ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ы. АЛТЫНСАРИН АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БІЛІМ АКАДЕМИЯСЫ

«ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
ҚР Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім
академиясымен бірге 2018 жылғы 20 сәуірде «Инклюзивті білім беру: теория,
практика, тәжірибе» (бұдан әрі – Конференция) атты халықаралық ғылымипрактикалық конференциясын өткізеді.
Конференцияда Қазақстандағы инклюзивті білім берудің дамуына
байланысты өзекті теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады.
Конференцияға қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, инклюзивті
білім беру саласындағы халықаралық сарапшылар, білім беру ұйымдарының
(мектепке дейінгі білім беру және оқыту ұйымдары, жалпы білім беретін және
арнайы мектептер) педагогтері, жоо және колледж оқытушылары, білім
басқармаларының (бөлімдерінің) инклюзивті білім беруге жетекшілік ететін
мамандары, ҚР Білім және ғылым министрлігіне бағынысты ведомстволық
ұйымдарының, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың өкілдері шақырылады.
Конференцияның мақсаты инклюзивті білім беруді дамытудың өзекті
мәселелерін талқылау үшін диалогтік алаң құру, тәжірибе алмасу және мәселені
шешу жолдарын іздеу болып табылады.
Конференцияның негізгі бағыттары:
 Инклюзивті білім беру: әлемдік тәжірибе, мүмкіндіктер және табысты
практика.
 Жоғары инклюзивті
тәрбиелеу.

мәдениет

қоғамы

жолында

толеранттылыққа

 Инклюзивті білім беруді жетілдіру: кадр даярлау.
 Инклюзивті білім берудегі үздіксіздік және сабақтастық принциптері.
Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.
Конференцияны откізу форматы бағдарламада көрсетіледі.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Конференцияға қатысу үшін 2018 жылғы 05 сәуірге дейін www.nao.kz сайтындағы
http://nao.kz/naoconference/registration/6 сілтемесі бойынша тіркеліп, өтінім беру қажет
(міндетті түрде тіркелген форма бойынша).
Өтінімді мақұлдағаннан кейін Сіз материалдарды қосу үшін логин, пароль және
сілтеме аласыз. Мақала бір файлмен бекітіледі: көлемі А4 форматындағы 8 беттен аспайтын
мақала мәтіні (өтінімі жоқ мақала қабылданбайды);
Мақалаңыздың жариялауға қабылданғаны расталғаннан кейін ғана (электронды
поштаңызға ұйымдастыру жарнасын төлеу үшін Академияның реквизиттерімен хабарлама
келеді) Сіз белсенді сілтеме бойынша ұйымдастыру жарнасының төленгені туралы
түбіртектің сканерленген көшірмесін бекітесіз.

Қатысу формасы:

1.
Тікелей – пленарлық отырыста, дөңгелек үстелдерде баяндамамен сөз сөйлеу,
Конференция жинағына материалдар жариялау (қатысушысы № 1 пакетті алады –
сертификат, бағдарлама, үлестірілетін материал, Конференция материалдарының жинағы
PDF форматында электронды түрде) – ұйымдастыру жарнасы - 5000,00 теңге (немесе шетел
валютасында – 16 $).
2.
Сырттай – Конференция жинағына материалдар жариялау (қатысушысы № 2
пакетті алады – сертификат, бағдарлама, Конференция материалдарының жинағы PDF
форматында электронды түрде) – ұйымдастыру жарнасы – 3000,00 теңге (немесе шетел
валютасында – 10 $).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

www.nao.kz сайтында тіркелгеннен кейін Конференция материалдары мен
сертификатты алғанға дейін логин мен парольді сақтап қою керек.
Мақала мәтіні бір файлмен бекітіледі.
Файлдардың атаулары автор(-лар)дың атымен жазылады (мысалы: Құсайынов С. А.
Мақала.doc; Құсайынов С. А. немесе Ахметов Б. Т. + Серікбаев А. Қ. + Беріков И. Д.
Мақала және т. б.).

Сайтта тіркелу 2018 жылғы 12 ақпанда басталып, 2018 жылғы 09 сәуірде аяқталады.
Материалдарды қабылдау 2018 жылғы 12 сәуірде аяқталады.
Қатысу үшін өтінімі мен материалдарын жіберген және рецензиялаудан өткен барлық
қатысушыларға ұйымдастыру жарнасын төлеу үшін Академияның реквизиттері және
Конференцияның бағдарламасы электрондық түрде жіберіледі.

МАТЕРИАЛДАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Материалдар электронды түрде жіберіледі: мәтіндік редактор MS WORD; А4 форматы, негізгі
шрифт – Times New Roman; кегль – 14, жоларалық интервал – бірлік; стиль – қалыпты; мәтінді ені
бойынша түзету; азат жолы – 1,0 см; барлық жиектері – 2 см. Беттер нөмірленбейді.

