Құрметті әріптестер!
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты 2014 жылдың
қыркүйегінен бастап «ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ»
ғылыми-әдістемелік журналын шығара бастағанын хабарлаймыз. Жылына 4
рет, үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) жарық көретін журнал
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігінде тіркеліп,
6.06.2014 ж. №14373-ж куәлігі берілген.
2018 жылдың қаңтар айынан бастап Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
педагогикалық университеті атауының өзгеруіне байланысты «ОҚМПУ
хабаршысы – Вестник ЮКГПУ»
ғылыми-әдістемелік журналының
Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі
Ақпарат комитетінің Мерзімді баспасөз басылымын, ақпарат агенттігін және
желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы 15.03.2018 ж.
№16979-Ж куәлігі берілді.
Журналда білім беру мен ғылым саласындағы іргелі және қолданбалы
зерттеу нәтижелері жарияланып келеді. Таралу аумағы: Қазақстан
Республикасы мен алыс, жақын шетелдер.
Журналға шығатын мақалалар қолжазбасы келесі бағыттар бойынша
қабылданады:
1.Педагогика және психология
2.Жаратылыстану ғылымдары және математика
3.Тарих және қоғамдық пәндер. құқық және экономика
4.Тіл білімі және әдебиеттану
5.Кәсіптік білім, бейнелеу өнері. мәдениет және спорт
6.Жас ғалымдар ізденісі
7.Орта мектептегі оқыту мен тәрбие әдістемесі
Журналға мақала қолжазбасын қабылдау, рәсімдеу тәртіптері мен
үлгілері 1, 2-қосымшаларда тіркелген.
Журнал редакциясы іргелі жоғары оқу орындарының ғалымдары мен
мектеп, колледж мұғалімдерін, сондай-ақ жас ізденушілерді зерттеу
нәтижелерін жариялауға белсене атсалысуға шақырады.
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1-қосымша
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР
1. Мәтін көлемі А4 форматында 4-8 бетке дейін, WORD редакторында Times New
Roman шрифтімен (шрифт өлшемі – 11), жиектері: (зеркальное) ішкі – 6 см, сыртқы – 2
см, жоғарыдан – 3 см, төменнен – 8 см, азат жол – 1 см, жоларалық қашықтық – 1, ені
бойынша түзетіліп жазылуы тиіс.
2. Әдебиеттерге жасалған сілтемелер тік жақшамен [1, 15 б.] көрсетіледі.
3. Математикалық формулалар Microsoft Equation (әр формула – бір объект) бойынша
теріледі. Сілтемесі бар формулалар ғана нөмірленеді.

4. Мақала мазмұнындағы мәліметтердің нақтылығы мен шынайылығына
авторлардың (3-тен көп емес) өздері жауап береді.
5. Редакция мақаланы өңдеумен айналыспайды. Қолжазба мен дисктер
қайтарылмайды. Талапқа сәйкес рәсімделмеген мақалалар қабылданбайды.
6. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлардың мақалалары ғылым докторы немесе ғылым
кандидаттарының рецензиясымен қабылданады.
7. «ОҚМПУ хабаршысына» мақала жариялау төлемақысы - 3 000 (үш мың) теңге.
8. Мақала қолжазбасын (қағаз түрінде, электрон түрінде және төлем түбіртегінің
түпнұсқасымен қоса) мына мекенжайға жіберуге болады: 160012, Шымкент қаласы,
Байтұрсынов көшесі,13, 222 «А» каб., тел: 390244(756) 87083581795
e-mail:
yukgpi_khabarshy@mail.ru
МАҚАЛАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. ӘОЖ (УДК) сол жақтағы жоғары бұрышта 10 шрифтімен жазылады.
2. Мақала аты бас әріптермен қалың 11 шрифтпен ортаға жазылады.
3. Одан төмен 1 жол қалдырылып, авторлардың аты-жөні қалың курсивпен бас
әріптермен 11 шрифтімен беріледі.
4. Бұдан соң 1 жол қалдырылып, мақала жазылған тілде қысқаша аңдатпа (аннотация
– 80-100 сөз) мен кілт сөздер (ключевые слова – 5-10 сөз) курсивпен 10 шрифтімен
беріледі.
5. Мақаланың мәтіндік бөлігі 11 шрифтімен жазылуы тиіс.
6. Пайдаланған әдебиеттер тізімі 10 шрифтімен міндетті түрде талапқа сай
жазылады: мысалы, 1. Кәкішұлы Т. Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. – Алматы: Қазақ
университеті, 2002. – 235 б.

