
«BOLASHAQ» АКАДЕМИЯСЫ ЖЕКЕ МЕНШІК МЕКЕМЕСІ 
 

 

 
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
Құрметті әріптестер! 

 
«Bolashaq» академиясы 2022 жылы наурыз айының 18-ші жұлдызында 

магистранттарға және жас ғалымдарға арналған «Магистрлік оқулар-2022» атты 
аймақтық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.  

Конференция жұмысында төмендегі бағыттар жоспарланады: 
• Құқықтану; 
• Қаржы; 
• Қазақ тілі мен әдебиеті; 
• Педагогика және психология;  
• Шет тілі: екі шет тілі. 

Конференция жұмысы қазақ, орыс тілдерінде жүргізіледі. 
Материалдарды ресімдеу тәртібі (1-қосымшада үлгісі берілген) 
Баяндама мәтіні 5 бетке дейін Microsoft Word редакторында Times New Roman, 14 

шрифтімен, әр жол аралығы - 1, А4 форматы, жол жиегі: сол жағы , жоғары жағы, оң жағы, 
төменгі жағынан – 2 см. Бастапқы жолдың сол жағында ӘОК индексі жазылады. Бір жолдан 
кейін автордың аты-жөні жазылады, одан  төмен мекеме атауы, қала, мемлекеті, бір жол төмен 
– автордың электронды поштасының нөмірі жазылады, тағы бір жолдан кейін ғылыми 
жетекшінің ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы және аты-жөні, тегі  жазылады. Бір жол төмен 
жолдың ортасында – бас әріптермен қою шрифті баяндама тақырыбы жазылады.  

Аннотация көлемі қатаң түрде 15-20 сөзден тұратын бір абзацпен рәсімделеді. 
Аннотацияда дәйексөздер және қысқарған атаулар жазылмайды. Аннотацияда тақырып аты 
қайталанбайды, қысқа түрде мақала мазмұны ашылады.. 

Мақаланың негізгі мәтіні бір жолдан кейін басталады. Мәтінге қосымша сурет, кесте 
беруге болады. Графикалық нысандар беттің шекарасынан шықпауы керек және бір беттен 
аспауы керек, түсінікті болуы керек. Цифрлардың аты мен нөмірлері цифрлардың астында, 
кестелер атаулары мен нөмірлері кестелерден жоғары орналасқан.  Пайдаланылған деректер 
сілтемесі мәтін бойынша тізімделіп тік жақшада беріледі. Мақаланың соңында толық 
библиографиялық тізім беріледі. (Times New Roman курсив, кегль 12). 

Мақала-баяндама мәтінінің жоғарыда көрсетілген талаптарға толық сай болуын және 
мұқият редакциялауы тиіс екенін ескертеміз. Конференция материалдары тікелей көшіру 
арқылы құрастырылады. Жарияланған мақалалардағы мазмұнға, орфографиялық белгілерге, 



тыныс белгілеріне, плагиатқа автор жауап береді. 
Көрсетілген уақыттан кеш ұсынылған немесе талапқа сай рәсімделмеген материалдар 

қарастырылмайды және кейін қайтарылмайды. 
Электронды поштаға жіберлген файлда автордың аты-жөні және қаласы көрсетілуі тиіс. 

Баяндамаға «Өтініш-келісім» қоса беріледі. (Қосымша 2) 
Өтініш-келісімн және баяндама қабылдау мерзімі – 2022 жылғы 1 наурызға дейін. 
Мақала мақұлданбаған жағдайда оның себебі жарияланбайды, бұл жөнінде авторға 

ескерту хат арқылы мәлімденеді. Мақаланың қолжазбасы немесе басқа материалдары авторға 
қайтарылмайды. Мақаласы жарияланымға ұсынылған автор ұйымдастыру жарнасын 
«Bolashaq» академиясы жекеменшік мекемесінің есеп-шотына аударады.  

Баяндамалар төмендегі электронды поштаға жіберіледі 
bolashak.konf@mail.ru 

Ұйымдастыру жарнасы автордың өтінім-шартында көрсетілген өтінішке байланысты 
төленеді: 

• Конференцияның электрондық форматындағы материалдар жинағы 3000 теңге,  
• Конференцияға қатысушының сертификаты 300 теңге. 

Ұйымдастыру жарнасын «конференция» атауымен төмендегі есеп-шотқа 
аударуларыңызды өтінеміз: 
 
Банкі реквизиттері: 

Кбе 17 
БИН 950640001690 
Төлем коды 861 
ЧУ «Академия «Bolashaq» 
ИИК KZ 376010191000066207 
БИК HSBKK KZ KX 
АО «Народный банк Казахстана» 
 
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ 

Конференцияның өткізілуіне байланысты жалпы деректер және ұйымдастыру 
мәселелері:  

Ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі «Bolashaq» 
академиясының проректоры, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Кадырова 
Гульжан Адиловна  

Жұмыс телефоны: +7(7212) 420425(ішкі. 085) 
Ұялы тел.: +7 701 557 4874 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,100008, Қарағанды, Ерубаев көшесі - 16, 226 каб. 
 
