
 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ 

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2019 жылдың 26 қарашасында Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті Жастар жылы аясында «Аманжолов оқулары-2019» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясын «Қазақстан жастары білім беру контекстіндегі ғылым 

және білім» тақырыбында өткізеді. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

Секционные заседания:  

1.  Интеграциялық процестердің қазіргі жағдайындағы Қазақстан дамуының 

экономикалық және құқықтық аспектілері 

2.  Көп мәдениетті жастардың санасын қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық 

негіздері және әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарының әсері 

3.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жастарға азаматтық және әскери-патриоттық 

тәрбие беру 

4.  Қазіргі жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесі 

 

Дөңгелек үстелдер, семинарлар: 

1.  «Инклюзивті білім беру мұғалімінің кәсіби санасын қайта құру» ғылыми-әдістемелік 

семинар-коучинг 

2.  «Халықаралық ғылыми журналдарда ғылыми жұмыстардың нәтижелерін жариялау» 

ғылыми-әдістемелік семинар 

3.  «Заманауи университеттің академиялық саясаты» тақырыбына дөңгелек үстел 

 

Конференцияға қатысуға ғалымдар, оқытушылар, профессорлар, университет студенттері 

және мектеп мұғалімдері шақырылады. 

 

Пленарлық отырыс 2019 жылғы 26 қарашада Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 

қаласы, Қазақстан көшесі, 55, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ №5 оқу ғимараты, акт залы. 

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 18 қарашаға дейін ұйымдастыру комитетіне 

келесі құжаттарды өткізу керек: 

- белгіленген үлгі бойынша қатысуға өтінім; 

- төменде көрсетілген рәсімдеудің талаптарына сәйкес рәсімделген мақала; 

- ұйымдастыру жарнасының төленгенін растайтын құжат көшірмесі. 

 

 

 

 



МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ 

 

Көлемі суреттермен қоса 5-6 беттен аспайтын компьютерлік терімдегі материалдар А4 

(210-297 мм). Файлдың атауында бірінші автордың тегі, ұйымның қысқартылған атауы және 

құжаттың аты көрсетілуі тиіс, мысалы: Қасымов ЕҰУ өтінім; Қасымов ЕҰУ мақала, Қасымов 

ЕҰУ төлемақы. Мәтін Microsoft Word редакторында Times New Roman әріптерімен негізгі мәтін 

- 14 кегльде, 1,0 аралық интервалда, азат жол – 1,25 см өлшемді сақтай отырып, ені бойынша 

тураланып теріледі. Суреттермен қоса алғанда мәтін келесі форматта орналасуы тиіс: сол жақ 

жиегі - 20 мм, оң жақ жиегі - 20 мм, жоғарғы және төменгі жиектер – 25 мм. Қойылған суреттер 

жоғары сапалы болып, беттің ортасы бойынша туралануы тиіс. Сурет пен формулалар 

астындағы жазбалар: орталықта (центр), кегль – 12.  

Беттің сол жақ шетінде ӘОЖ, астында бір жолдан кейін бас әріптермен – авторлардың 

тeгi мен инициалдары, келесі жолда кіші әріптермен – жұмыс орындалған мекеменің және 

қаланың атауы, бip жолдан кейін, ортасына – бас әріптермен баяндаманың атауы, одан ары бір 

жол қалдырып,баяндама мәтіні көрсетіледі.  

Баяндама материалдары толықтай талапқа сай редакцияланған болуы тиіс. Мақала 

мазмұны үшін жауапкершілік авторға жүктеледі. Ұйымдастыру комитеті материалдар жинағын 

конференцияға дейін басып шығаруды жоспарлайды. 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 

 

ӘОЖ 669.162.214 

ҚАСЫМОВ А.К., ТОКСАНОВ Н.С. 

Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан қ. 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. 

Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. (14pt) 
 

Кесте 1 – Болон жүйесі бойынша кредиттерді санау (12 pt) 

Бакалавриат 

(4 жыл) 

Магистратура 

(2 жыл) 

Магистратура 

(1,5 жыл) 

Докторантура 

(3 жыл) 

Кредит саны Кредит саны Кредит саны Кредит саны 

 

 
Сурет 1 – Аталуы (12 pt) 

 

Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. [1]. 

Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. [2]:  

1) Баяндама мәтіні; 

2) Баяндама мәтіні. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Пененко В.В., Алоян А.Е. Модели и методы для задач охраны окружающей 

среды. – Новосибирск: Наука, 1985. - 54 с. 

2 Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей 



среды. – М.: Наука, 1982. - 19 с. 

 
Мақалалар Ұйымдастыру комитетінің konfervkgu2019@mail.ru электронды поштасына 

жіберіледі. Электрондық нұсқада өтініш, мақала және төлем құжаттарының көшірмелері бөлек 

файлдарда ұсынылады. Файлдың атауында бірінші автордың аты-жөні, ұйымның қысқартылған 

атауы және құжаттың атауы көрсетіледі, мысалы: Айтбекова атындағы ШҚМУ өтінімі, 

Айтбекова ШҚМУ мақаласы, Айтбекова ШҚМУ төлемі. 

Конференция материалдарыжинақболыпжарияланады. 

 

Конференцияға қатысу шығындары (жол жүру) жіберілетін тараптың 

есебінен.расчетный счет в тенге: 
 

Электрондық форматтағы жинақ үшін тіркеу жарнасы 1500 теңге, баспа жинақ 2500 

теңге (бір есеп үшін). Тіркелу жарнасы «Аманжолов оқулары - 2019» конференциясына қатысу 

үшін міндетті жазбамен банктік деректемелері бар шотқа аударылуы керек:«Казкоммерцбанк» 

АҚ ШҚО бөлімшесі, ЖСН 181800014976, БИН 990240007414, ИИК KZ73926100218V417000,  

БИК KZKOKZKX 

Рубльдегі ағымдағы шот: 

Электрондық форматтағы жинақ үшін тіркеу жарнасы 250  рубль, баспа жинақ 415рубль 

(бір есеп үшін). Тіркелу жарнасы «Аманжолов оқулары - 2019» конференциясына қатысу үшін 

міндетті жазбамен банктік деректемелері бар шотқа аударылуы керек:«Казкоммерцбанк» АҚ 

ШҚО бөлімшесі, ЖСН 181800014976, БИН 990240007414, ИИК KZ73926100218V417000,  

БИК KZKOKZKX 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ 

 

Қазақстан Республикасы, 070020, Өскемен қ., 30-шы гвардиялық дивизия к., 34, 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ №1 оқу ғимараты, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 

бөлімі, 243 каб., тел: 8 (7232) 540-411. 

 

Ұйымдастыру комитеті 

 

 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

  Автор (ы) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация   

Должность, ученое звание и степень  

Полный адрес (для отправки сборника 

материалов)  

 

Контактный телефон  

E–mail  

Название статьи  

Наименование секции  

Участие в конференции (очно, заочно)  

Формат сборника (электронный, печатный)  

Все пункты обязательны к заполнению. 

 


