ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова 16 февраля 2018 года
проводит региональную научно-методическую конференцию «Внедрение инновационных
технологий в образовательный процесс – основа качественного образования».
Цель конференции – развитие педагогической науки и практики в сфере образования,
обмен информацией и изучение передового опыта, обсуждение путей реализации перспективных
разработок, установление контактов для дальнейшего сотрудничества.
Работа конференции предполагается в формате пленарного заседания, презентаций
стендовых докладов, работы дискуссионных площадок и круглого стола.
Регламент конференции:
Ориентировочное время пленарного заседания – 1 час.
Открытая дискуссионная площадка 1. Проблемное поле: Формирование инновационной
среды вуза. Тема для дискуссии: Инновационные технологии в профессиональной подготовке
специалистов в высшей школе.
Открытая дискуссионная площадка 2. Проблемное поле: Инновации в системе среднего
профессионального образования. Тема для дискуссии: Новая модель развития среднего
профессионального образования в Казахстане.
Открытая дискуссионная площадка 3. Проблемное поле: Особенности инклюзивного
образования. Тема для дискуссии: Психологическое сопровождение субъектов инклюзивного
образования.
Открытая дискуссионная площадка 4. Проблемное поле: Новые подходы в преподавании и
обучении. Тема для дискуссии: Обновление содержания методик обучения.
Открытая дискуссионная площадка 5. Проблемное поле: Обновление содержания
образования: третий год обучения. Тема для обсуждения: Планирование и организация процесса
критериального оценивания учебных достижений учащихся (из опыта пилотной средней школыгимназии №10 им.Ч.Валиханова).
Ориентировочное время работы площадок – 2 часа.
В ходе работы площадок планируются:
 обсуждение вопросов использования инновационных технологий для повышения качества
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
 обмен опытом по развитию научно-инновационной деятельности, по внедрению
инновационных технологий в учебный процесс школы, колледжа и вуза.
Регламент презентаций предусматривает 5 минут и 3 минуты на вопросы. Формат
презентаций предполагает трансляцию передового опыта и выстраивание координационных
связей, направленных на повышение качества и результативности теории и практики.
Работа конференции завершится работой круглого стола, на котором будут представлены
результаты по обсуждаемым на площадках вопросам, подведены общие итоги и принята
резолюция.
Языки работы конференции: казахский, русский.
Будем рады встрече с вами в разных форматах прохождения научно-методической
конференции.

Правила оформления материалов.
Текст доклада (3-5страниц) должен быть набран в редакторе WORD 6.0 (7.0), шрифтом
“TimesNewRoman” (размер шрифта-12, межстрочный интервал-1,0, поля со всех сторон-20 мм)
отступ в начале абзаца стандартный -1.25 см.
На первой строке в левом углу пишется индекс УДК. По центру – название доклада
прописными буквами жирным шрифтом. Через пробел жирным шрифтом инициалы и фамилия
автора. На следующей строке – курсивом название организации, города и электронный адрес
автора. Основной текст начинается через одну строку.
Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты актуальных
научных исследований и иметь важное практическое значение.
Доклады высылаются по нижеуказанному электронному адресу. Документ об оплате
организационного взноса представляется по электронной почте в виде сканированного
изображения документа в формате IPEG (ipg) или pdf. Материалы, не соответствующие
указанным требованиям или присланные позже установленного срока, не рассматриваются и
автору не возвращаются.
К докладу прилагается регистрационная форма:
Ф.И.О.__________________________________________
Ученая степень, ученое звание:______________________
Место работы:____________________________________
Адрес:___________________________________________
Телефон:_________________________________________
Е-mail:___________________________________________
Название доклада, секция: __________________________
Возможность прибытия автора на конференцию:________
Срок представления доклада и регистрационных форм до 30 января 2017 г.
Оргкомитет планирует издание материалов к началу конференции. Организационный взнос
на издательские расходы составляет 4000 тенге. Взнос вносится перечислением на расчетный счет
с пометкой «Для участия в работе конференции «Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс – основа качественного образования» или в кассу университета.
ЖГУ им. И. Жансугурова
РНН 531400011685
БИН – 990140003041
ИИК – KZ566010311000005234
КБЕ 16
БИК - HSBKKZKX,
ТРФ 319900 АО «Народный банк Казахстана», г. Талдыкорган.
КНП - 859
Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание)
осуществляются за счет самих участников.
Адрес оргкомитета конференции: 040009, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова 187 А,
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Офис науки и коммерциализации
инновационных технологий, каб. 307.
Телефон: (8-7282)40-10-22, (8-7282)22-16-67-1193. E-mail: zhgu_nauka@mail.ru
Пример оформления доклада
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 2018 жылдың 16 ақпанында
ӛткізілетін «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім
негізі» атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция жұмысына қатысуға шақырады.
Конференция мақсаты - білім беру саласында педагогикалық ғылым мен практиканы
дамыту, ақпарат алмасу және ең үздік тәжірибені зерттеу, перспективті әзірлемелерді іске асыру
жолдарын талқылау, ынтымақтастықты жалғастыру үшін байланыстар орнату.
Конференция жұмысы пленарлық отырыс, стендтік баяндамалар презентациясы, пікірталас
алаңдар және дӛңгелек үстел жұмыстары форматында кӛзделіп отыр.
Конференция регламенті:
Пленарлық отырыстың ұзақтығы шамамен – 1 сағ.
