыру комитетінің 

konfer_vkgu@mail.ru электрондық поштасына жіберіледі. Электрондық нұсқада өтініш, мақала 

және төлемақы түбіртегінің көшірмесі жеке файлдармен жолданады. Файлдың атауында бірінші 

автордың тегі, ұйымның қысқартылған атауы және құжаттың аты көрсетілуі тиіс, мысалы: 

Айтбекова ШҚМУ өтінім; Айтбекова ШҚМУ мақала, Айтбекова ШҚМУ төлемақы.   

Конференция материалдары жинақ түрінде баспадан шығарылады. 

 

mailto:konfer_vkgu@mail.ru


Конференцияға қатысуға байланысты туындайтын шығындар (іс-сапар шығындары) 

жолдаушы тараптың есебінен өтеледі. 

 

 теңгеде есеп айырысу шоты:  

Конференцияға қатысу және жинаққа мақала жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 3000 

теңге (бір мақала үшін) көлемінде төмендегі банк деректемелері бойынша «Аманжолов оқулары – 

2017» конференция жұмысына қатысу үшін» деген міндетті белгімен келесі есепшотқа 

аударылсын: «БТА-банк» АҚ ШҚО бөлімшесі (қазіргі КАЗКОММЕРЦБАНК)  РНН 

181800014976; ИИК KZ16319B010000333860,  БИК ABKZKZKX, БИН  990240007414, КБЕ 16: «С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ» ШЖҚ РМК. 

 

 рубльде есеп айырысу шоты:  
Конференцияға қатысу және жинаққа мақала жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 650 

рубль (бір мақала үшін) көлемінде төмендегі банк деректемелері бойынша «Аманжолов оқулары – 

2017» конференция жұмысына қатысу үшін» деген міндетті белгімен келесі есепшотқа 

аударылсын: «БТА-банк» АҚ ШҚО бөлімшесі (қазіргі КАЗКОММЕРЦБАНК)  181800014976; 

ИИК KZ16319B010000333860,  БИК ABKZKZKX, БИН  990240007414, КБЕ 16: «С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ» ШЖҚ РМК. 

 

 долларда есеп айырысу шоты: 

Конференцияға қатысу және жинаққа мақала жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 15 доллар (бір 

мақала үшін) көлемінде төмендегі банк деректемелері бойынша «Аманжолов оқулары – 2017» 

конференция жұмысына қатысу үшін» деген міндетті белгімен келесі есепшотқа аударылсын: 

«Банк Центр Кредит» АҚ ШҚО бөлімшесі РНН 181800014976, ИИК KZ538560000003051726, 

БИК KCJBKZKX, БИН  990240007414, КБЕ 16: «С. Аманжолов атындағы ШҚМУ» ШЖҚ РМК. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ 

 

Қазақстан Республикасы, 070019, Өскемен қ., Казақстан к. 55, С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, әкімшілік ғимараты, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру бөлімі, №403 каб. 

Байланыс телефондары: 

8 (7232) 241-401 – ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру  бөлімі.  

 

ҚАТЫСУШЫНЫҢ САУАЛНАМА-ӨТІНІМІ 

 Автор (лар) 

Тегі  

Аты  

Әкесінің аты  

Ұйым  

Лауазымы, ғылыми атағы мен дәрежесі  

Мемлекет, индекс, қала, көше, үй, пәтер 

(материалдар жинағын жіберу үшін) 

 

Байланыс телефоны   

E–mail  

Баяндама атауы  

Секция атауы  

Конференцияға қатысуы (іштей, 

сырттай) 

 

Қонақүйде бөлмені жалдау қажеттілігі 

(иә/жоқ) 

 

 

Әрбір тармақ міндетті түрде толтырылуы қажет. 
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