
 
 

АҚПАРАТТЫҚ   ХАТ 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020 жылға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында  және Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінің 50-жылдығын мерекелеуге байланысты 2016 жылғы 

26-27  мамырында «Жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау 

және білім беру сапасын арттыру» тақырыбында халықаралық оқу-әдістемелік 

конференция өтеді.  

Іс шара барысында мына сұрақтар төңірегінде жоспарланған мәселелер 

қарастырылады: 

- ЖОО-ның дамуындағы бизнес-қауымдастықтың рөлі; 

- Қазақстандағы және әлемдегі жоғары білім беруді дамытудың негізгі тренді 

(өзгеру бағыттары); 

- кәсіби стандарттар құрудағы шетелдік озық тәжірибе; 

- ЖОО-мен білім беру стандарттарын құрудағы мәселелері. 

Конференцияға қатысу үшін бизнес саласындағы өкілдер, әлеуетті жұмыс 

берушілер мен олардың бірлестіктері, мүдделі мемлекеттік органдар, академиялық 

қауымдастықтар шақырылады. 

Конференция бес бағыт бойынша жұмыс істейді: 

1. Қазақстандағы және әлемдегі жоғары білім беруді дамытудың негізгі тренді 

(өзгеру бағыттары); 

2. Біліктіліктің ұлттық аясы мен жоғары білім беру жүйесіндегі кәсіби және білім 

беру стандарттары; 

3. Жоғары білім беру бағдарламаларын жобалау аясында кәсіби құзіреттіліктерді 

қалыптастырудың негізгі қағидасы ретіндегі студенттерге бағытталған оқыту.  

4. Көптілділік - жоғары білім беру басымдықтарының бірі ретінде: жай-күйі, 

проблемалары мен болашағы.    

5. Заманауи технологиялар және үйрету мен оқыту сапасын арттырудың әдістері. 

Конференция материалдарының жинағын жариялау жоспарланып отыр. 

Конференцияға қатысу үшін 2016 жылдың 10-шы мамырына дейін 

dpomkkeu@mail.ru; электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

 

1. Ұйымдастыру комитетіне өтінім: 

1) Конференцияға қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (толық),  қызметі,  жұмыс 

орны,  ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы;  

2) Мақала авторының телефоны (қызметтік, мобильдік), факсы, электрондық 

почтасы; 

3) Конференция секциясы; 

4) Мақала атауы 
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2. Қойылған талаптарға сәйкес рәсімделген мақала: 
      1)  Жол аралығы – 1; 

      2)  парақтың параметрлері: жоғарыдан және төменнен – 20мм, сол жағынан – 

20 мм, оң жағынан  – 20 мм; 

      3) көлемі - кемінде 10 бетке дейін; 

      4) мәтіндік редакторы – Word 6,0 – 7,0; 

      5) қарпі – (Times New Roman); 

      6) кегль -14; 

      7) файлдың форматы – «RTF (
*
.rtf)  форматындағы мәтін»; 

      8) сілтемелер – мәтін ішінде тік жақшамен, мыс.: [1],  бірінші сан -  

библиографикалық тізімдегі әдебиет нөмірі, екінші сан – әдебиеттегі бет нөмірі; 

      9) мақаланы рәсімдеу үлгісі: 

 

Мақала атауы (қою қаріппен (шрифтпен), парақ ортасына жазылады) 

 

Бір жол түсу 

Автордың тегі, аты, әкесінің аты, ұйымның атауы (қою курсивпен, парақтың 

сол жағынан) 

 

 

Екі жол түсу 

МАҚАЛА МӘТІНІ 

 

 

Екі жол түсу 

Библиографиялық тізім (қою қаріппен (шрифтпен), парақ ортасына 

орналастыру) 

 

Әр бетке сілтеме жасалмайды. 

 

3. Төлем жөнінде түбіртек.  

Конференция ұйымдастырушылары көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін 

мақалаларды жарияламауға құқылы. 

Конференцияға қатысу – тегін. Жинаққа мақала жариялау – 2500 теңге. 

Төлемақы жасауға арналған деректемелер: 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

Қарағанды қаласы 

«БанкЦентрКредит»АҚ 

ИИК КZ568560000000205110, 

БИК KCJBKZKX, KБЕ 17 

Ректор Е.Б.Аймағамбетов 

Бас бухгалтер Г.К.Байжанова  

Бухгалтер тел: 44-16-24(176) 44-16-63 

Ұйымдастырушы комитеттің байланыс телефондары: 8 7212 44 16 24 қосымша 

293 немесе 8 7212 44 16 34 қосымша 293. 

Светлана Борисовна Глазунова,  эл.поштасы: glazunova_sb@mail.ru 


