
Маңғыстау облысының білім басқармасы 

Маңғыстау облыстық техникалық және оқу-әдістемелік кабинеті 

Ш.Есенов атындағы КМТИУ көпсалалы колледжі 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 Ш.Есенов атындағы КМТИУ көпсалалы колледжі 2020 жылдың 4 наурызында 

«Білім беру қызметінің тиімділігін арттырудың инновациялық әдістері, құралдары 

мен тәсілдері» тақырыбында оқытушылар арасында халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция өткізетіндігін хабарлайды. 

 

Өткізілетін орны: Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті, Ақтау қаласы, 32 шағын аудан. 

  

 Конференция жұмысы төмендегі бағыттар бойынша өткізіледі: 

 Педагогтің бәсекеге қабілетті тұлғасын дамыту жолындағы нәтижеге бағытталған 

кәсіби құзыреттілігі 

 Инклюзивті білім беруде инновациялық технологияны қолдану 

Конференцияның мақсаты: педагогтардың жұмыс тәжірибесін тарату және олардың 

оқу-тәрбие қызметіндегі теориялық және тәжірибелік жұмыс нәтижелерін интеграциялау 

және жүйелеу. 

 

Конференцияның міндеттері: 

      білім беру қызметінің даму болашағы мен өзекті мәселелерін зерттеу және талқылау;      

      зерттеулер мен жұмыс нәтижелерін талқылау;      

      білім беру қызметінің негізгі бағыттарын айқындау үшін ұсыныстар әзірлеу. 

 

Материалдарды рәсімдеу тәртібі: 

Конференцияның жұмыс тілі – қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі. 

Конференция бағдарламасына ену үшін ұйымдастыру алқасына баяндама (мақала) және 

қатысушының тіркеу формасы (баспа түрінде мақаланың бір данасы және электронды 

нұсқасы) өткізілуі қажет. Конференция материалдары мақалалар жинағы түрінде жарық 

көреді. 

Мақала материалдарына келесі келесі талаптар қойылады: 

Баяндама (мақала) мәтіні 5 беттен аспауы керек және тіркеу формасы MS Word 

мәтіндік редакторы бойынша жазылуы керек: 

- Кестелердің, сызбалардың, суреттердің тақырыбы көрсетілуі керек; 

- Парақтың параметрлері: жоғары – 2 см, төменгі – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 

1,5 см; 

- Шрифт: Times New Roman, кегль 12; 

- Жол аралық: 1 интервалмен; 

- Жаңажол: 1,25 см; 

- Бір жолдан кейін ортасынан баяндама тақырыбы БАС ӘРІППЕН (ҚОЮ 

ШРИФТПЕН) жазылады; 

- Баяндама тақырыбының төменгі жағына бір жолдан кейін парақ ортасына жай 

әріппен автордың тегі, аты-жөні жазылады; 

- Бір жолдан кейін баяндамашының жұмыс орны көрсетіледі; 

- Әдебиеттер тізімі еңбекте көрсетілу тәртібіне қарай мақаланың соңында жазылады. 

Сілтеме берілген әдебиеттер мәтінде тік жақшаның ішіне әдебиеттер тізіміндегі 

нөміріне сәйкес көрсетіледі. 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға өтініштер, электронды       

нұсқадағы баяндама мәтіндері, тіркеу жарнасын төлеу туралы 

түбіртектердің көшірмелері (2000 теңге көлемінде) 2020 жылдың 17 ақпанына 

дейін қабылданады. 