7. Бұдан соң қазақ тіліндегі мақалалар үшін авторлардың аты-жөні (бас әріптермен,
курсивпен, 11 шрифтімен) мен мақаланың атауы (бас әріптермен, 11 шрифтімен), 1 жол
тастап аннотация (80-100 сөз), одан төмен ключевые слова (5-10 сөз) орыс тілінде
беріледі. Орыс тілінде жазылған мақалалар үшін авторлардың аты-жөні мен мақаланың
атауы (бас әріптермен), 1 жол тастап аңдатпа (80-100 сөз), одан төмен кілт сөздер (5-10
сөз) қазақ тілінде беріледі. Бұдан кейін екі тілде жазылған мақалалар үшін де ағылшын
тілінде abstract 80-100 сөз) және keywords (5-10 сөз) жазылуы тиіс. Аннотация, кілт
сөздер 10 шрифтімен, курсивпен жазылуы тиіс.
Ағылшын тілінде берілген мақалалар үшін авторлардың аты-жөні (бас әріптермен,
курсивпен,11 шрифтімен), мақаланың атауы (бас әріптермен, 11 шрифтімен), 1 жол
тастап, аңдатпа (аннотация) (80-100), одан төмен кілт сөздер (ключевые слова) (5-10
сөз) алдымен қазақ тілінде, содан соң орыс тілінде беріледі.
Бөлек бетте
Қағаз және электронды түрде автор жөнінде мәліметтер беріледі: - мақаланың аты,
автордың аты-жөні толығымен, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны қазақ,
орыс және ағылшын тілінде («Біздің авторлар» және «Мазмұны» бөліміне жариялау
үшін).

2-қосымша
Үлгі (образец):
УДК 378

ГУМАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ (11 шрифт)
КАРАЖИГИТОВА К.Н. (10 шрифт)
К решению проблем подготовки учительских кадров автор статьи подходит с позиций
стержневого принципа школьного образования – гуманизации. Особенностью обучения студентов
педагогического вуза является интеграция образовательных и воспитательных задач, способствующая
формированию личности современного учителя и предполагающая обращение к современным
педагогическим технологиям, в содержании которых ярко выражен ориентир на гуманизацию школьного
образования. Среди акмеистических технологий в статье выделена и описана технология
профессиональных перспектив, соотнесенная с этапом личностно-ориентированного обучения в ходе
прохождения педагогической практики. (10 шрифт)
Ключевые слова: гуманизация школьного образованияя, интеграция обучения и воспитания,
формирование личносити, профессиональные перспективы, акмеистические технологии, обучение,
направленное на личность. (10 шрифт)

Мақала мәтіні (11 шрифт)
ӘДЕБИЕТТЕР (10 шрифт)
ҚАРАЖІГІТОВА К.Н. МЕКТЕПТЕ БІЛІМ БЕРУДІ ІЗГІЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА БОЛАШАҚ
МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУ (10 шрифт)
Мақаланың авторы мұғалім мамандығына дайындау мәселесін қазіргі мектептерде білім мен
тәрбие беруді ізгіліктілік принципі тұрғысынан ашуға тырысады. Студенттерді оқытудағы
педагогикалық оқу орындарының ерекшелігі – мұғалім жеке тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін
білім мен тәрбие беру міндеттерін интеграциялау және мектеп білімінің мазмұнын ізгілендіру бағыты
анық байқалатын педагогикалық технологияларды оқу процесіне ендірудің жолдарына тоқталады.
Педагогикалық іс-тәжірибе кезінде осы айтылғандарды ескеруге үлкен көңіл бөледі. (10 шрифт)
Кілт сөздер: мектеп білімін ізгілілендіру, оқыту мен тәрбиенің интеграцияландыру, тұлғаны
қалыптастыру, кәсіби перспективалар, акмеистикалық технологиялар, тұлғаға бағытталған оқыту. (10
шрифт)
KARAZHIGITOVA K.N. HUMANIZATION OF SCHOOL EDUCATION IN THE CONTEXT OF
FUTURE TEACHER TRAINING (10 шрифт)
To deal with the teacher training the author fits with the position of the rod of the school principle humanization. The features of pedagogical high school students’ training is the integration of educational and
training tasks contributing to the formation of the modern teacher's personality and implies an appeal to the modern
educational technology, the content of which is strongly marked on the humanization of school education. Among
acmeist technologies the article emphasizes and describes the technology of professional prospects correlated with
the stage of personality-centered learning during the internship. (10 шрифт)
Keywords: school education, humanization, integration, professional prospects, formation of
personality, akmeist technologies, basic premise. (10 шрифт)

Бөлек бетте
Қағаз және электронды түрде автор жөнінде мәліметтер беріледі:
МЕКТЕПТЕ БІЛІМ БЕРУДІ ІЗГІЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУ
Қаражігітова К.Н. – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Педагогика және
психология» кафедрасының доценті, п.ғ.к.
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