
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2023 жылы 7 қаңтарда  Халықаралық Тараз инновациялық институты мемлекеттік  «Құрмет» 

ордені, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, «Байзақ ауданының құрметті азаматы» және ҚР Білім 

беру ісінің құрметті қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор Абдуалы Асқар 

Бегадылұлының 70 жылдығына арналған "XIX-XXI ғасырдың алғашқы ширегіндегі 

Отандық тарихтың аймақтық аспектілері" тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық 

конференция өткізеді. 

Конференция жұмысына қатысу үшін еліміздің ЖОО-ның, ғылыми зерттеу ұйымдарының 

ғалымдары мен өкілдері шақырылады. 

Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

1. XIX ғасырдағы еліміздің аймақтық тарихының зерттелу деңгейі; 

2. XX ғасырдағы Қазақстан тарихындағы өңірлердің өзекті мәселелері; 

3.Жаңа Қазақстан кезеңіндегі отандық, аймақтық тарих: проблемлар мен перспективалары. 

 

 

Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс, ағылшын. 

 

Материалдар 2022 жылдың 22 желтоқсанына дейін мына мекен-жай бойынша 

қабылданады: 

Тараз қ., Бейбітшілік көш-і, 101 «А», 3-қабат, 301 кабинет,  

Е-mail: itii.nauka@mail.ru   

Жауапты:  

- Қожамжарова Латипа Сейдахметқызы (ғылыми-зерттеу жұмыстары және халықаралық 

байланыстар бөлімінің бастығы): +7 (778) 4216369, 

 Е-mail: itii.nauka@mail.ru   

 - Шакирбаева Индира ("тарих" кафедрасының аға оқытушысы):  

+7 7014702921, Е-mail: indira.81-81@mail.ru  

          

 

КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

1. Сол жақ жоғарғы бұрышында міндетті түрде ӘОЖ индексі қойылады; 

2. Бір жолдан кейін – ортасында баяндаманың атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН (ҚОЮ ҚАРІППЕН) 

жазылады; 

3. Баяндама тақырыбының астында бір интервалдан соң -  ортасында кіші әріптермен автор (-

лар)дың аты, әкесінің аты және тегі (қою қаріппен) жазылады;  

4. Төменде мекеменің толық атауы, қаланың, елдің атауы, электрондық мекен-жайы 

көрсетіледі;  

5. Бір интервалдан кейін абзацтан бастап - тікелей баяндама (мақала) материалы; 

6. Бет параметрлері: барлық жағынан 2 см, абзац - 1 см 

7. Қолжазба мәтіні 5-7 беттен аспауы тиіс. 

8. Шрифт Times New Roman немесе Times New Roman KZ, кегль-12, интервал - бір; 

9. Мәтіндегі әдебиеттер тізімі осы жұмыстың әдебиет тізіміндегі нөмірі түрінде  

"шаршы" жақшаға алынады.  

 

 

Назар аударыңыз! 

Конференция материалдарының жинағын шығару ISBN, ӘОЖ және ББК халықаралық 

индексін берумен жүргізіледі. 
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 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.]. 

Әдебиеттер тізімі 

1. Салықова, К.С. патронаттық отбасылардағы жетім балаларға әлеуметтік педагогикалық қолдау 

[Мәтін]: К. С. Салыкова // Кострома мемлекеттік университетінің 

хабаршысы. Н.А. Некрасов. Серия: Педагогика. Психология. Әлеуметтік жұмыс. 

Ювенология. – 2007. – № 2. – 277 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАРАЗСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

7 января 2023 года Международный Таразский инновационный институт, проводит 

республиканскую научно-практическую конференцию на тему "Региональные аспекты 

отечественной истории XIX-первой четверти XXI века" посвященной 70-летию. доктора 

исторических наук, профессора Абдуалы Аскар Бегадилулы-обладатель государственного ордена 

«Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін», «Почетный гражданин Байзакского района» и Почетный 

работник образования РК, ,  

 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые и представители вузов, научно-

исследовательских организаций страны. 

 

Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям: 

1. Уровень изученности региональной истории страны в XIX веке; 

2. Актуальные проблемы регионов в истории Казахстана XX века; 

3. Отечественная, региональная история нового казахстанского периода: проблемы и 

перспективы. 

Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский. 

Материалы принимаются до 22 декабря 2022 года по адресу: 

г. Тараз, ул. Бейбитшилик, 101 «А», 3 этаж, 301 кабинет 

Е-mail: itii.nauka@mail.ru 

 

Ответственный: 

- Кожамжарова Латипа Сейдахметовна (начальник отдела научно-исследовательских работ 

и международных связей): +7 (778) 4216369, 

е-mail: itii.nauka@mail.ru 

- Шакирбаева Индира (старший преподаватель кафедры "История и география"): 

+7 7014702921, е-mail: indira.81-81@mail.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. В левом верхнем углу обязательно проставляется индекс УДК; 

2. Через одну строку – по центру ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (жирным шрифтом) 

пишется название доклада; 

3. Под заголовком доклада через один интервал - строчными буквами по центру пишутся 

имя, отчество и фамилия автора (-ов) (жирным шрифтом); 

4. Ниже указывается полное наименование учреждения, наименование города, страны, 

электронный адрес; 

5. Через один интервал, начиная с абзаца - непосредственно материал доклада (статьи); 

6. Параметры страницы: 2 см со всех сторон, абзац - 1 см 

7. Текст рукописи не должен превышать 5-7 страниц. 

