
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті әріптестер! 

 

І.Жансүгіров    атындағы    Жетісу    мемлекеттік    университеті     2020     жылдың  

15 мамырында  өтетін Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» Әбу 

Насыр әл-Фарабидың 1150 жылдығына арналған республикалық конференцияға 

қатысуға шақырады.  

Конференция жұмысының бағыттары:  

1. Ұлы ғұлама Әл-Фараби трактаттарындағы өзекті мәселелер; 

2.Жаратылыстану ғылымдарына қосқан Әл-Фарабидің ғылыми бағыттары; 

3. Ұлы ғалым және ойшыл  әл-Фарабидің философия бағытындағы көзқарастары; 

4. Әбу Наср Әл-Фарабидің азаматтық, саяси, адам, қоғам жөніндегі ойлары; 

5. Ұлы даланың ұлы тұлғасы  Әл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 

керек. Тәрбиесіз берген білім – адамзаттың қас жауы». 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. 

Өткізу формасы – сырттай. 

Материалдарды рәсімдеу тәртібі:  

Баяндама мәтіні (3-5 бет) 6.0 (7.0) мәтіндік  WORD редакторында “Tіmes New 

Roman” шрифтімен (шрифт өлшемі – 12, әр жол арасы – 1, барлық жағынан жол жиегі – 

20 мм,  азат жол - 1.25 см.) жазылуы тиіс. 

Бастапқы жолдың сол жағында ӘОЖ (Әмбебап Ондық Жүйе) индексі жазылады. 

Келесі жолдың ортасында бас әріппен, майлы бояумен баяндаманың тақырыбы, бір 

жолдан кейін майлы бояумен  автордың аты-жөні, келесі жолға курсивпен мекеме, қала  

аты, автордың е-maіl адресі жазылады. Бір жолдан кейін негізгі мәтін басталады.  

Конференцияға ұсынылатын баяндамада ғылыми зерттеулердің өзектілігі мен  

нәтижелері, практикалық маңызы ашылуы тиіс.  

Баяндаманың электрондық нұсқасы төменде көрсетілген электрондық 

поштаментөменде көрсетілген мекенжайға жіберілуі керек. Ұйымдастыру жарнасының 

түбіртегі сканерден өткізілген (jpeg) немесе (pdf) форматындағы нұсқасы электронды 

пошта арқылы ұсынылады. 

Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген 

материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды. 

Баяндамамен бірге төмендегідей тіркелу үлгісі жіберілуі тиіс: 

Аты-жөні, тегі:___________________________________________ 

Ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы: _______________________ 

Жұмыс орны: ____________________________________________ 

Мекенжайы: _____________________________________________ 

Телефоны,  E-maіl:________________________________________ 

Баяндама тақырыбы, секциясы: ______________________________ 

Автордың конференцияға келу мүмкіндігі: _____________________ 

Баяндама мен тіркелу үлгісін өткізу мерзімі:  2020 жылдың 8 мамырына  

дейін. 

Ұйымдастыру комитеті материалдарды конференцияның басталуына дейін басып 

шығаруды жоспарлайды. Баспа шығыны/жарна 4000 теңге.  

Ұйымдастыру жарнасын төмендегі есеп-шотқа аударуларыңызды өтінеміз:   

     І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 
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 Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» Әбу Насыр әл-Фарабидың 1150 

жылдығына арналған республикалық  конференция көрсетілген түбіртек баяндама 

мәтінімен қоса жіберілуі керек. Конференцияға қатысуға және жинақ материалдарының 

жіберілуіне байланысты шығындар қатысушының өз есебінен жүзеге асырылады. 

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 040009, Талдықорған қ., Жансүгіров 

көшесі 187 А, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Ғылым және 

стратегиялық даму орталығы, 309 каб. 
Телефон:(8-7282) 222123-1193, 8-707-692-65-29, е-maіl: zhgu_nauka@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова 15 мая 2020 года 

проводит республиканскую  конференцию, посвященную 1150-летию великого мыслителя 

Востока «Второго учителя мира», Абу Насыра аль-Фараби. 

Направления работы конференции: 

1. Актуальные проблемы трактатов великого ученого Аль-Фараби; 

2. Научные направления Аль-Фараби в естественных науках; 

3. Философские взгляды великого ученого и мыслителя Аль-Фараби; 

4. Мысли Абу Насыра аль-Фараби о политике, человеке и обществе; 

5. Великая личность Великой степи Аль-Фараби: «Человеку нужно, во-первых, 

воспитание, а не знание, так как знание, полученное без воспитания, – враг человека». 

Языки работы конференции: казахский, русский. 

Форма проведения – заочная. 

Правила оформления материалов: 

Текст доклада (3-5страниц) должен быть набран в редакторе WORD 6.0 (7.0), 

шрифтом“Times New Roman” (размер шрифта-12, межстрочный интервал–1,0, поля со 

всех сторон–20 мм) отступ в начале абзаца стандартный –1.25 см.   

На первой строке в левом углу пишется индекс УДК (Универсальная десятичная 

классификация). По центру – название доклада прописными буквами жирным шрифтом. 

Через пробел жирным шрифтом инициалы и фамилия автора. На следующей строке – 

курсивом название организации, города  и электронный адрес автора. Основной текст 

начинается через одну строку.  

Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты 

актуальных научных исследований и иметь важное практическое значение.  

Доклады (с указанием направления) высылаются по нижеуказанному электронному 

адресу. Документ об оплате организационного взноса предоставляется по электронной 

почте в виде сканированного изображения документа в формате IPEG (ipg) или  pdf. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям или присланные позже 

установленного срока, не рассматриваются и автору не возвращаются. 

К докладу прилагается регистрационная форма: 

Ф.И.О.__________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание:______________________ 

Место работы:____________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 

Е-mail:___________________________________________ 

Название доклада, секция: __________________________ 

Возможность прибытия автора на конференцию:________ 

Срок представления доклада и регистрационных форм до 8 мая 2020 г.  

Оргкомитет планирует издание материалов к началу конференции. 

Организационный взнос на издательские расходы составляет: 4000 тенге. 

Взнос вносится перечислением на расчетный счет с пометкой «Для участия в 

работе конференции, посвященной 1150-летию великого мыслителя Востока «Второго 

учителя мира», Абу Насыра аль-Фараби. 
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Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание), 

осуществляются за счет самих участников. 

Адрес оргкомитета конференции: 040009, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова 187 А, 

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова, Центр науки и 

стратегического развития, каб. 309.   
 Телефон: (8-7282) 222123-1193, 8-707-692-65-29;  E-mail:zhgu_nauka@mail.ru 
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