
 



I. Жалпы ережелер 

1.1. Осы ереже ТжКБ жүйесі оқу орындары студенттерінің арасында ұлы ақын 

Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай «Ұлттық болмыс - табысты ел 

болудың кепілі» тақырыбында қашықтықтан облыстық ғылыми – тәжірибелік 

конференциясына қатысудың мақсаттары мен міндеттерін, өткізу тәртібі мен 

шарттарын айқындайды. 

1.2. Конференция «Семей көп салалы колледжі» мекемесінде өткізіледі. 

1.3. Конференцияның өткізілу күні – 20 қараша 2020 жыл 

1.4. Конференцияның өткізілу түрі - қашықтықтан. 
1.5. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. 

1.6. Өтінімді ұсыну мерзімі: конференцияға қатысу үшін өтінімді және 

баяндаманы ұйымдастыру комитетіне 2020 жылғы 17 қарашаға дейін 

1-қосымшада көрсетілген үлгі бойынша anara_150683@mail.ru электронды 

поштасына ұсыну қажет. Материалдар папкасы екі файлдан тұру керек, олар: 

а) берілген нұсқаға сәйкес өтінім; 

ә) талаптар мен нұсқаға сәйкес жазылған мақала. 

 

II. Конференцияның мақсаты мен міндеттері 

 

2.1. Конференция білім алушылардың шығармашылығын шыңдау, қоғамға 

назарын кеңінен аударту, патриотизмге тәрбиелеу мақсатында өткізіледі. 

- студенттердің жеке кәсіби әлеуетін, шапшандық пен нақтылыққа бейімдігін 

және кәсіби білікті маман ретінде қалыптасуына жағдай жасау; 

- студенттердің кітаптармен және анықтамалықтармен, сөздіктермен, 

ақпараттық–коммуникациялық технологиялармен жұмыс істей білуіне, өз- 

өзін дамытуына және өзіндік қабілеттерін жетілдіруіне мүмкіндік беру; 

- білімді де білікті, жаңашыл танымдық көзқарасқа ие, дарынды студенттерді 

іріктеу және қолдау. 

 

III. Конференцияға қатысу және өту тәртібі 

 

«Ұлттық болмыс - табысты ел болудың кепілі» тақырыбында қашықтықтан 

облыстық ғылыми – тәжірибелік конференциясына қатысуға ұйымдастыру 

комитеті келесі бағыттар бойынша ұсынылған жұмыстарды қарастырады: 

1. «Тарихи мұра – ұлттық болмыс кілті»; 

2. «Абай мұрасындағы қазақ руханиятының орны мен оның зерттелуі»; 

3. «Қазақстанның рухани жаңғыруы: Қазақстандық мәдениет және оның 

даму тенденциялары». 

 

ІV. Баяндаманы рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 

4.1. Баяндама мәтінінің көлемі 3-5 бет; формат MS Word (*.doc немесе *.rtf); 

файл атауы және жекелеме файлдары автордың тегімен аталуы тиіс. 
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4.2. Парақ форматы: А4. Барлық жолдар – 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ 

Times New Roman; кегль – 14. жоларалық интервал – бірлік. Азат жол: 1,25. 

Кестелер, сызбалар, суреттердің атауы болуы тиіс және олар Windows 

ортасында терілуі тиіс. 

4.3. Алдымен оң жақ шетте автордың (авторлардың) аты-жөні қою шрифтмен, 

кіші әріптермен теріледі. Одан кейін ғылыми жетекшісі, оның аты-жөні 

көрсетіледі. Одан төмен – ғылыми дәрежесі, лауазымы, автор оқитын 

мекеменің толық аты-жөні, елді-мекені, қаласы, е-mail көрсетіледі. Азат 

жолдан 1 интервалдан кейін – баяндама мәтіні беріледі. 

4.4. Баяндама мәтіні редакциялауға жатқызылмайды және түпнұсқа болып 

табылады. Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру әдісі 

арқылы терілетін болады. 

4.5. Әдебиеттер тізімі мәтін соңында орналастырылады. Мәтіндегі сілтемелер 

түпнұсқаның бетін көрсете отырып әдебиеттер тізіміндегі номерге сәйкес 

келетін тиісті номер түрінде төртбұрыш жақшада рәсімделеді, мысалы: [4, 

бет. 3]. Әдебиеттер тізімі библиографиялық сипаттамалар талаптарына сәйкес 

рәсімделінуі тиіс. Сілтемелер міндетті! 

4.6. Талаптарға сай емес материалдар қарастырылмайды. 
4.7. Әрбір қатысушыға «Семей көп салалы колледжі» мекемесінің 

сертификаты және әрбір секциядағы үздік баяндамашыларға 1,2,3 дәрежелі 

дипломдар беріледі. 

4.8. Жинақ PDF форматта шығарылады және сертификат пен дипломдар 

тапсырыста көрсетілген электронды мекен-жайға жіберіледі. 

