
Маалымат кат 

        Сизди “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене 

тарбиясы” аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясына 

катышууга чакырабыз. 

       Өткөрүү дареги: Кыргыз Республикасы, Чолпон-Ата ш.,  

       Өткөрүү мөөнөтү: 17 -19-июнь 2022-жыл. 

       Өткөрүү убактысы: 9.00 -17.00. 

Илимий-практикалык конференциясынын негизги тематикалык 

багыттары: 

1. Дене тарбия жана спорт боюнча адистерди даярдоонун олуттуу 

маселелери жана келечеги. 

2. Жалпы билим берүү мектептеринде жана жогорку окуу жайларында 

өсүп келе жаткан муунду руханий-адеп-ахлакка тарбиялоо. 

3. Жаштарды сергек жашоого, дене тарбия жана спортко жалпы тартууну 

уюштуруу жолдору.  

4. Жаштарды адеп-ахлакка тарбиялоо алкагында спорттун улуттук 

түрлөрүн өнүктүрүүнүн олуттуу маселелери жана келечеги. 

5. Спорттун жана дене тарбиянын биомедициналык жана табигый 

илимдер аспектилери. 

6. Жаштарды адеп-ахлакка тарбиялоо алкагында дене тарбия жана 

спорттун этнопедагогикалык, тилдик, философиялык, тарыхый 

аспектилери. 
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7.  Спорттук жана ден соолукту чыңдоо багытында жаштарды адеп- 

ахлакка тарбиялоонун психологиялык-педагогикалык негиздери. 

8. Рекреациялык, реабилитациялык жана адаптивдүү дене тарбиянын 

теоретикалык-методологиялык негиздери. 

9.  Жаштарды адеп-ахлакка тарбиялоодо жана келечек муундарды 

өстүрүүдө билим берүү мекемелеринин ден соолукту чыңдоо, дарылоо 

жана алдын-алуу иштери. 

10.  Санариптештирүү шартында дене тарбия жана спортту өнүктүрүүнүн 

актуалдуу маселелери жана келечеги. 

         Конференциянын ишине катышуу үчүн макала жана арыздын формасы 

(арыздын формасы тиркелет) 2022-жылдын 20-апрелине чейин e-mail: 

manlikova@bk.ru дарегине жөнөтүлүшү керек. 

          Эл аралык илимий конференциянын максаты: дене тарбия жана 

спорттун теоретикалык-методологиялык, биомедициналык, психология-

педагогикалык, тарыхый, философиялык, гуманитардык жана табигый 

илимдеринин актуалдуу аспектилерине жана ДТ ж С тармагында илимий-

педагогикалык тажрыйбалар менен алмашууга арналган  маселелерди 

талкуулоо. 

Конференцияны өткөрүүнүн форматы:  

Докладдар жана маалыматтар: 

 Пленардык жыйындарда 

 Секциялык жыйындарда 

 Тегерек столдордо 

Регламент: пленардык жыйындарда - 20 минутага чейин, секцияларда-10 

минутага чейин. Жарыш сөздөр -1-3 минута. 

 

            Материалдарды, докладдарды сунуштоого коюлган талаптар 

1.  Бир автордон экиден ашык эмес макала. 

2. Макала Times New Roman же Arial шрифти менен басылышы керек, 

шрифтин өлчөмү 12, жолдордун ортосу бир аралыгында, бардык жактары, 

сол жагынан тышкары, жазылыгы 2 см, сол жагыныкы – 3 см. Бардык 

беттерине номер коюлуш керек. Макаланын бардык бөлүгү бир файлга 

жазылат (титулдук барак, УДК, резюме, негизги сөздөр, макаланын тексти, 

таблицалар, адабияттардын тизмеси, авторлор жөнүндө маалымат); текст 

менен файл макаланын биринчи авторунун аты-жөнү менен аталышы керек 

(Иванов, текст). Документтин скандары жана сүрөттөр өзүнчө файлга 

жазылат, ошондой эле биринчи автордун аты-жөнү менен аталат (Иванов, 

текст). Макаланын көлөмү 7-10 барактан ашпоого тийиш 

(иллюстрацияларды, таблицаларды, резюме жана адабияттын тизмесин 

кошкондо). 

