
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ 

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС 

ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2016 жылдың 23-24 

желтоқсаны аралығында «Психология» мамандығы ашылған кҥннен бастап 25-жыл толуына 

орай «Қолданбалы психология: пәнаралық және ықпалдастық зерттеулер» тақырыбында 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ҧйымдастырады. 

 

Конференцияға қатысуға ЖОО ғалымдары, оқытушылары, докторанттары, 

магистранттары және студенттері, жалпы білім беру мектептерінің мҧғалімдері, «Психология» 

және «Дефектология» мамандығының тҥлектері шақырылады.  

 

Конференция бағдарламасында 2016 жылдың 23 желтоқсаны кҥні сағат 9.00-ден 12-00-ге 

дейін келесі бағыттар бойынша секциялық отырыстарды жҥргізу қарастырылған: 

1. Психология әдіснамасы. Плюрализм және сызықтық емес теориялар кеңістігі.  

2. Білім беру ортасына арналған қолданбалы психология.   

3. Тҥзетушілік-дамытушы білім берудің психологиялық негіздері.  

4. Қҧқықтық мемлекеттің және қҧқықтық тҧлғаның дамуына арналған қолданбалы 

психология.  

5. Мемлекеттің және фирманың экономикалық серпілісін қамтамасыз етуге арналған 

қолданбалы психология.  

6. Қарапайым және кҥрделі адамдарға арналған қолданбалы психология.  

 

    Ӛткізу орны: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ–нің №1 оқу ғимараты  

Мекен-жайы:  Ӛскемен қаласы, 30-шы Гвардиялық дивизия кӛшесі, 34 ҥй. 

 

«Инклюзивті білім берудегі аутизм»: (онлайн режимде) тақырыбында дӛңгелек ҥстел 

ӛткізу 2016 жылдың 23 желтоқсаны кҥні сағат 12.00 – ден 13.00 – ге дейін жоспарланады. 

Ӛткізу орны: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ–нің №1 ғимараты, №218 дәрісхана, 30-шы 

Гвардиялық дивизия кӛшесі, №34 мекен-жайында. 

Дӛңгелек ҥстелге шетелдік және Қазақстандық ғалымдар мен оқытушылар, студенттер, 

магистранттар және PhD докторлары, мемлекеттік қызмет ӛкілдері қатысады. 
 

Пленарлық отырыс 23 желтоқсан 2016 жылы Ӛскемен қаласы, 30-шы Гвардиялық 

дивизия кӛшесі, №34 мекен-жайында орналасқан С.Аманжолов атындағы ШҚМУ–нің №1 оқу 

ғимаратының акт залында ӛтеді.  
 

24 желтоқсан 2016 жылғы конференция бағдарламасында: 

 

9.00 –ден 12.00-ге дейін және 14.00 – ден  17.00 – ге дейін келесі бағыттар бойынша шебер-

сыныптар ӛткізу жоспарланады:    

1. Инклюзивті білім беруге арналған қолданбалы психология. Ықпалдасқан және тҥзетуші 

бағдарламалар.  

2. Заң іс-тәжірибесіндегі сараптамалық және қалпына келтіру бағдарламалары.  

3. Коучинг: шеберлер ықпалдастығы.  

4. Ата-аналар дӛңгелек ҥстелі: ата-аналарға арналған қолданбалы психология.  

 



Ӛткізу орны: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ–нің әкімшілік ғимараты, «Зияткер ғылыми-

білім беру орталығы. Мекен-жайы: Ӛскемен қаласы, Қазақстан кӛшесі, 55 ҥй. 

 

Шебер-сыныптарға Ӛскемен қаласы және облыстың тәжірибелі мамандары-практик 

психологтары, психотерапевтері, кеңес берушілері, педагог-дефектологтары қатысады. 

 

          13.00-ден 14.00 дейін «Заң тәжірибесіндегі сараптық және қалыпқа келтіруші 

бағдарламалар» тақырыбы бойынша дӛңгелек ҥстел жҥргізу жоспарланады. 

          Ӛткізу орны: С.Аманжолов ат. ШҚМУ әкімшілік ғимараты. Мекен-жайы: Ӛскемен 

қаласы, Қазақстан кӛшесі 55, №106 дәрісхана. 

         Дөңгелек ҥстелге шетелдік және Қазақстандық ғалымдар мен оқытушылар, 

студенттер, магистранттар және PhD докторлары, мемлекеттік қызмет өкілдері 

қатысады. 

         Конференцияның жҥргізу тілі: қазақша, орысша, ағылшынша. 

         Конференция қатысушыларының жол ақысы, тҧру орны мен тамақтану шығыны 

қатысушы немесе сапарды ҧйымдастырушы есебінен жҥзеге асырылады. 

         2016ж. 1 желтоқсанына дейін  конференцияны ҧйымдастырушы комитетіне  

конференцияға қатысу мен конференцияның ғылыми еңбектер жинағына шығару ҥшін 

келесі қҧжаттар жіберілуі керек: 

- Ҥлгі бойынша толтырылған тапсырыс. 

- Барлық талаптарға сай электронды тҥрдегі мақала 

- ШҚМУ есептік - шотына ҧйымдастыру жарнасы ҥшін тӛленгені туралы тӛлем 

қҧжатының кӛшірмесі (міндетті тҥрде «Қолданбалы психология» деген белгісімен). 