Ғылыми зерттеу және жоғарыдан кейінгі білім беруді ұйымдастыру орталығының 

маманы 
Смагулова Гульназ Сапаргалиевна 
Жұмыс телефоны: +7(7212) 420425(ішкі. 041) 
Ұялы тел.: +7 778 266 3539 
E-mail: naza1801@mail.ru 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,100008, Қарағанды, Ерубаев көшесі - 16, 201 каб. 

mailto:bolashak.konf@mail.ru
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Қосымша 1. 
Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

(Ескерту: Рәсімдеу үлгісі үшін конференция тақырыбына қатыссыз тақырып алынған) 
 
УДК 371.268 

Иванова В.А. 
Магистрант,  Академии «Bolashaq» 

город Караганда, Республика Казахстан 
ivanova@mail.ru 

Научный руководитель д.п.н., профессор Петров В.В. 
 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЛИЧНОСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И 

ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Актуальность работы определяется множеством проблем, возникающих 
у родителей в процессе воспитания ребенка и взаимодействия семьи с образовательным 
учреждением. Педагогический опыт работы авторов показывает, что ошибки семейного 
воспитания и контакта со школой связаны с тем, что родители не всегда учитывают 
индивидуальность ребенка, ориентируясь больше на свои потребности и отталкиваются от 
собственных личностных особенностей. Раскрыты типы родительских стилей воспитания 
детей, представлены рекомендации по усилению влияния семейного воспитания на развитие 
детей. 

 
Одной из значимых детерминант развития личности ребенка является семья. Вместе с 

тем отношение родителей к ребенку оказывает доминирующее влияние на формирование его 
психологические особенности и поведение. Личность ребенка формируется под влиянием 
многих факторов, но уровень нравственной культуры его родителей, их жизненные планы и 
устремления, существующие семейные традиции имеют решающее значение в развитии его 
личности, так как именно в семье ребенок приобретает убеждения, общественно одобряемые 
формы поведения, необходимые для нормальной жизни в социуме.  

********** Далее по тексту. *********** 
 

Список использованных источников: 
1 Автономная организация «Назарбаев Интеллектуальные школы». Критериальное 

оценивание учебных достижений учащихся. Информация для родителей. 2016. 
http://sk.nis.edu.kz 

2 Выступление Президента РК Н.А.Назарбаева на встрече с представительницами 
женской общественности Казахстана «Кектем шуагы». 2013. http://www.akorda.kz 

3 Доронова Т.А. Защита прав и достоинств маленького ребенка. Методика. - М.: 
Просвещение,2006., С. 67-68. 

4 Кравцова Л.А. Стили родительских взаимоотношений// Вопросы психологии. - 2006., 
№ 6., С.45-48. 
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Қосымша 2 
«МАГИСТРЛІК ОҚУЛАР-2022» АТТЫ АЙМАҚТЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯҒА қатысу жөнінде 
Өтініш – келісім 

Аты-жөні  
оқу, жұмыс орны  
Қызметі  
Қала, Мемлекет  
E-mail  
Ұялы телефоны  
Секция атауы  
Баяндама атауы  
ӘОК ( нөмірді анықтау үшін 
саитты пайдалануға болады) 
https://teacode.com/online/udc/ 

 

Конференцияға қатысу 
(күндізгі / сырттай /  
online - skype login) 

 

конференцияға қатысушының 
сертификаты 

 

Конференцияға қатысушы 
сертификаты саны) 

 

Қонақүй қажеттілігі  
(иә / жоқ) 

 

Өтініш-келісімді рәсімдеу үлгісі 
«МАГИСТРЛІК ОҚУЛАР-2022» АТТЫ АЙМАҚТЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯҒА қатысу жөнінде 
Өтініш - келісім 

Аты-жөні Иванова Вероника Александровна 
оқу, жұмыс орны Магистрант 1 курса Академии «Bolashaq» 
Қызметі Ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық 

жөніндегі «Болашақ» академиясының проректоры 
Қала, Мемлекет Қарағанды, Қазақстан Республикасы 
E-mail vanova@mail.ru 
Ұялы телефоны +7 701****** 
Секция атауы Педагогика және психология 
Баяндама атауы Влияние стиля родительского воспитания на личностное 

развитие ребенка: некоторые аспекты взаимодействия семьи 
и школы 

ӘОК ( нөмірді анықтау үшін 
саитты пайдалануға болады) 

371.268 

Конференцияға қатысу 
(күндізгі / сырттай /  
online - skype login) 

Күндізгі 

конференцияға қатысушының 
сертификаты 

1 

Конференцияға қатысушы 
сертификаты саны) 

Бір дана 

Қонақүй қажеттілігі  
(иә / жоқ) 

Жоқ 

 

https://teacode.com/online/udc/

	Аннотация көлемі қатаң түрде 15-20 сөзден тұратын бір абзацпен рәсімделеді. Аннотацияда дәйексөздер және қысқарған атаулар жазылмайды. Аннотацияда тақырып аты қайталанбайды, қысқа түрде мақала мазмұны ашылады..