 3. Макаланын тили. Макала мамлекеттик (кыргыз) же болбосо расмий 

(орус) тилинде редакцияланып, бир нускада (басма же электрондук түрдө) 

2022-жылдын 20-апрелине чейин жөнөтүлүүгө тийиш. 

                4. Чет өлкөлүк авторлордун англис тилиндеги макалалары журналдын 
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башкы редакторунун чечими боюнча башка тилге которулбай  жарыяланат 

(аталышы, резюмеси жана негизги сөздөрүнөн тышкары) же болбосо бир 

бөлүгү же толук которулат (аталышы, сүрөттөрдүн жана таблицалардын 

сөздөрү). 

  5. Изилдөөнүн усулу так жазылууга тийиш “CONSORT” Эксперттик 

тобунун жыйынтыктарын жана сыноолорунун бирдиктүү сунуштурын” 

(Concolidated Standards of Reporting Trials) жетекчиликке алууну 

сунуштайбыз. Аны менен http://www.consort-statement.org/ дарегинен 

таанышса болот. Нукура макалалардын түзүлүшү  IMRAD (Introduction, 

Methods, Results, Discussion) форматына туура келиши керек. Макалада 

(кыргыз, орус, ангис тилдеринде) төмөндөгүлөр болууга тийиш: УДК 

(үстүңкү сол бурчта); макаланын аталышы (ортосунда бөлүнүп жазылган 

кичине тамгалар менен); аннотация (шрифттин өлчөмү 12, курсив, 5 саптан 

ашпайт); негизги сөздөр (шрифтин өлчөмү 12, курсив, 6 саптан ашпайт); 

негизги текст (шрифтин - өлчөмү 12).  Киришүү, макаланы жазуу учурунда 

маселенин жагдайын чагылдыруу (актуалдуулугу) ошол учурдагы 

изилдөөнүн максаты, материалдар (обьект) жана методдор, изилдөөнүн 

жыйынтыктары, талкулоо пункттар боюнча корутунду же жыйынтык, 

пайдаланылган адабияттардын тизмеси (шрифтин өлчөмү -12). 

                  6. Таблицаларды тариздөө. Үстүнүн оң жагында таблицанын номерин 

көрсөтүү зарыл, сызыктан кийин аталышы жазылат. Таблицанын ичиндеги 

сөздөрдү кыскартууга болбойт. Таблицадагы цифралар тексттеги цифраларга 

дал келиши керек.  

    7. Библиографиялык тизмелер. Адабияттардын тизмеси макаланын 

аягында жазылып, цитаталар жана шилтемелер менен шартталып, ГОСТ 7.1- 

2003, ГОСТ Р 7.0.9-2009ка ылайык түзүлөт жана номерлери (автоматтык 

эмес) кол менен коюлат.     

                  8. Нукура макалаларда 10дон көп эмес булактарга цитата келтирилсе 

жакшы, адабиятты баяндоодо – 10дон көп эмес, лекцияларда жана башка 

материалдарда – 7 ге чейин. Библиографияда негизги иштерден тышкары 

акыркы 5 жыл ичиндеги жарыялар камтылышы керек. Адабияттардын 

тизмесинде бардык иштер цитата келтирилген тартипте жазылат.  Текст 

менен библиографиялык тизмени байланыштыруу үчүн колдонулган 

жөнөтүүлөр баракты көрсөтүү менен жазылат  [1.  С.15]  же баракты 

көрсөтпөй жазса да болот [1;  5]. Автоматтык түрдө барактар боюнча 

шилтемелерди колдонууга жол берилбейт.    
                  Китептин библиографиялык жазылышы (аталышынан кийин): шаар 

(басылып чыккан жери); кош чекиттен кийин – басмакананын аталышы; 

точка, үтүрдөн кийин – басылып чыккан жылы. Эгерде шилтеме  китептин 

главасына берилсе; (авторлор); главанын аталышы; точкадан кийин “В кн.: 

“In:” коюлуп, автордун (лордун) же редактордун (лордун)  фамилиясы 

(лары), андан кийин китептин аталышы, чыккан маалыматтары жазылат.     