 

Баяндама толтыру үлгісі 

 

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ӘДІСТЕРІ, ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ 

 

Кабиева Дидар Нұрланқызы 

 

Ш.Есенов атындағы КМТИУ көпсалалы колледжі 

 

 

 

Мекен-жайымыз: 

Ақтау қаласы, 32 шағын ауданы, Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг университеті 

Тел.: 8 (7292)  31-52-43  ; 8 777 464 00 20 

Эл.пошта: raushana.risbayeva@yu.edu.kz 
Жауапты колледж әдіскері: Р.Б.Рисбаева, 87774640020 

 

Конференцияға қатысу туралы өтініш парағы 

 

Қатысушының аты-жөні (толық)  

Жұмыс  орыны, мекен-жайы  

Қызметі  

Секция  

Мақала тақырыбы  

E-mail  

Телефоны  
 

2020 Ж. 17 АҚПАН КҮНІ БАЯНДАМАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ТОҚТАТЫЛАДЫ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫ 

 

Конференцияға қатысушылар мақалаларын жинақта жариялау үшін 2000 тенге 

төлем жасауы қажет. Ұйымдастыру жарнасын төлеу келесі реквизиттер бойынша 

қабылданады: 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті 

Ақтау қ., 32 шағын ауданы 
БИН: 930 640 00 0 430 

ИИК: KZ11826R0KZTD2002941 

БИК: ALMNKZKA 

КБе: 16 

МФ АО «АТФ банк» 
 

 

 

 



 

Управление образования Мангистауской области 

Мангистауский областной технический и учебно - методический кабинет 

Многопрофильный колледж КГУТИ им.Ш. Есенова 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Многопрофильный колледж КГУТИ им.Ш. Есенова объявляет о проведении           

4 марта 2020 года Международной научно-практической конференции среди 

преподавателей на тему: «Инновационные методы и средства повышения 

эффективности образовательной деятельности». 
 

Место проведения: Каспийский государственный университет технологий и 

инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау, 32 микрорайон. 

 

Работа конференции проводится по следующим направлениям: 

 Профессиональная компетентность педагога, ориентированная на результат и пути 

развития конкурентоспособной личности 

 Использование инновационных технологий в инклюзивном образовании. 

 

Цель конференции: обобщение опыта работы педагогов, интеграция и систематизация 

результатов их теоретической и практической работы в учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

Задачи конференции: 

- изучение и обсуждение актуальных проблем и перспективов развития 

образовательной деятельности;      

- обсуждение результатов исследований;      

- выработка предложений для определения основных направлений образовательной 

деятельности. 

 

Порядок оформления материалов: 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. Для участия в 

конференции необходимо представить в организационную коллегию доклад (статью) и 

регистрационную форму участника в электронном виде. Материалы конференции будут 

опубликованы в виде сборника статей. 

 

К материалам конференции предъявляются следующие требования: 

Текст доклада (статьи) не должен превышать 5 страниц и регистрационная форма 

должна быть написана в текстовом редакторе MS Word: 

- Таблицы, чертежи и рисунки должны быть озоглавленными; 

- Параметры листа: верхнее-2 см, нижнее-2 см, левое-3 см, правое-1,5 см; 

- Шрифт: Times New Roman, кегль 12; 

- Межстрочный: 1 интервал; 

- Абзац: 1,25 см; 

- Название доклада прописными буквами (жирным шрифтом) по центру строки; 

- Через одну строку по центру листа простым шрифтом - фамилия, имя, отчество автора 

(авторов); 

- Через одну строку по центру листа простым шрифтом – место работы автора (авторов); 

- Через две строки -  текст доклада 



- Список литературы составляется в конце статьи в зависимости от порядка 

изложения в статье. Ссылки указываются в тексте в квадратных скобках в 

соответствии с номером в списке литературы. 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в 

электронном  варианте, отсканированные копии квитанций об оплате организационного 

взноса (в размере 2000 тенге) принимаются до 17 февраля 2020 года. 

 

Образец заполнения доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

Г. Актау, 32 микрорайон, Каспийский государственный университет технологий и 

инжиниринга имени Ш. Есенова 

Тел.: 8 (7292) 31-52-43 ; 8 777 464 00 20 

Эл.почтовый адрес: raushana.risbayeva@yu.edu.kz 

Ответственный методист колледжа: Рисбаева Р.Б., 87774640020 

 

Лист заявления об участии в конференции 

 

Ф.И.О докладчика   

Место работы, адрес  

Должность  

Секция  

Тема доклада  

E-mail  

Телефон  

 

