Эл аралык Ататүрк-Алатоо университети
МААЛЫМАТТЫК КАТ
ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ: «ААЛАМДАШУУ ДООРУНДА ЭЛ
АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТТЕРДИН ОРДУ, РОЛУ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ»
Эл аралык Ататүрк-Алатоо университети 2016-жылдын 18-ноябрында Эл аралык АтатүркАлатоо университетинин 20 жылдыгына арналган «Ааламдашуу доорунда эл аралык
университеттердин орду, ролу жана келечеги» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция
өткөрөт.
Конференцияга жогорку окуу жайлардын окутуучуларын жана илимий-изилдөө мекемелеринин
кызматкерлерин чакырабыз.
Конференциянын максаты: ааламдашуу шартындагы эл аралык университеттердин
профессионалдык билим берүү тажрыйбаларын жана кадрларды даярдоо маселелерин талкуулоо.
Конференциянын ишинин негизги багыттары:
 Ааламдашуу шартындагы Эл аралык университеттердин профессионалдык билим берүүсүнүн
өнүгүүсү.
 Жогорку билим берүү системасын модернизациялоо: билим берүүнүн улуттук көйгөйлөрү,
бизнестин билим берүү менен айкалышы, изденүүлөр жана аны чечүү жолдору.
 Компетенттүүлүк – ааламдашуу шартындагы инновациялык билим берүүнүн өнүгүшүнүн
фактору катары.
 Квалификацияны жогорулатууда профессионалдык чеберчиликти өркүндөтүү маселелери.
 Жогорку окуу жайларда окутуунун жана баалоонун инновациялык технологиялары.
 Эл аралык билим берүү системасындагы көптилдүүлүк.
 Ааламдашуу доорунда Эл аралык университеттердеги дистанттык окутуунун өзгөчөлүктөрү.
 Жогорку окуу жай ааламдашуу шартындагы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн борбордук
программалоочусу катары.
Программага киргизүү жана конференцияга катышуу үчүн 2016-жылдын 25-октябрына чейин
электрондук почта аркылуу макалалар, катышуу тууралуу маалымат жиберилиши зарыл.
Конференциянын материалдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык комиссиясынын
(ЖАК) мезгилдүү басылмалардын тизмесине кирген (ISSN: 16945263) жана Россиялык илимий индекс
шилтемесине (РИНЦ) кирген «Аlatoo Academic Studies» аттуу журналга жарыяланат.
Жиберилген макалалар төмөнкү талаптарга жооп бериши керек:
 Макаланын түзүмү:
1. УДК. Макаланын аталышы (3 тилде) кыргыз, орус, англис;
2. Автордун аты-жөнү. Толук маалымат (фамилия, аты, атасынын аты; окумуштуулук даражасы, илимий
наамы, иштеген жери, дареги, телефон номери, е-mail);
3. Аннотация 4 – 5 саптан турган, 3 тилде;
4. Түйүндүү түшүнүктөр (10го чейин), 3 тилде;
5. Макалалар электрондук түрдө TimesNewRoman №14 шрифтте (компьютердик аралык 1,5), абзац
аралыгы 1,25 менен жазылуу керек;
6. Тексттин барактагы аралыгы: 3 см – сол тарабы, 2 cм – жогору жана төмөнкү аралык, 1,5 см – оң
тарабы;
7. Шилтеме [5, с. 67] түрдө, б.а. адабияттарга келтирилген шилтеме адабияттын катар номери менен дал
келүү керек же 5-номердеги адабият [5] менен берилет;
8. Кол жазманын көлөмү, адабияттар, иллюстрациялар кошулуу менен 8 беттен ашпоо керек (Тиркеме–1).
Кабыл алынган макалалардын бардыгы рецензиядан өтөт. Жогорудагы белгиленген талаптарга
жооп бербеген макалалар жарык көрүүгө сунушталбайт.
Конференциянын расмий жумушчу тили – кыргыз, орус, англис.
Конференцияга катышуу, макалаларды жиберүү жана башка суроолор боюнча конференциянын
уюштуруу комитетине кайрылсаңыздар болот: Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Анкара 1/8
көчөсү. Телефон: +996 (709088093). Электрондук почта: e-mail: iaau20conference@iaau.edu.kg

Тиркеме – 1.
МАКАЛАНЫН ТҮЗҮМҮНӨ ҮЛГҮ
УДК 378.37.98
Психологиялык-педагогикалык сабактарда студенттердин маалыматтыккоммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандырууда интерактивдүү ыкмаларды жана
маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу
Формирование информационно-коммуникационной компетентности студентов на занятиях
психолого-педагогического цикла посредством использования приёмов интерактивного
обучения и информационно-коммуникационные технологии
Formation of informational-communicative competence of students in the classroom psychopedagogical cycle through the use of interactive learning.
Абдыгулова Айдай Акжолтоевна кандидат педагогических наук, доцент, кафедры «Педагогика и
психология» Иссык-кульский государственный университет имени К. Тыныстанова. г. Каракол
abdigulova@iksu.kg
Аннотация. Маалыматтык-коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандырууда
маалымат жана байланыш технологиясы көмөктөшөт: презентация, электрондук дискуссиялар,
лекциялар, семинарлар, студенттин өз алдынча иштөө, маалыматтык-коммуникациялык
технологияларды окуу ишмердүүлүгүн жаңыча түзүүгө жана алардын өзгөчөлүгү менен
уюштурулат.
Аннотация.
Формированию
информационно-коммуникативной
компетенции
способствуют информационно-коммуникативные технологии: презентации, электронные
дискуссии, лекции, семинары и самостоятельная работа студента. Информационнокоммуникационные технологии открывают возможности вариативности учебной деятельности,
ее индивидуализации и дифференциации, а также по-новому организовать взаимодействие всех
субъектов обучения.
Annotation. The formation of informational-communicative competence contribute to information
and communication technologies: presentations, electronic discussions, lectures, seminars workshops
and independent work of student. Informational-communicative competence offer the potential variability
of educational activity, its individualization and differentiation, as well as a new way to organize the
interaction of all subjects of study.
Ачкыч сөздөр: Маалыматтык-коммуникативдик технологиялар, өз алдынча иштер,
Маалыматтык-коммуникаивдик технологиялардын формалары.
Ключевые слова: Информационно-коммуникативные технологии, самостоятельная
работа, формы информационно- коммуникационных технологий.
Key words: informational-communicative technologies, independent work, forms of informationalcommunicative technologies
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