1-ші ашық пікірталас алаңы. Ӛзекті мәселе: Жоғары оқу орнында инновациялық ортаны
қалыптастыру. Талқылауға арналған тақырып: Жоғары мектепте мамандарды кәсіби даярлаудағы
инновациялық технологиялар.
2-ші ашық пікірталас алаңы. Ӛзекті мәселе: Орта кәсіптік білім беру жүйесіндегі
инновациялар. Талқылауға арналған тақырып: Қазақстандағы орта кәсіптік білім беруді
дамытудың жаңа моделі.
3-ші ашық пікірталас алаңы. Ӛзекті мәселе: Инклюзивті білім беру ерекшеліктері.
Талқылауға арналған тақырып: Инклюзивті білім беру субъектілерін психологиялық қолдау.
4-ші ашық пікірталас алаңы. Ӛзекті мәселе: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Талқылауға
арналған тақырып: Оқытудың әдістемесі мазмұнының жаңаруы.
5-ші ашық пікірталас алаңы. Ӛзекті мәселе: Жаңартылған білім беру мазмұны: үшінші оқу
жылы. Талқылауға арналған тақырып: Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау
процесін жоспарлау және ұйымдастыру (пилоттық Ш.Уәлиханов атындағы №10 орта мектепгимназиясы тәжірибесінен).
Алаңдар жұмысының ұзақтығы шамамен – 2 сағ.
Алаңдар жұмысы барысында:
 білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие үдерісінің сапасын арттыру үшін инновациялық
технологияларды пайдалану мәселелерін талқылау;
 мектеп, колледж, жоғары оқу орындарының ғылыми-инновациялық іс-әрекетті дамыту
және оқу үдерісіне инновациялық технологияларды ендіру бойынша тәжірибе алмасуы
жоспарлануда.
Презентациялар регламенті - 5 минут және сұрақтарға - 3 минут уақыт беріледі.
Презентациялар форматы теория мен тәжірибенің сапасы мен нәтижелігін арттыруға бағытталған
үздік тәжірибені кӛрсету және үйлестіру байланыстарын құруды кӛздеп отыр.
Конференция жұмысы алаңдарда талқыланған мәселелердің нәтижелерін қарастыру, жалпы
қорытынды шығару және резолюция қабылдау бойынша дӛңгелек үстел жұмысымен аяқталады.
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс.
Ғылыми-әдістемелік конференцияның ӛтетін түрлі форматтарында сіздермен кездесуге
қуанышты боламыз.
Материалдарды рәсімдеу тәртібі:
Баяндама мәтіні (3-5 бет) 6.0 (7.0) мәтіндік WORD редакторында “Tіmes New Roman”
шрифтімен (шрифт ӛлшемі – 12, әр жол арасы – 1, барлық жағынан жол жиегі – 20 мм, азат жол 1.25 см.) жазылуы тиіс.
Бастапқы жолдың сол жағында ӘОК индексі жазылады. Келесі жолдың ортасында бас
әріппен, майлы бояумен баяндаманың тақырыбы, бір жолдан кейін майлы бояумен автордың аты-

жӛні, келесі жолға курсивпен мекеме, қала аты, автордың E-maіl адресі жазылады. Бір жолдан
кейін негізгі мәтін басталады.
Конференцияға ұсынылатын баяндамада ғылыми зерттеулердің кӛкейкестілігі, нәтижелері
немесе практикалық маңызы ашылуы тиіс.
Баяндаманың электрондық нұсқасы тӛменде кӛрсетілген электрондық поштамен, ал қағазға
басылған мәтіні тӛменде кӛрсетілген мекен жайға жіберілуі керек. Ұйымдастыру жарнасының
түбіртегі сканерден ӛткізілген (jpeg) немесе (pdf) форматындағы нұсқасы электронды пошта
арқылы ұсынылады.
Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген
материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды.
Баяндамамен бірге төмендегідей тіркелу үлгісі жіберілуі тиіс:
Аты-жӛні, тегі:___________________________________________
Ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы: _______________________
Жұмыс орны: ____________________________________________
Мекен-жайы: _____________________________________________
Телефоны, E-maіl:________________________________________
Баяндама тақырыбы, секциясы: ______________________________
Автордың конференцияға келу мүмкіндігі: _____________________
Баяндама мен тіркелу үлгісін ӛткізу мерзімі: 2017 жылы 30 қаңтарға дейін.
Ұйымдастыру комитеті материалдарды конференцияның басталуына дейін басып шығаруды
жоспарлайды. Баспа шығыны/жарна - 4000 теңге.
Ұйымдастыру жарнасын университет кассасына немесе төмендегі есеп-шотқа
аударуларыңызды өтінеміз:
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
РНН 531400011685,
БИН – 990140003041
ИИК – KZ566010311000005234
КБЕ 16
БИК - HSBKKZKX,
ТРФ 319900 АҚ «Қазақстан Халық банкі», Талдықорған қ-сы.
КНП - 859
«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» деп
кӛрсетілген түбіртек баяндама мәтінімен қоса жіберілуі керек. Конференцияға қатысуға және
жинақ материалдарының жіберілуіне байланысты шығындар қатысушының ӛз есебінен жүзеге
асырылады.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 040009, Талдықорған қ., Жансүгіров кӛшесі 187
А, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 307 каб., Ғылым және инновациялық
технологияларды коммерциализациялау офисі.
Телефон: ((8-7282)40-10-22, (8-7282)22-16-67-1172, е-maіl: zhgu_nauka@mail.ru

