
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «АУЭЗОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ – 15: НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ   КАЗАХСТАНА: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ 120-ЛЕТИЮ М.О.АУЭЗОВА. 

 
Страна: Республика Казахстан 

Место проведения: г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5 

Дата проведения: 13-14  апреля 2017 г. 

Организатор: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова 

 

Работа конференции проводится по следующим секциям: 
1. Современные направления развития добывающей и химической технологии, силикатных 

материалов и металлургии, нанотехнологии; 

2. Перспективы развития текстильной промышленности в свете реализации программы  ГПИИР-2; 

3. Пищевая инженерия и биотехнология; 

4. Пути развития агропромышленного комплекса Казахстана; 

5. Возобновляемая энергетика, ресурсо  и энергосберегающие технологии в рамках проведения 

международной выставки ЭКСПО-2017; 

6. Актуальные проблемы строительства,  машиностроения и транспорта; 

7.    Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

8. Теоретические и прикладные исследования в области физико-математических наук,  IT-

технологий и автоматизации производств; 

9.    Социально-экономические перспективы регионов в условиях индустриально-инновационного 

развития; 
10.    Конституционные реформы – поворотный этап в истории Республики Казахстан; 

11. Психолого-профессиональная  подготовка будущего педагога  к  инновационной деятельности в 

сфере образование; 
12. М.Ауэзов -  как триумфатор Казахской национальной культуры; 
13. Проблемы современного языкознания и литературоведения в концептуальном аспекте; 

14. Спортивно-оздоровительные аспекты воспитания и развития конкурентоспособной личности; 

15. История «Народа Великой степи»: актуальные проблемы и новые взгляды.  
 

 К участию в работе конференции приглашаются профессора и преподаватели,  ученые вузов и 

научно-исследовательских институтов Республики Казахстан и зарубежных стран, имеющие значимые 

результаты научных исследований по тематике конференции.  

 Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном (в 2-х 

экземплярах) и электронном вариантах, копия квитанции об оплате организационного взноса (в размере 3500 

тенге) принимаются до 15 марта  2017 года включительно по электронной почте ukgu70@mail.ru или по 

адресу: 160012, Республика Казахстан, г.Шымкент, пр.Тауке хана, 5, Южно-Казахстанский 

государственный университет им. М. Ауэзова, учебный корпус № 3 «В», 2 этаж, каб. 203, отв. секретарь 

Оргкомитета конференции: к.т.н. Махашов Еркин Жумагалиевич, директор научно-исследовательского 

управления ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

 Требования к оформлению докладов: 

Текст доклада (до 6-ти страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, (размер символа – 11, межстрочный 

интервал – 1, левое поле – 25 мм, остальные поля – 20 мм, отступ в начале абзаца – 1 см). Материал 

размещается в следующем порядке: на первой строке указывается УДК (Универсальная десятичная 

классификация) на языке оригинала и на английском языке, через строку – заглавными буквами название 

доклада на языке оригинала и на английском языке (жирным шрифтом), через строку – инициалы и 

фамилии автора (-ов) на языке оригинала и на английском языке, через строку – полное название 

организации, город, страна и электронный адрес (e.mail) на языке оригинала и на английском языке. На 

следующей строке курсивом – для докладов на русском языке түйін и abstract, для докладов на казахском 

языке резюме  и abstract, для докладов на английском языке abstract  от 150 до 250 слов. Через строку 

ключевые слова не менее 7 слов на языке оригинала и на английском языке. Далее через строку 

печатается основной текст доклада на языке оригинала. Список литературы указывается  в конце 

основного текста с отступом в одну строку в двух вариантах, первый в оригинале, второй References в 
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романском алфавите (латинице) в таком качестве, что бы эти ссылки могли быть учтены при изучении 

цитирования публикации авторов и журналов, отражающихся в базе данных SCOPUS.  

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Планируется издание 

материалов конференции до начала конференции, поэтому материалы, поступившие позже указанного 

срока, либо не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не 

рассматриваются и не возвращаются. 

Сборник избранных трудов конференции планируется представить в Proceeding Conference базы 

данных SCOPUS. 

 Бронирование гостиницы возможно не позднее 31 марта 2017 года. 
 

Уважаемые коллеги! Просим Вас представить материалы в тщательно отредактированном виде с 

соблюдением всех вышеуказанных требований.  

Образец оформления доклада: 

УДК (10 пт.) 

