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Дата проведения: 28 октября 2021г.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский  

Форма проведения: В связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии 

COVID-19 допускается только онлайн участие, платформа ZOOM (идентификатор 

конференции и код доступа будут отправлены участникам дополнительно). 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Секция 1. Профессор Молдажанова А.А. и развитие казахстанского образования.  

Секция 2. Модернизация педагогического образования: методология, теория, 

технологии. 

Секция 3. Консолидация человеческих ресурсов в решении глобальных проблем 

образования. 

Материалы и заявки участников должны быть отправлены на электронный адрес: 

aida_meirkulova@mail.ru; aselek2287@mail.ru (с пометкой «Участие в Конференции…»).  

По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника с присвоением 

ISBN. Ответственность за содержание предоставленных на конференцию материалов несут 

авторы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ФИО (полностью)   

Ученая степень, звание   

Место работы/учебы   

Должность   

Почтовый адрес (с указанием индекса)   

Тема доклада   

Секция   

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

приглашаем вас принять участие  

в Международной научно-практической онлайн-конференции, 

посвященной памяти профессора А.А. Молдажановой на тему: 
 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ПРИОРИТЕТЫ И 

ПОИСКИ» 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

mailto:aida_meirkulova@mail.ru
mailto:aselek2287@mail.ru


Контактный телефон и электронный адрес   

Форма участия (отметить значком) 

Устный доклад на пленарном заседании 

Устный доклад на секционном заседании  

Только публикация 

  

 

Требования к оформлению материалов: 

 

Материалы доклада должны давать ясное представление о характере, содержании и 

результатах проведенной автором работы. Одно и тоже лицо не может быть автором или 

соавтором более двух раз. 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 97-2000 шрифтом Times New 

Roman, размер кегля №12 с одинарным межстрочным интервалом, выровнен по ширине 

страницы.  

В левом верхнем углу страницы – УДК. Ниже – через один интервал по центру 

название доклада прописными жирными буквами, под ним, через два интервала, инициалы 

и фамилия автора прописными буквами, ниже – ученая степень, ученое звание строчными 

буквами, ниже – место работы, город строчными буквами. Таблицы, схемы, рисунки 

должны иметь название и нумерацию. Параметры страницы: все поля – 20 мм. Объем 

публикации: не более 5 страниц.   

Оригинальность статьи проверяется по системе http://www.antiplagiat. 

 

Публикация статей бесплатная. 

 

Пример оформления 

 

УДК....... 

ТЕМА ДОКЛАДА 

 

Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, ученое звание 

Место работы, город 

 

Сноски и ссылки на источники указываются в конце доклада с нумерацией по мере 

упоминания. Текст должен быть отредактирован стилистически и технически.  

Доклады и заявки на участие должны быть представлены до 10 октября 2021г.  

Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не рассматриваются, 

материалы докладов не публикуются. 

 

Адрес оргкомитета: 010008, г.Астана, ул.Янушкевича, 6. Евразийский 

национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Факультет социальных наук, кафедра 

социальной педагогики и самопознания, каб. 224. Тел.: 8 (7172) 37-05-82; +77011468825 

(доктор PhD, Мейркулова Аида Бакытбековна); +77010799889 (доктор PhD, Махадиева 

Асель Каратаевна). 

 

С уважением, 

Организационный комитет конференции 

 
 

 

 

 

http://www.antiplagiat/


 

 

 

 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ КАФЕДРАСЫ 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Өтетін күні: 28 қазан 2021ж.  

Конференцияны жүргізу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.  

Өткізілу формасы: COVID-19 пандемиясының шектеу шараларына байланысты 

онлайн түрінде өтеді, ZOOM платформасы (конференция идентификаторы мен 

қолжетімділік коды қатысушыларға қосымша жіберіледі). 

 

Конференция  секциялары: 
Секция 1. Профессор Молдажанова А.А. және қазақстандық білім беруді дамыту  

Секция 2. Педагогикалық білім беруді жаңғырту: әдіснама, теория, 

технологиялар. 

