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Құрметті әріптестер! Халықаралық Тараз Инновациялық институты сіздерді 2022 жылдың 

21-22 сәуірінде өтетін "Жоғары білім сапасын арттыру мәселелері мен 

тенденциялары" атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференциясына қатысуға 

шақырады. 

 

 

Конференция жұмысы келесідей тақырыптық бағыттарда өтеді: 

- Гуманитарлық ғылымдар және жаратылыстану: мәселелер, идеялар, инновациялар; 

- Білім берудегі сандық технология: мәселелер мен болашақ; 

- Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы қазіргі заманғы экономикалық ғылымның дамуы; 

- Жаңа кезеңдегі білім беру жүйесін жаңғыртудың құқықтық аспектілері. 

 

Баяндамалар мен мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. 

Баяндама (мақала) және конференцияға қатысушының тіркеу нысаны электрондық түрде 

2022 жылғы 18 сәуіріне дейін (қоса алғанда) қабылданады. 

Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарын электронды форматта жариялауды 

жоспарлап отыр. 

Қазақстан Республикасының барлық жоғары оқу орындары үшін, мақалалар өтеусіз 

негізде қабылданады, Халықаралық Тараз инновациялық институтының, ПОҚ, 

магистранттары мен жас ғалымдары үшін-ұйымдастыру жарнасы 3500 тг құрайды. 

Мақала мәтіні 7 беттен артық емес болуы шарт. 

 

МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ 

 

Мақалалар электронды түрде қабылданады. Мәтін Word форматында терілуі тиіс (*.doc, 

*.docx). Файлдын аты алғашқы автордың аты-жөнімен сәйкес келуі керек. Мәтін шрифті: 

Times New Roman немесе Times немесе New Roman KZ, кегль-14, жоларалық интервал -1; 

Парақтың параметрлері: жоғарғы және төменгі-20 мм, сол-30 мм, оң-15 мм, абзац-1 см 

Жоғарғы сол жақ бұрышта ӘОЖ индексі қойылуы тиіс. 

Бір жолдан кейін мақаланың тақырыбы бас әріптермен қалың әріппен жазылуы керек. 

Баяндама тақырыбының астында, бір жолдан кейін-парақтың ортасында бас әріптермен 

автордың аты-жөні қалың қаріппен жазылуы тиіс 



Оның астында қалың қаріппен ол жұмыс істейтін мекеменің толық аты-жөні, мекен-жайы 

көрсетіледі. 

Аннотация және түйінді сөздер үш тілде Times New Roman Times New Roman немесе KZ 

әрпімен, кегль-12, жоларалық интервал-1 болуы тиіс. 

Бір интервалдан кейін мақала материалдары келтіріледі. 

Әдебиеттер тізімі еңбектегі баяндау тәртібіне байланысты мақаланың соңында жазылады. 

Сілтеме ретінде келтірілген мәтінде шаршы жақшада әдебиет тізіміндегі нөмірге сәйкес 

нөмір көрсетіледі (5 дереккөзден кем емес). 

Әдебиеттер тізімінен кейін өз мекенжайыңызды, телефоныңызды көрсетуіңізді сұраймыз. 

Бір автордан тек бір мақала қабылданады. Мақаланың мазмұнына жауапкершілік 

жұмыстың авторына жүктеледі. 

Өтінімдер мен материалдар электронды ңұсқада е-mail арқылы жіберіледі. 

 

А ҚОСЫМШАСЫ 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 

ӘОЖ 711.7 

 

ПАТРОНАТ ОТБАСЫЛАРЫНДАҒЫ ЖЕТІМ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС 

ІСТЕУ ҮШІН МАМАНДАР ДАЯРЛАУ (ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТ) 

 

Сыздыкова Т. Н. - педагогика ғылымдарының кандидаты, жалпы педагогика 

кафедрасының профессоры, Тобыл мемлекеттік университеті 

 

АңдатпаМақалада патронаттық отбасы жағдайында жетім балалармен жұмыс істеу 

үшін әлеуметтік педагогтарды, педагог-психологтарды даярлаудың ерекшеліктері 

ашылады. Жетім балаларды отбасында сәтті әлеуметтендіру, бейімдеу үшін 

қолданылатын мүмкін әдістердің спектрі көрсетілген. Патронаттық ата-аналармен 

бірлесіп іс-шараларды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар берілді. 

Түйінді сөздер: жетім балалар, патронат, әлеуметтік педагог, патронат 

тәрбиеші. 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [1, 168 б.]. 
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Ғылыми атағы  

Байланыс телефоны  

Е-mail  

Бағдарлама тақырыбы  

 

Конференция материалдарын (өтінімдер мен мақалалар) электрондық поштаға (e-mail) 

жіберулеріңізді сұраймыз:itii.nauka@mail.ru 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ: 

Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 69б. 

Халықаралық Тараз Инновациялық институты 

"Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру"бөлімі 

Тел.: +7 708-834-24-10 

Ұйымдастыру комитеті ресімдеу тәртібін бұза отырып ресімделген мақаланы 

қабылдамауға құқылы. 
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