                   

Мақалаларды рәсімдеудің талаптары  
        Баяндамалар мақала тҥрінде кӛлемі суреттер, кестелерді қоса санағанда 6 толық беттен 

аспайтын қағаз нҧсқасында А4 (210-297 мм) форматта және  электронды нҧсқада (СД 

дискісінде)  қабылданады немесе ҧйымдастыру комитетінің электронды мекен-жайына тӛлем 

туралы кҥбіртектің кӛшірмесімен бірге жіберіледі. Мақала Microsoft Word редакторында Times 

New Roman (KZ Times New Roman) шрифтімен теріледі: негізгі мәтін 14 шрифтпен, 1,0 аралық 

интервалында, қызыл жолы-1,25см болу керек. 

         Бҥкіл мәтін суреттерімен бірге кӛрсетілген формат ішінде орналасуы тиіс (сол жақ жиегі – 

30 мм, он жағы – 20 мм, жоғарғы және тӛменгі жағы -25 мм). 

         Мәтіндегі қойылған суреттер мен иллюстрациялар сапалы болуы тиіс. 

         Жазулар мен формулалардың астындағы жазулар: ортасында және 12- кегль болу керек. 

         ӘОЖ беттің жоғарыда сол жағында жазылу керек, оның астындағы жолда бас әріппен 

автордың аты-жӛні, келесі жолда – жҧмыс орындалған ҧйымның және, қаланың атауы, содан 

кейін бір жолдан кейін бас әріппен жазылған баяндама атауы, кейінгі жолда 10 жолдан кӛп емес 

кӛлеміндегі аннотация, содан соң бір жолдан кейін мәтін кӛрсетілуі тиіс.  

          Материалдар барлық талап бойынша мҧқият тҥзетіліп, тексерілген болуы қажет. 

Материалдың мазмҧнына автор ӛзі жауапты. 

 

Ҧйымдастыру комитеті конференцияның басталуына дейін жинақты баспаға беруді 

жоспарлайды. 

ҚАТЫСУШЫ ТАПСЫРЫСЫ 

 «Психология» мамандығы ашылған кҥннен бастап 25 жыл болуына байланысты «Қолданбалы 

психология:  «Интеграция және пәнаралық зерттеулер» атты Ҧлтаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы 

Автордың Аты-жӛні  

Жҧмыс орыны (мекеме немесе ҧжымның толық атауы) 

атқаратын қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми лауазымы 

 

Мақала тақырыбы  

Секция аты және номері    

Қатысу тҧрі (іштей / сырттай)  



Қонақ ҥйге тапсырыс (қажет/қажет емес)  

С.Аманжолов ат. ШҚМУ қонақ ҥйіне тапсырыс 

(қажет/қажет емес) 

 

Жинақты жіберу адресі   

Байланыс телефоны (ҧялы / қалалық)  

E-mail  

Кҥні   

 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ  ҤЛГІСІ 

 

ӘОЖ 669.162.214. 

КЫРЫКБАЕВА А.К., ТОКСАНОВ Н.С. 

С. Аманжолов ат. ШҚМУ, Ӛскемен қ. 
 

Аннотация: аннотация мәтіні кӛлемі 10 жолдан аз емес, негізгі қорытынды мен пәнді 

қысқаша мазмҧнын беруі тиіс (12 pt) 

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНЫНДАҒЫ 

БОЛОН ҤРДІСІНІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ЖҤЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ» 

 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама 

мәтіні. (14 pt) 

 
1 -кесте – Жҥйе бойынша кредиттерді санау........(12 pt) 

Бакалаврт (4 жыл) Магистратура (2 жыл) Магистратура (1,5) Докторантура (3 жыл) 

Кредиттер саны Кредиттер саны Кредиттер саны Кредиттер саны 

 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама 

мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні [1]. 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні [2]: 

1) Баяндама мәтіні; 

2) Баяндама мәтіні;  
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Пененко В.В., Алоян А.Е. Модели и методы для задач охраны окружающей среды. – 

Новосибирск: Наука, 1985. - 54 с. 

2. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.: 

Наука, 1982. - 19 с. 

 

 Халықаралық конференцияға қатысу 4000 т тҧратын ҧйымдастырушылық тӛлем ақыға 

мақаланы баспадан шығару, еңбек жинағы, концеренция бағдарламасы шебер-сыныпқа 

қатысушыға сертификат беру. Ҧйымдастырушылық тӛлем ақыны аударуға арналған 

реквизиттер: « БТА Банк» филиал АО, РНН 181800014976, БИН 990240007414, ИИК 

KZ16319В010000333860, БИК ABKZKZKX,  РГП на ПХВ «С. Аманжолов атындағы ШҚМУ» 

ШЖҚ  РМК; («Қолданбалы психология» міндетті белгісімен). 

 

 

 

 



ҦЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ 

 

Қазақстан Республикасы, Шығыс-Қазақстан облысы, Ӛскемен қ., 30-шы Гвардиялық 

дивизия кӛшесі, 34 индекс 070002,  № 250 дәрісхана, психология және коррекциялық педагогика 

кафедрасы.  

Байланыс телефондары: 

8 (7232) 540-471  - психология және коррекциялық педагогика кафедрасы (мақалалар 

бойынша сҧрақтар); 

          E-mail:  kaf_psihologii@vkgu.kz 

Конференции жайлы толық ақпарат С.Аманжолов ат. ШҚМУ психология және 

коррекциялық педагогика кафедрасының сайтында орналастырылған: http://kafedepsy.org 
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