
 



«Рухани жанғыру: Ұлттық сана мен рухани құндылықтардың жастар 

тәрбиесіндегі маңызы»   

облыстық  ғылыми-тәжірибелік конференциясының   

ЕРЕЖЕСІ 
 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 «Рухани жанғыру: Ұлттық сана мен рухани құндылықтардың  жастар 

тәрбиесіндегі маңызы» облыстық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы (ары қарай 

– конференция) 2018 жылдың 27 сәуірінде Шығыс Қазақстан гуманитарлық 

колледжінде өткізіледі. 

1.2 Конференция техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі оқу 

орындарының студенттерін шақырады.   

1.3  Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын  тілдері  

 

2. Конференция міндеттері 

 

2.1 Пәндерді тереңдете оқу  қызығушылықтарын арттыру, ғылыми әдебиетпен 

жұмыс істеу дағдыларын дамыту; 

2.2  Негізгі білім беру құзіреттіліктерін дамыту;  

2.3  Үздік жетістікке жеткендерді ынталандыру, дарынды студенттерді  анықтау 

және қабілеттерін дамыту;  

2.4  Ақпараттық құзіреттіліктерін дамыту;  

2.5 Жобалау және зерттеу жұмыстарының деңгейін арттыру мақсатында 

тәжірибе алмасу;  
 

3. Конференцияны ұйымдастыру және өткізу тәртібі  

 

3.1 Конференция ұйымдастырушылары Шығыс Қазақстан облысының білім 

басқармасы, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі болып табылады.  

3.2 Конференция ұйымдастырушысы ұйымдастыру комитетін құрады, оның 

қызметінің ретін анықтайды.  

3.3 Ұйымдастыру комитеті конференцияның мақсаты мен міндеттерін жүзеге 

асыруға ықпал жасайды, конференцияны өткізу бойынша барлық ұйымдастыру 

жұмысын жүзеге асырады.   

 

4. Конференция қатысушылары 

 

4.1 Конференция қатысушылары:   

-техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі оқу орындарының студенттері; 

 4.2 Конференция қатысушылары ұйымдастыру комитетіне:  

- конференцияға қатысу сұранымын (қосымша 1); 

- жарияланатын мақаласын; 

 4.3 Конференция қатысушылары: 

- баяндамасымен секциялық отырыста сөз сөйлеуге құқылы.   



 

5. Конференцияға қатысу 

 

5.1 Конференцияға қатысу үшін 2018 жылдың  13  сәуірге  дейін колледждің 

dinara-e-81@mail.ru электрондық мекен-жайына «Ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға» белгісімен сұраным (қосымша 1) және баяндама мәтінін жіберу 

қажет.   

5.2 Конференция жұмысы күндізгі (өзінің ғылыми-зерттеушілік әрекетінің 

нәтижелері бойынша қатысушылардың жұрт алдында сөз сөйлеуі,  электронды 

жинақта мақаласын жариялау)  нысанын ұсынады.  

5.3  Бір мақала авторы ретінде екі адамнан артық бола алмайды.  

5.4 Өз жұмысын ұсыну үшін  қатысушыға 5-7 минут уақыт беріледі. 

Қатысушыларда өзімен бірге баяндамасының 2 (екі) данасы болуы қажет.  

5.5 Конференцияға келесі бағыттағы жұмыстар қабылданады:   

1.Туған жер – тұңған тарих 

2.Білімнің салтанат құруы – ұрпақтың бәсекелестік қабілетінің кепілі 

3. Қазақ халқының рухани-адамгершілік мұрасы арқылы қазақстандық 

патриотизмді қалыптастыру 

 

6. Конференцияға ұсынылатын материалдардың мазмұнына 

 және ресімделуіне қойылатын талаптар  

 

6.1 Баяндама мәтіні Microsoft Word бағдарламасында А 4 (21х29,7 см) 

форматында басылу қажет, шрифті - Times New Roman, кегль – 14 (кесте ішіндегі 

жазбалар 10 шрифт) жоларалық интервал- 1,0, азат жол – 0,7 см. Жиектері– 20 мм. 

Мәтін көлемі – 4-5 беттен  артық емес.  

6.2 Беттің жоғары оң жағында қою қаріпті (полужирный) бас әріптермен 

баяндаманың тақырыбы жазылады, оның астында бір интервал аралықта жартылай 

майлы курсивпен автордың, қосалқы автордың тегі, келесі жолда оқу орынының 

атауы және мамандық , одан әрі бір интервалдан кейін – мақала мәтіні жазылады.  

 6.3 Мәтінде пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақала соңында көрсетіледі, 

төртбұрыш жақшада пайдаланылған әдебиеттерге сілтемелер жазылады, мысалы: 

[5].  

6.4 Ұйымдастыру комитеті талапқа сәйкес келмейтін мақалаларды  

конференция жинағына енгізбеу құқығын өзіне қалдырады.  
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Қосымша 1 

Ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысу үшін  

СҰРАНЫМ 

 

  

Студенттің Т.А.Ж.   (толық)  

Оқу орны  

Жетекшінің аты жөні (толық)  

Байланыс телефондары  

Электрондық  адрес  

Бағыты (секция)  

Баяндама тақырыбы  

Техникалық құрал қажетілігі    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