UDC (10 pt.) 

РОЛЬ МУХТАРА АУЭЗОВА В РАЗВИТИИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 пт.) 

 

ROLE OF MUKHTAR  AUEZOV IN THE DEVELOPMENT 

OF KAZAKH LITERATURE (11 pt.) 

 

Аскарова Г. (11 пт.) 

Askarova G. (11 pt.) 
 

Южно-Казахстанский государственный университет  им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан (10 пт.) 

M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan (10 pt.) 

@e.mail 

 

 Түйін: (10 пт.)150-250 слов 

 Аbstract: (10 pt.) 150-250 words 

Ключевые слова: не менее 7 слов 

Keywords:  not less than 7  words 

Основной текст доклада (11 пт.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                    Литература (11 pt.) 

References (11 pt.) 
Форма заявки: 

Заявка 

1. Ф.И.О. докладчика (полный)   

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Организация, должность  

4. Адрес  

5. Телефон контактный, факс (международный код)  

6. Название доклада  

7. Название секции  

8. Необходимое техническое оборудование  

9. Бронирование гостиницы (да, нет)  

 
По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет конференции 

Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 30-05-71, Факс: +7 (7252) 21-19-89 Е-mail: ukgu70@mail.ru  

160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5. 

Банковские реквизиты РГП на ПХВ «ЮКГУ им. М.Ауэзова» 

ЮКФ АО «Цеснабанк» 

РНН: 582100003432 

ИИК: KZ 81998STB0000109568 

БИК: TSESKZKA 

Кбе 16 

БИН: 990240005557 

ОКПО 39140473 

Код ОКЭД 85321 
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
               

М.О.ӘУЕЗОВТЫҢ 120- ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН  «ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ – 15: 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМИ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ  ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ: ЖАҢА КОНЦЕПЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ 

ШЕШІМДЕР» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
Елі: Қазақстан Республикасы 

Өткізілетін орны: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5. 

Өткізу уақыты: 13-14 сәуір 2017 ж. 

Ұйымдастырушы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
 

          Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 

1.  Кен өндіру мен химиялық технологияның, силикат материалдары және металлургия,        

 нанотехнологияларды   дамытудың заманауи бағыттары; 

2.  ИИД МБ – 2 бағдарламасын жүзеге асыруда тоқыма өнеркәсібін дамытудың келешегі; 

3.  Тамақ инженериясы және биотехнология; 

4.  Қазақстандағы агроөнеркәсіп кешенінің даму жолдары; 

5.     ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізу аясында жаңартылған энергетика, энергия сақтаушы   

 технологиялар мен ресурстар; 

6.      Құрылыс, машинажасау және транспорт салаларының  өзекті мәселелері;  

7.     Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау; 

8.     Физика-математикалық ғылымдар, өндірісті автоматтандыру мен IТ-технологиялар саласындағы    

 теориялық және қолданбалы зерттеулер;  

9.     Аймақтардың индустриалды – инновациялық даму жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық   

 перспективалар; 
10.  Конституциялық реформалар – Қазақстан Республикасы тарихындағы бетбұрыс кезеңі; 

11.  Білім беру аясында инновациялық қызметке болашақ педагогтарды психологиялық-кәсіби 

 тұрғыдан даярлау; 
12.  М.Әуезов -  Қазақ ұлттық мәдениетінің майталманы;  
13.  Тұжырымдамалық аспектідегі қазіргі тіл білімі және әдебиеттанудың мәселелері; 

14.  Бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудағы спорттық - сауықтыру аспектілері; 

15.  «Ұлы Дала елі» тарихы: өзекті мәселелері мен жаңа көзқарастар.  
 

 Конференция тақырыбы бойынша маңызды ғылыми зерттеу нәтижелері бар Қазақстан 

Республикасы  және шетел мемлекеттерінің жоғары оқу орындары мен ғылыми- зерттеу институттарының 

профессор-оқытушылар құрамы мен ғалымдар конференция жұмысына қатысуға шақырылады.  

 Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері.   

Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі (2 

данадан)  және электрондық нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы (3500 теңге көлемінде) төленгені туралы 

түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен ukgu70@mail.ru немесе төмендегі мекен-жайда 2017 

жылдың 15 наурызына дейін қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тәуке хан 

даңғылы, 5, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, №3 «В» ғимараты, 2 қабат, 

203 каб. Конференцияны ұйымдастыру комитетінің жауапты хатшысы: т.ғ.к. Махашов Еркин 

Жумагалиевич – М.Әуезов атындағы ОҚМУ Ғылыми-зерттеу басқармасының директоры.  

      Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар: 

Баяндама мәтіні (суреттер мен сызбаларды қоса А4 форматында 6 беттен аспайтын) Microsoft Word 

редакторының мәтінінде терілуі қажет. Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі баяндамалар үшін Times New 

Roman қарпі (қаріп өлшемі – 11, жоларалық қашықтық – 1, сол жағы – 2,5 мм, қалған жақтары – 20 мм, 

жаңа жол бойынша шегініс – 1 см) қолданылады. Мақала төмендегідей тәртіппен орналасады: бірінші 

жолда мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде ӘОЖ   (Әмбебап ондық жіктеу) көрсетіледі,  

бір жол төмен – бас әріптермен мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде баяндама тақырыбы 

(қою қаріппен), бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде автордың аты-жөні 

және тегі, бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде мекеме, қала, ел атауы және 

электрондық адрес (e.mail) беріледі. Келесі жолда курсивпен – орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін 

және аbstract, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және аbstract, ағылшын тіліндегі баяндамалар 

үшін аbstract  150 ден  250 сөзге дейін жазылады. Бір жол төмен мақаланың жазылған тілінде және 
ағылшын тілінде кілттік сөздер жазылады, ол 7 сөзден кем болмауы тиіс. Баяндаманың негізгі мәтіні 

келесі жолда, мақаланың жазылған тілінде басылады. Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір 

шегіністен кейін екі нұсқада көрсетіледі, біріншісі түп нұсқада, екіншісі Reference  роман алфавитінде 
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(латыншада) SCOPUS мәліметтер базасында көрсетілетін бұл сілтемелер журналдармен мақала 

авторларын дәйектеме (цитирование) оқу барысында ескерілетіндей болу керек. 

         Баяндама мәтіні түзетілмейді, түпнұсқа болып саналады. Конференция еңбектерінің жинағы тікелей 

көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе талаптарға сай келмейтін материалдар 

жарияланбайды, қаралмайды және қайтарылмайды. 

Конференция еңбектерініндегі іріктелініп алынған мақалалар Proceeding Conference SCOPUS 

мәліметтер базасына енгізілуі жоспарлануда. 
 

 Қонақ үйді брондау 2017 жылдың 31 наурызына дейін  
 

Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс терілген 

материалдарды жіберу сұралады. 

Баяндаманы дайындау үлгісі:  
ӘОЖ (10 пт.) 

UDC (10 pt.) 
 

 МҰХТАР  ӘУЕЗОВТІҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ДАМЫТУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ (11 пт.) 
 

ROLE OF MUKHTAR  AUEZOV IN THE DEVELOPMENT 

OF KAZAKH LITERATURE (11 pt.) 
 

Асқарова Г. (11 пт.) 

Askarova G. (11 pt.) 
 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан (10 пт.) 

M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan (10 pt.) 

@e.mail 
 

Резюме: (10 пт.) 150-250 сөз 

  Аbstract: (10 пт.) 150-250 words 
 

Кілттік сөздер: 7 сөзден кем емес 

Keywords: not less than 7  words 
 

Баяндаманың негізгі мәтіні (11 пт.) 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Әдебиеттер (11 pt.) 

References (11 pt.) 
 

Өтініш үлгісі: 

Өтініш 

1 Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)  

2 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

3 Мекемесі, лауазымы  

4 Мекен-жайы (индексі көрсетілуі міндетті)  

5 Телефон, факс (халықаралық байланыс кодымен)  

6 Баяндаманың тақырыбы   

7 Секцияның атауы  

8. Керекті техникалық құралдар  

9. Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі 

(иә, жоқ) 

 

 

Барлық сұрақтар бойынша конференцияның ұйымдастыру комитетіне хабарласуыңызды сұраймыз:  
Телефон: +7 (7252) 21-06-48, 30-05-71 Факс: +7 (7252) 21-19-89 E-mail: ukgu70@mail.ru  

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің ШЖҚ РМК банк деректемелері: 

ЮКФ АО «Цеснабанк» 

РНН: 582100003432 

ИИК: KZ 81998STB0000109568 

БИК: TSESKZKA 

Кбе 16 

БИН: 990240005557 

ОКПО 39140473 

Код ОКЭД 85321 
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