Секция 3. Білім берудің ғаламдық мәселелерін шешуде адами ресурстардың бірігуі  

Мақалалар және қатысуға өтініштерді aida_meirkulova@mail.ru; 

aselek2287@mail.ru («Конференцияға қатысу» деген белгімен)  электронды почталарға 

жіберу сұралады.   

Конференция қорытындысы бойынша ғылыми жинақ ISBN берілген 
электрондық нұсқада шығарылады. Конференцияға ұсынылғын материалдың сапасына 

жауапты автор. Басылымға материалдарды сұрыптау ұйымдастыру комитетінің 

құзырлығында.  
  

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ҮШІН СҰРАНЫС 

 

 Автордың аты-жөні (толығымен)   

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы   

Жұмыс немесе оқу орны   

Қызметі   

Мекен жайы (индексі көрсетілген)  

Баяндама тақырыбы  

 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 

Cіздерді профессор А.А.Молдажанованы еске алуға арналған 
«XXI ҒАСЫРДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ: БАСЫМДЫҚТАР МЕН 

ІЗДЕНІСТЕР» тақырыбындағы  Халықаралық ғылыми-практикалық 

онлайн конференцияға қатысуға шақырамыз. 
 

  Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы  

mailto:aida_meirkulova@mail.ru
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Секция   

Байланыс телефоны, e-mail   

Қатысу формасы: (керегін белгілеу қажет) 

Пленарлық мәжілісте баяндама жасау 

Секция мәжілісінде баяндама жасау 

Мақала шығару 

  

 

Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

Баяндама мазмұнында автор жүргізген жұмыстың  барысы мен нәтижесі көрініс 

табуы шарт. Бір адам екі реттен артық автор немесе қосалқы автор бола алмайды.  

Баяндама (мақала) тексті Word 97-2000 тексттік редакторда, терілу шрифті Times 

New Roman, символдық мөлшері – 12, жоларалық интервал – 1, беттің ені бойынша 

теңестірілу қажет.  

Беттің сол жағында – ӘОЖ. 1 интервал төмен жолдың ортасына бас әріптермен,  қою 

шрифтімен мақала аты, екі интервал төмен бас әріптермен автордың инициалдары мен тегі, 

араларына 1  интервал салып,  ғылыми дәрежесі, атағы кіші әріптермен,  жұмыс орны, қала 

аты жазылады. Кестелер, схемалар және суреттердің аты көрсетіліп, нөмірленген болуы 

тиіс. Материалдың барлық жағынан – 20 мм орын қалдырылуы керек.  

 

Мәтіннің көлемі – 5 беттен аспауы тиіс.   

Мақаланың шынайылығы http://www.antiplagiat жүйесінде тексеріледі. 

 

Конференция материалдарын басып шығару тегін. 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

ӘОЖ ....... 

 

                                              МАҚАЛАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 

Фамилия, аты, тегі 

                                           Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі 

                                                   Жұмыс орны, қала  

 

Дерекнамаға берілетін сілтемелер мен нұсқаулар нөмірленіп, мақала соңында көрсетілуі 

қажет. Мәтін стилистикалық және техникалық түзетілген болуы тиіс.  

         Мақалалар және қатысуға өтініштер 2021 жылдың 10 қазанына дейін 

қабылданады. 

Көрсетілген уақыттан кейін келіп түскен өтініштер қарастырылмайды, материалдар 

жинаққа енгізілмейді. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 010008, Астана қаласы, Янушкевич 

көшесі, 6. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану кафедрасы, 224 кабинет. Тел.: 709 500 ішкі тел.: 35 210; ұялы телефон 

+77011468825 (PhD Мейркулова Аида Бакытбековна);  +77010799889 (PhD Махадиева 

Асель Каратаевна). 

 

 

Құрметпен,  

ұйымдастыру комитеті 

http://www.antiplagiat/