Жоғарғы жағының ортасынан – тасымалсыз жазба әріптерімен, жартылай қалың,
баяндама тақырыбы; одан әрі бір жолдан кейін ортасына қарай – автордың аты-жөні (бір
баяндамада үш автордан көп болмауы тиіс), одан әрі бір жолдан кейін ұйымы, қаласы,
автордың е-mail, ғылыми жетекшінің аты және тегі, қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми
атағы (студенттер, магистранттар, докторанттар үшін көрсету міндетті),

Мақала мәтінің алдында мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде аннотациясы (3-4
сөйлемнен), кегль – 12,.тақырыбы жартылай қалың, курсив болуы керек. Одан әрі бір жолдан

кейін – мақала мәтіні. Әдебиет сілтемелері тік жақшамен алынады. Пайдаланылған
әдебиеттер тізімінің болуы міндетті. Тасымалдау қойылмайды (1-қосымша).
Суреттердің көлемі мақаланың 1/4 көлемінен аспауы тиіс. Суреттер, иллюстрациялар,
фотосуреттер TIFF немесе JPG кеңейтуімен бір файлда жіберіледі. Мәтінде әрбір суретке

сілтемесі болуы тиіс, суреттерді нөмірлеу – өтпелі, суреттерге қойылған қолтаңба жеткілікті
толық мәліметті болуы тиіс.
Материалдардың барлығы талаптарға сай мұқият орындалуы тиіс. Ресімдеу
талаптарына сай келмейтін немесе ұйымдастыру комитеті берілген уақыттан (2018 жылғы
12 сәуірге дейін) кеш жіберілген мақалалар конференция мақалалар жинағына қосылмайды
және авторларға қайтарылмайды.
Мақала авторлары ақпараттың нақтылығы үшін толық жауапты болады.
Өткізілетін орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, «Алтын Орда» Бизнес
орталығының конференц-залы, 1-қабат, 2018 жылғы 20 сәуір.
Байланыс телефондары: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы,
тел. 8 (7172) 576649, 8-701-455-52-26, Академияның сайты www.nao.kz.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Өтінімді тіркеудің мына формасын Конференцияның үш тілінің біреуінде Академия
сайтында толтыруларыңызды сұраймыз (қатысушының сертификаттағы тегі, аты-жөні өтінім
жазылған тілде толтырылады).
Барлық жиекті толтыру міндетті
Тегі
Аты
Әкесінің аты
Ғылыми атағы
Ғылыми дәрежесі
Лауазымы
Жұмыс орны
Елі
Пошталық индексі
Қала, ауыл
Көше, үй, пәтер

Қалааралық коды
көрсетілген телефон
Ұялы телефон нөмірі
E-mail
Конференция бағыты
Баяндаманың аты

Қатысу формасы:
тікелей немесе сырттай
Өтінімді толтырған күні

«Өтінімде» қысқартулар мен аббревиатураларға жол берілмейді!

1-қосымша

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
К. И. Жантасов
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,
Астана қ., Kan-888@mail.ru
Аңдатпа.
Мақалада негізгі құзырлар және экологиялық бiлiмнiң контекстiндегi оқушылардың
экологиялық мәдениеттiң және санасының құрастыруы өзара байланысында қаралады.
Abstract.
In the article intercommunication of key competences and forming of ecological culture and
consciousness is examined students in the context of ecological education. ...

Мақала мәтіні. Мақала мәтіні. Мақала мәтіні [1]. ... Мақала мәтіні. Мақала
мәтіні.
Мақала мәтіні. Мақала мәтіні [2]. ... Мақала мәтіні [3] ... Мақала мәтіні.
Қолданылған әдебиет
1.
Абэ Осаму. Когда началось экологическое образование? // Тири.
1990. 35-том, № 12. – 21-27- беттер.
2.
Учение Вернадского о ноосфере. http://www.ecosystema.ru.
3. Қазақстан
Республикасының
экологиялық
білім
беру
тұжырымдамасы, Астана қ., 2002 ж.
Қатысушылардың назарына!
Конференцияның Ұйымдастыру комитеті қатысушыларды қарсы алу және қонақ
үйге орналастыру туралы сұрақтармен айналыспайды. Қонақ үйлердегі орындарды брондау
Конференцияға қатысушыларымен өз бетінше жүргізіледі.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ И. АЛТЫНСАРИНА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
20 апреля 2018 года Министерство образования и науки РК совместно с
Национальной академией образования им. И. Алтынсарина проводит
международную
научно-практическую
конференцию
«Инклюзивное
образование: теория, практика, опыт» (далее – Конференция).
На Конференции будут рассмотрены актуальные теоретические и
практические вопросы, связанные с развитием инклюзивного образования.
К участию приглашаются отечественные и зарубежные ученые,
международные эксперты в области инклюзивного образования, педагоги
организаций образования (организации дошкольного образования и обучения,
общеобразовательные и специальные школы), преподаватели вузов и
колледжей, специалисты управлений (отделов) образования, курирующие
инклюзивное образование, представители организаций, подведомственных
Министерству образования и науки РК, неправительственных общественных
организаций.
Целью конференции является создание диалоговой площадки для
обсуждения актуальных вопросов развития инклюзивного образования, обмена
опытом и поиска путей решения проблем.
Основные направления Конференции:
 Инклюзивное образование:
практика.