4.9. Байланыс телефондары: 87784247452, 87757590284 (Смагулова Шынар 

Советхановна) 

 

Қосымша № 1 

 

«Семей көп салалы колледжі» 

мекемесінің директоры Ә.Қ.Қабылғазиноваға 

 
 

«Ұлттық болмыс - табысты ел болудың кепілі» тақырыбында қашықтықтан 

облыстық ғылыми – тәжірибелік конференцияға қатысуға 

өтінім 
 

 

р/с Қатысушы 

ның аты- 

жөні 

тобы Баяндама 

тақырыбы 

Секция Ғылыми жетекшісі (аты- 

жөні, толық), байланыс 

телефоны, электронды 
мекен-жайы 

      

 

Колледж директоры:       



Омарова С.И., Сакенова Ж.Б. 

(1 жол қалдыру) 

«Еліміздің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу мен сақтаудағы ҚР Тұңғыш Президенті- 

Елбасының рөлі». 

(1 жол қалдыру) 

Ғылыми жетекшісі: Смагулова Ш.С., тарих пәндерінің оқытушысы 

«Семей көп салалы колледжі» мекемесі, Қазақстан Республикасы, Семей қаласы 

anara_150683@mail.ru 

(1 жол қалдыру) 

Баяндама мәтіні 

(1 жол қалдыру) 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1.  ….. 

2.  ….. 

Қосымша № 2 
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І. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и условия 

проведения дистанционной областной научно - практической конференции 

среди студентов учебных заведений системы ТиПО на тему «Национальная 

идентичность – залог успешной страны», посвященная 175-летию великого 

поэта Абая Кунанбаева. 

1.2. Конференция проводится в Учреждении «Семейский многопрофильный 

колледж», расположенном по адресу: г. Семей, ул. Джамбула 20. 

1.3. Дата проведения конференции - 20.11.2020 г. 

1.4. Форма проведения конференции-дистанционная. 

1.5. Рабочие языки конференции: казахский, русский. 
1.6. Срок представления заявки: до 17 ноября 2020 года в оргкомитет заявки и 

доклада для участия в конференции по форме, указанной в Приложении 1 

необходимо предоставить на электронный адрес anara_150683@mail.ru 

Папка материалов должна состоять из двух файлов, которые: 

а) заявка в соответствии с предоставленным вариантом; 

а) статья, написанная в соответствии с требованиями и вариантом. 
 

II. Цель и задачи конференции 

 

2.1. Конференция проводится с целью повышения креативности 

обучающихся, широкого привлечения внимания к обществу, воспитания 

патриотизма. 

- создание условий для формирования у студентов личностного 

профессионального потенциала, склонности к оперативности и конкретности 

и профессиональной компетентности; 

- дать студентам возможность работать с книгами и справочниками, 

словарями, информационно–коммуникационными технологиями, развивать 

себя и совершенствовать свои способности; 

- отбор и поддержка талантливых студентов, обладающих новаторским 

познавательным подходом и знанием. 

 

III. порядок участия и проведения конференции 

 

Для участия в дистанционной областной научно - практической конференции 

на тему» Национальная идентичность – залог успешной страны оргкомитет 

рассматривает работу следующих направлений: 

1. «Историческое наследие – ключ к национальной идентичности» 

2. «Духовность в наследии Абая» 

3. «Духовная модернизация Казахстана: казахстанская культура и тенденции 

ее развития". 

 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо в оргкомитет предоставить 

заявку и тескт доклада в печатном и электронном виде с указанием фамилии 
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автора и одним файлом отправить на электронный адрес: 

anara_150683@mail.ru 

По итогам конференции все участники получат специальные 

сертификаты. Победители будут награждены дипломами и 

благодарственными письмами. 

Правила оформления материалов: 

1. Доклад (статья) объемом не более 5 страниц, текст доклада и 

регистрационная форма должны быть набраны в редакторе MS Word. 

2. Параметры листа: со всех сторон – 2 см, кегль – 14. 
3. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, ширина строк 

выравнивается. 

4. Межстрочный интервал-1. 

5. Абзац: 1,25. 

7. Основной текст записывается через одну строку после заголовка. 

8. Список литературы указывается в конце статьи. 

9. Каждому участнику выдается сертификат учреждения «Семипалатинский 

многопрофильный колледж» и дипломы 1,2,3 степени лучшим докладчикам 

каждой секции. 

10. сборник выпускается в формате PDF и сертификаты и дипломы 

направляются на электронный адрес, указанный в заказе. 

11. Контактные телефоны: Садуакасова А. Т., 87784247452, 

Смагулова Шынар Советхановна 87757590284 

 
 

Образец заявки: 

 

Директору Учреждения «Семейский 

многопрофильный колледжа» 

Кабылгазиновой А.К. 

 
 

Заявка 

на участие в областной дистанционной научно – практической 

конференции на тему: 

«Национальная идентичность- залог успешной страны». 
 

 

№ п/п ФИО 
участника 

 

группа 
Тема 

доклада 

Секция Научный руководитель 

(ФИО полностью), 

контактный телефон, 
адрес электронной почты 
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