8. Шрифт Times New Roman или Times New Roman KZ, кегль-12, интервал-одинарный; 

9. Список литературы в тексте в виде номера данной работы в списке литературы 

берется за квадратные скобки. 

Внимание! 

Выпуск сборника материалов конференции производится с присвоением международного 

индекса ISBN, УДК и ББК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 711.7 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ В ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ  

(МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Сыздыкова Т. Н. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики 

профессор кафедры, Тобольский государственный университет 

 

Аннотация: работа с детьми-сиротами в условиях патронатной семьи 

особенности подготовки социальных педагогов, педагогов-психологов для 

открывается. Для успешной социализации, адаптации детей-сирот в семье 

показан спектр применяемых возможных методов. С приемными родителями 

даны методические рекомендации по организации совместных мероприятий. 

Ключевые слова: дети-сироты, патронат, социальный педагог, патронат 

воспитатель. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 168]. 

Список литературы 

1. Салыкова, К. С. социальная педагогическая поддержка детей-сирот в приемных семьях 

[текст]: К. С. Салыкова / / Костромской государственный университет. 

вестник. Н. А. Некрасов. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. - 2007. - № 2. - с. 277. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER  EDUCATION OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN  

 
 INTERNATIONAL TARAZ INNOVATIVE INSTITUTE 

 

INFORMATION LETTER 

 

On January 7, 2023, The International Taraz Innovative Institute will hold a Republican scientific 

and practical conference on the topic "Regional aspects of domestic history in the XIX-first quarter of 

the XXI century", dedicated to the 70th anniversary of the owner of the state order "Kurmet", the Medal 

"Eren Enbegi Ushin", "Honorary citizen of the Baizak district" and The honorary worker Education of the 

Republic of Kazakhstan, doctor of historical sciences, professor Abdualy Askar Begadyluly. 

Scientists and representatives of universities, scientific research organizations of the country are 

invited to participate in the conference. 

The conference will be held in the following areas: 

1. The level of study of the regional history of the country in the XIX century; 

2. Actual problems of regions in the history of Kazakhstan in the XX century; 

3. Domestic, regional history in the period of New Kazakhstan: problems and prospects. 

 

The working languages of the conference are Kazakh, Russian and English. 

 

Materials are accepted until December 22, 2022 at the following address: 

City Taraz, Beibitshilik street, 101" A", 3rd floor, office 301, 

Е-mail: itii.nauka@mail.ru   

Contact person:  

- Kozhamzharova Latipa Seidakhmetovna (head of the Department of research and international 

relations): +7 (778) 4216369, Е-mail: itii.nauka@mail.ru   

 - Shakirbaeva Indira (senior lecturer of the Department "history and geography"): 

+7 7014702921, Е-mail: indira.81-81@mail.ru  

          

 

REQUIREMENTS FOR CONFERENCE MATERIALS 

1. In the upper-left corner, be sure to put the UDC index; 

2. After one line – in the middle, the title of the report is written in capital letters (in BOLD); 

3. Under the title of the report, after one interval - in the middle, the name, patronymic and surname 

of the author (s)are written in lowercase letters (in Bold); 

4. The full name of the institution, the name of the city, the country, and the electronic address are 

indicated below; 

5. Starting from a paragraph after an interval - the material of a direct report (article); 

6. Page parameters: 2 cm on all sides, paragraph - 1 cm 

7. Manuscript text should not exceed 5-7 pages. 

8. Font Times New Roman or Times New Roman KZ, pin-12, interval - one; 

9. The bibliography in the text is enclosed in "square" brackets in the form of the number in the 

bibliography of this work. 

 

Pay attention! 

The collection of materials of the conference is published with the assignment of the international 

index ISBN, UDC and BCC. 
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 Appendix 

 

SAMPLE ARTICLE DESIGN 

UDC 711.7 

 

 

TRAINING OF SPECIALISTS FOR WORKING WITH ORPHANS IN FOSTER FAMILIES 

(METHODOLOGICAL ASPECT) 

Syzdykova T. N.-candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of general 

pedagogy, Tobol State University 

 

 

Aabstract the article reveals the features of training social teachers, teachers-psychologists to work with 

orphans in the conditions of a foster family. The range of possible methods used for successful 

socialization and adaptation of orphans in the family is shown. Together with foster parents, 

methodological recommendations were given on the organization of events. 

Key words: orphans, foster care, social teacher, foster car, educator. 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text [1, 168 б.]. 

List of references 

1.Salykova, K. S. social pedagogical support for orphans in foster families [text]: K. S. Salykova // 

Bulletin of Kostroma State University. N. A. Nekrasov. Series: Pedagogy. Psychology. Social work. 

Juvenology. – 2007. - № 2. - 277 