мировой опыт, возможности и успешная

 Воспитание толерантности на пути к обществу высокой инклюзивной
культуры.
 Продвижение инклюзивного образования: подготовка кадров.
 Принципы непрерывности и преемственности в инклюзивном образовании.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Формат проведения Конференции будет изложен в программе.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Для участия в Конференции необходимо до 05 апреля 2018 года зарегистрироваться
на сайте www.nao.kz по ссылке http://nao.kz/naoconference/registration/6 и подать заявку на
участие (строго по прилагаемой форме).
После одобрения заявки Вы получите логин, пароль и ссылку для прикрепления
статьи. Статья прикрепляется одним файлом: текст статьи объемом не более 8 страниц
формата А4 (статья без заявки не принимается);
Только после подтверждения принятия статьи к опубликованию, о чем на электронную
почту придет сообщение с реквизитами Академии для оплаты оргвзноса, Вы по активной
ссылке прикрепите сканированную копию квитанции об оплате организационного взноса.
Форма участия:
1. Очная – выступление с докладом на пленарном заседании, круглых столах,
опубликование материалов в сборнике Конференции (участник получает пакет №1 –
сертификат, программу, раздаточный материал, сборник материалов Конференции в
электронном виде в формате PDF) – оргвзнос –5000,00 тенге (или в иностранной валюте –
16$).
2. Заочная – опубликование материалов в сборнике Конференции (участник
получает пакет №2 – сертификат, программу, сборник материалов Конференции в
электронном виде в формате PDF) – оргвзнос – 3000,00 тенге (или в иностранной валюте –
10$).
ВНИМАНИЕ!
После регистрации на сайте www.nao.kz логин и пароль следует сохранить до
получения материалов и сертификата Конференции.
Текст статьи прикрепляется одним файлом.
Названия файлов по фамилии автора(ов) (например: Кусаинов С.А. Статья.doc; Кусаинов С.А.
Квитанция.doc или Ахметов Б.Т. + Серикбаев А.К. + Бериков И.Д. Статья и т.д.).
Регистрация на сайте начинается 12 февраля 2018 г., завершается 09 апреля 2018 года, прием
материалов – завершается 12 апреля 2018 года.
Всем, кто подал заявку на участие, статью и прошел рецензирование, будут высланы
реквизиты Академии для оплаты оргвзноса и программа Конференции в электронном виде.
Требования к оформлению материалов:
Материалы предоставляются в электронном виде: текстовый редактор MS WORD; формат А4,
основной шрифт – Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный; стиль –
обычный; выравнивание по ширине текста; абзацный отступ – 1,0 см; все поля – 2 см. Страницы не
нумеруются.
Сверху по центру – название доклада прописными буквами без переноса, полужирным; далее
через строку, по центру – инициалы и фамилия автора(-ов) (участие в одном докладе или сообщении
более трех авторов не приветствуется), через строку организация, город, е-mail автора(-ов),
инициалы и фамилия, должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя (для
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О ФОРМИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ
К. И. Жантасов
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Астана, Kan-888@mail.ru
Аннотация
В статье раскрываются вопросы создания и развития условий для успешной
инклюзии. При этом важнейшую роль в формировании позитивного, толерантного
общественного сознания авторы отводят активизации всех общественных структур.
Abstract
The article reveals the issues of creating and developing conditions for successful
inclusion. At the same time, the authors assign the most important role in the formation of a
positive, tolerant social consciousness to the activation of all social structures.
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FORMATION OF INCLUSIVE CULTURE IN THE SOCIETY
K. I. Zhantasov
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Аннотация
В статье раскрываются вопросы создания и развития условий для успешной
инклюзии. При этом важнейшую роль в формировании позитивного, толерантного
общественного сознания авторы отводят активизации всех общественных структур.
Abstract
The article reveals the issues of creating and developing conditions for successful inclusion.
At the same time, the authors assign the most important role in the formation of a positive, tolerant
social consciousness to the activation of all social structures.
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