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2016 жылдың 24-25 қарашасында С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті және ШҚО Ауыл шаруашылық басқармасы «Постиндустриалды әлем: жасыл өсім 

және жасыл экономика» атты халықаралық ғалымдардың қатысуымен болатын Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.  

 

Конференция мақсаты - зерттеу нәтижелерін жинақтау және жариялау, ғылыми орталықтар 

мен жоғары оқу орындарындағы әріптестермен тәжірибе алмасу, магистранттардың ғылыми 

зерттеу нәтижелерін апробациялау, ғылымның өндіріспен байланысын нығайту.  

 

Конференция келесі бағыттар (секциялар) бойынша өткізіледі: 

- Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау. 

- Ауыл шаруашылығындағы биотехнологиялық және инновациялық жетістіктер.  

- Білім және ғылымдағы инновациялар. 

 

Конференция аясында «Бірегей және элиталық картоп тұқымы шаруашылығындағы 

инновациялық технологиялар» ғылыми-өндірістік семинар өткізу жоспарлануда.  

 
Конференция жұмысының тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

Конференцияға қатысу үшін 2016 жылдың 15 қарашасына дейін ұйымдастыру комитетіне 

келесі құжаттарды өткізу керек:  

- белгіленген үлгі бойынша қатысуға  өтінім;  

- төменде көрсетілген рәсімдеудің талаптарына сәйкес келетін мақала; 

- ұйымдастыру жарнасының төленгенін растайтын құжат көшірмесін.  

 

МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУДІҢ ТАЛАПТАРЫ 

 

Баяндамалар мақала түрінде көлемі суреттер, графиктер, кестелерді қоса санағанда 4-5 

беттен аспайтын А4 (210-297 мм) форматта  қабылданады. Мақала Microsoft Word редакторында 

Times New Roman (KZ Times New Roman) шрифтімен теріледі: негізгі мәтін – 14 шрифтпен, 

аралық интервалы – 1, азат жол – 1,25 см. Жиектері: сол жағы – 20 мм, оң жағы – 15 мм, үстіңгі 

мен төменгі жақтары – 20 мм. Беттің сол жақ шетінде ӘОЖ, астында бір жолдан кейін майлы 

(жуан) кіші әріптермен автордың тeгi мен инициалдары, келесі жолда кіші әріптермен жұмыс 

орындалған мекеменің және қаланың атауы жазылады, ары қарай бip жолдан кейін, ортасына - бас 

әріптермен баяндаманың атауы, одан ары бір жол қалдырып – баяндама мәтіні көрсетіледі. 

Баяндама ішінде тек сызықша ретіндегі маркерлер, ал нөмірлеу тек жақшасы бар араб сандары 

түрінде қолданылады. Әдебиеттер тізімін міндетті түрде көрсету қажет (оларға сілтеме тік 

жақшаның ішінде болуы керек). Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннен кейін бір жол қалдырылып 

жазылады.  

Мақала мазмұны үшін жауапкершілік авторға жүктеледі. Көрсетілген мерзімнен кешіктіріп 

өткізілген және қойылған талаптарға сәйкес емес материалдар қарастырылмайды және кері 

қайтарылмайды.  

Конференция жұмысына қатысуға жұмсалатын шығындар қатысушы және бағыттаушы жақ 

есебінен жүреді. 

Жұмыстарды қабылдау: 



Басқа ұйымдар ғалымдары үшін: мақаланың электрондық нұсқасы Ұйымдастыру 

комитетінің электрондық поштасына konfer_biotechnology@mail.ru жіберіледі. Файлдың 

атауында бірінші автордың тегі, ұйымның қысқартылған атауы және құжаттың аты көрсетілуі тиіс, 

мысалы: Ахметов ҚазҰУ өтінім; Ахметов ҚазҰУ мақала, Ахметов ҚазҰУ төлемақы. 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалымдары 

үшін: мақала мәтінінің қағаз нұсқасының бір данасы (беттер саны көрсетілмейді) және CD 

дискідегі электрондық нұсқасы  Ұйымдастыру комитетіне тапсырылады. Мақалалардың қағаздағы 

және электрондық нұсқасы бір-біріне сәйкес болуы керек.  

Конференция материалдары жинақ түрінде конференцияға дейін баспадан шығарылады. 

Жинаққа мақала жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 3000 теңге (бір мақала үшін) 

көлемінде келесі банк деректемелері бойынша «Конференцияға қатысу үшін» деген міндетті 

белгімен келесі есепшотқа аударылсын: «Казкоммерцбанк» АҚ ИИН 811111401664, ИИК 

KZ8892610014VZ010004, БCК KZKOKZKX: Қабылдаушы: Акзамбек Арай Муратхановна. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ 

 

Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Казақстан к. 55, С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті  

Байланыс телефондары: 

Медеубаева Балжан, medeubayeva_bz@mail.ru, 8 777 828 5878    

Акзамбек Арай, akzambek@mail.ru, 8 777 414 90 81  
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IN VITRO КУЛЬТУРАСЫ ЖАҒДАЙЫНДА DRACOCEPHALUM L. КӨБЕЙТУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні [1,3]. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. и др. Мониторинг и методы контроля окружающей 

среды: учеб. пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 208 с. 

2 Белоусова Е. Экологический мониторинг природной среды // Экономист, 2002. – 

№ 7. – С.81-87. 
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«Постиндустриалды әлем: жасыл өсім және жасыл экономика» атты 

халықаралық ғалымдардың қатысуымен болатын Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы қатысушының  

 

САУАЛНАМА – ӨТІНІМІ 

 

 Автор 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Индекс, город, улица, дом, квартира (для 

отправки сборника материалов)  

 

Контактный телефон  

E–mail  

Название доклада  

Наименование направления  

Участие в конференции (очное, заочное)  

Необходимые для демонстрации материалов 

технические средства 

 

Необходимость бронирования номера в гостинице 

(да/нет) 

 

Участие в семинаре (да/нет)  

В обязательном порядке заполнить все пункты. 

 

 

 Автор (лар) 

Тегі  

Аты  

Әкесінің аты  

Жұмыс орны, қызметі  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Индекс, қала, көшесі, үй, пәтер (материалдар 

жинағын жіберу үшін)  

 

Байланыс телефоны   

E–mail  

Баяндама атауы  

Бағыт атауы  

Конференцияға қатысуы (іштей, сырттай)  

Демонстрациялық материалдар үшін қажетті 

техникалық құралдар 

 

Қонақ үйінде бөлмені жалдау қажеттілігі (иә/жоқ)  

Семинарға қатысу (иә/жоқ)  

Әрбір тармақ міндетті түрде толтырылуы қажет.  