                  9. Макалага сөзсүз түрдө 2 рецензия талап кылынат (ички жана тышкы 

рецезенттин колу жана уюмдун мөөрү менен). 

                  10. “Антиплагиатка” текшерүүдөн өткөндүгү тууралуу маалымат кат сөзсүз 

болушу керек. 

http://www.consort-statement.org/


                  11. КМДТжСАнын “Дене тарбия жана спорттун Жарчысы” илимий-

практикалык журналындагы тиешелүү темадагы макалага шилтеме 

библиографияда сөзсүз көрсөтүлүшү зарыл.  

  Конференцияга катышуу үчүн уюштуруу төлөмү - 1000с. Төлөө, 

Улуттук Банктын курсу боюнча улуттук валюта (кыргыз сому) менен ишке 

ашырылат. 

  Турак-жай жана тамактануу акылары конференциянын 

катышуучуларынын өздөрү же жиберген уюм тарабынан төлөнүп, бир күнгө 

2150 сомду түзөт. 

   Каалоочулардын кайрылуулары боюнча мейманканалардан орундар  

алдын-ала даярдалат (кайрылуулар 2022-жылдын 1-майына чейин кабыл 

алынат). 

  Конференцияга сунушталган макалалардын ичинен мыктылары 

КМДТжСАнын “Дене тарбия спорт Жарчысы” илимий-практикалык 

журналына жарыяланат (РИНЦ). 

 

 Маалымат алуу үчүн:  

Абдыбекова Нурмира Абдыбековна – илимий иштер боюнча проректор:  

+996 (312) 57-04-66, моб.;  +996 (700) 25-24-23, e-mail: 

prorektor.nauka@mail.ru  

Сыргакова Айбарчын Сыргаковна – магистратура жана аспирантура 

бөлүмүнүн башкы адиси. +996 (312) 57-04-65, (0555) 670 121, e-mail: 

syrgakova.aybarchin@mail.ru 

 Макала бул дарек боюнча жөнөтүлөт: КМДТжСА, Редакциялык-

басма бөлүмү, 32-бөлмө. РББнүн башкы адиси Манликова Минавар 

Халыковна: +996 (312) 57-46-30, (0555) 68 45 22, e-mail: manlikova@bk.ru   
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           Урматтуу ______________________________ 

 

      Уюштуруу комитети Сизди “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү 

жана дене тарбиясы” аттуу Эл аралык илимий-практикалык 

конференциясына катышууга чакырат. 

Эл аралык илимий-практикалык конференциясын өткөрүүнүн 

дареги жана мөөнөтү: Чолпон-Ата шаары, 

17-19-июнь 2022-жыл.  

                      

Байланыш телефондору: 

Абдыбекова Нурмира Абдыбековна – илимий иштер боюнча проректор:  

+996 (312) 57-04-66, моб.;  +996 (700) 25-24-23, e-mail: 

prorektor.nauka@mail.ru  

Сыргакова Айбарчын Сыргаковна – магистратура жана аспирантура 

бөлүмүнүн башкы адиси. +996 (312) 57-04-65, (0555) 670 121, e-mail: 

syrgakova.aybarchin@mail.ru 

 Макала бул дарек боюнча жөнөтүлөт: КМДТжСА, Редакциялык-

басма бөлүмү, 32-бөлмө. РББнүн башкы адиси Манликова Минавар 

Халыковна: +996 (312) 57-46-30, (0555) 68 45 22, e-mail: manlikova@bk.ru   
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“Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы” 

аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясынын катышуучусу 

жөнүндө  маалымат 

(17-19-июнь 2022-жыл, Чолпон-Ата ш.) 

 

 

1. Ф.аты-жөнү 

_________________________________________________________ 

 

2. Область__________________________________________________ 

 

3. Уюм  ____________________________________________________ 

 

4. Ээлеген кызматы __________________________________________ 

 

5. Илимий даражасы (наамы) __________________________________ 

 

6. Спорттук наамы ___________________________________________ 

 

7. Макаланын аталышы_______________________________________ 

 

8. Конференциянын багыты ___________________________________ 

 

9. Дареги ____________________________________________________ 

 

10. Телефон (жум. моб.) ______________________факс______________ 

 

11. E-mail 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


