
МААЛЫМАТТЫК КАТ 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги,  

Кыргыз билим берүү академиясы, Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын 

мамлекеттик университети жана Республикалык педагогдордун 

квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо институту 2020-

жылдын 31-январында Бишкек шаарында Кыргыз Эл мугалими, Кыргыз 

Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, 

Эл аралык педагогикалык жана социалдык илимдер академиясынын 

академиги (Москва шаары),Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, 

педагогика илимдеринин доктору, профессор Бекбоев Исак Бекбоевичтин 

90 жылдыгына арналган «Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык 

технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» 

аттуу темада Эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрөт. 

 

Конференциянын тематикалык багыттары:  

1. Улуттук баалуулуктар менен инновациялык технологиялардын негизинде 

билим берүү жана тарбиялоо боюнча алгылыктуу тажрыйбалар. 

2. Жалпы орто билим берүүнүн мазмунун компетенттик негизде 

оптималдаштыруунун теориялык жана методологиялык маселелери. 

3. Жаштарга илимий-техникалык билим берүү контекстиндематематикалык 

жана табигый-илимий билим берүүнү модернизациялоо. 

4. Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнү улуттук 

баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде 

моделдештирүү. 

5. Ааламдашуу шартында кесипке багыттап, кесиптик жана үзгүлтүксүз 

билим берүүнүн актуалдуу проблемалары. 

Конференцияга макалалар электрондук вариантта 2019-жылдын 14-

январына чейин konferencebekboev90@mail.ru. электрондук дарегине кабыл 

алынат. 

Конференциянын материалдары “КББАнын кабарлары” илимий 

журналынын атайын чыгарылышына жана КББАнын сайтына (www.kao.kg) 

жарыяланат. 

 

КАТЫШУУЧУНУН БИЛДИРМЕСИ 

Конференцияга катышуу билдирмесин 2020-жылдын 14-январынан 

кечикпей уюштуруу комитетинин дарегине жөнөтүлүшү зарыл. 
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“КББА кабарлары” илимий журналына жарыялануучу 

макалаларга коюлган талаптар: 

Формат: MS Word 

Гарнитура: Times New Roman 

Шрифттин ѳлчѳмү: 12 кегль 

Саптар аралыгы: 1,5  

Талаа: тѳрт жагынан 2 см 

Кѳлѳм: 5‒7 бет. 

Макаланын башында авторлордун фамилиясы менен инициалдары, 

даражасы, наамы, иштеген кызматы, жери, шаары, өлкөсү, электрондук 

почтасы оӊ жагынан түздѳлүп кара курсив менен кыргыз, орус, англис 

тилинде жазылат. Андан кийинки жаӊы сапка макаланын аталышы баш 

тамгалар менен ортого түздѳлүп, үч тилде жазылат. Кийинки сапка 

макаланын аннотациясы (3-5 сүйлѳм), андан кийин түйүндүү түшүнүктѳр (5-

8 сѳз) кыргыз, орус жана англис тилдеринде беттин туурасы боюнча 

түздѳлүп жазылат. Андан кийин бир сап ташталып, негизги текст берилет.  

Негизги тексттин аягында бир сап ташталып, колдонулган 

адабияттардын тизмеси кѳрсѳтүлѳт.  

Кабыл алынган макалалардын бардыгы рецензияланат. Талаптарга жооп 

бербеген макалалар жарык көрүүгө сунушталбайт. 

Конференциянын тили – мамлекеттик жана расмий. 

 

Конференцияга катышуу, макалаларды жиберүү жана башка суроолор 

боюнча конференциянын уюштуруу комитетине кайрылсаңыздар болот. 

Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бульвары 25, № 7 

каб. 

Телефондор: (0312) 62-23-57; (0312) 62 23 70; 0555 920 173;  

0705 920 173 Джунушалиева Калиман Кеңешбековна 