17 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. ПРИЕМ ДОКЛАДОВ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Участникам конференции необходимо оплатить 2000 тенге за публикацию статей в 

сборнике. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам:: 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова 

Г. Актау, 32 микрорайон 

Тел.: 930 640 00 0 430 

ИИК: KZ11826R0KZTD2002941 

БИК: ALMNKZKA 

КБе: 16 

МФ АО «АТФ банк» 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабиева Дидар Нурлановна 

 

Многопрофильный колледж КГУТИ им.Ш. Есенова 



 

Education department of Mangistau region 

Mangistau regional technical and educational - methodical office 

multidisciplinary College of KGITU named after Sh.Yessenov 

 

INFORMATIONAL LETTER 

 

On March 4, 2020 at Multidisciplinary College of KGITU named after Sh.Yessenov will 

be held an international scientific and practical conference among teachers on "Innovative 

methods, materials and ways to improve the effectiveness of educational activities"  

 

Venue: Caspian state University of technology and engineering named after 

Sh.Yessenov, Aktau, 32 micro district. 

 

The conference will be held in the following areas: 

 Results-oriented professional competence of the teacher 

 The use of innovative technologies in inclusive education. 

 

 The purpose of the conference:  distribution of teachers experience, integration and 

systematization of results of theoretical and practical works in educational activity. 

 

 Objectives of conference:  

- to research and discus of actual problems and prospects of educational activity 

development; 

- to discus the result of research and works; 

- to develop of proposals for determining the main directions of educational activities; 

 

 Procedure for registration of materials: 

 Conference working languages are Kazakh, Russian and English. To be included in the 

conference program, a report (article) and a participant registration form (hard copy and one 

electronic copy) must be submitted to the Organizing Board. Conference proceedings will be 

published in the form of a collection of articles. 

 Requirements for articles shown below: 

 The text of the report (article) should not exceed 5 pages and the registration form 

should be written in the text editor MS Word: 

 The headings of tables, drawings, figures should be indicated;  

 Sheet parameters: height - 2 cm, bottom - 2 cm, left - 3 cm, right - 1.5 cm; 

 Font: Times New Roman, size 12; 

 Line spacing: 1 interval; 

 Tile: 1.25 cm; 

 The title of the report should be in CAPITAL LETTER (bold) after one line; 

 Full name of the author in the center of the page in single line at the bottom of the 

report title; 

 The list of references is written at the end of the article, in the order of their appearance 

in the work; 

 References are given in square brackets in the text according to their number in the list 

 
Applications for participation in the forum (in the attached form), texts of reports in electronic 

versions, copies of receipts for payment of the registration fee (in the amount of 2000 tenge) are accepted 

until February 17, 2020. 



 

Sample to fill the report  

   

 

 

 

 

 

Address:  

Aktau, 32 microdistrict, Caspian state University of technology and engineering named after 

Sh.Yessenov  

Tel.: 8 (7292) 31-52-43 ; 8 777 464 00 20  

E-mail: raushana.risbayeva@yu.edu.kz  

Responsible Methodist of the College: Risbayeva R.B. mobile: 87774640020 

 

Application form for participation in the conference. 

 

Full name of the participant   

Work place and address   

Position  

Department or section   

Subject of the article  

E-mail.   

Telephone  

 

On February 17, 2020 stop to accept the reports 

 

Registration fee for conference participants 

 

Conference participants will have to pay 2000 (two thousand) tenge a premium for 

publishing articles in the collection. Payment of the registration fee is made according to the 

following details:  

 

Caspian state University of technology and engineering named after Sh.Yessenov;  

Aktau, 32 microdistrict; 

BIN: 930 640 000 430 

Payment account: KZ11826R0KZTD2002941  

BIC: ALMNKZKA 

KBE: 16 

 

 

 

INNOVATIVE METHODS, MATERIALS AND WAYS THE EFFECTIVENESS 

OF EDUCATIONAL ACNIVINIES  

 

Kabieva Didar Nurlanovna 

 

multidisciplinary College of KGITU named after Sh.Yessenov 

 

 


