
 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги!  

 

 

27-28 октября 2017 года Жетысуский государственный университет имени                         

И. Жансугурова при поддержке Министерства Образования и науки РК проводит 

Mеждународную научно-практическую конференцию «Приоритеты современной науки: 

от теории к практике», посвященную 45-летнему юбилею университета. 
Цель конференции - обсуждение широкого круга теоретических и практических 

проблем науки и инноваций на современном этапе,  актуальных вопросов развития 

образования, экономики, информационных технологий, гуманитарных, социальных, 

технических наук. 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Инновации и развития фундаментальных и прикладных научных исследований; 

2. Актуальные проблемы казахстанской и мировой экономики; 

3. Актуальные вопросы гуманитарных знаний в условиях глобализации; 

4. Послевузовское образование: подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров; 

5. Новые информационно-математические и естественно-научные технологии в 

образовании и  прикладных исследованиях; 

6. Проблемы природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ  КОНФЕРЕНЦИИ: казахский, русский, английский. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: пленарное заседание, секционные 

заседания, стендовые доклады. Секционные заседания и стендовые доклады конференции 

пройдут на базе Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова.  

4. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ направляются прикрепленным файлом по 

электронной почте  zhgu_nauka@mail.ru: 

- заявка на участие в конференции (приложение 1): ФИО-заявка.doc; 

- текст доклада (приложение 2): ФИО-заявка.doc; 

Срок представления доклада и регистрационных форм до 25 сентября 2017 г.  

Оргкомитет планирует издание материалов к началу конференции.  

Организационный взнос на издательские расходы составляет 3000 тенге.  Взнос 

вносится перечислением на расчетный счет с пометкой «Для участия в работе конференции». 

Реквизиты: 

РГП на ПХВ «Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова» 

РНН 531400011685 

БИН – 990140003041 

ИИК – KZ566010311000005234 

КБЕ 16 

БИК - HSBKKZKX, 

ТРФ 319900 АО «Народный банк Казахстана», г. Талдыкорган.   

Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание), 

осуществляются за счет самих участников. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 040009, г. Талдыкорган, ул. 

Жансугурова 187А, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Центр 

науки и стратегического развития, каб. 309.   Телефон: (8-7282) 22-16-67 (вн:1193);                 

факс: (8-7282) 22-21-94.  E-mail: zhgu_nauka@mail.ru 

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте http://zhgu.edu.kz/  

http://zhgu.edu.kz/


Приложение 1 

Регистрационная форма 

Ф.И.О  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы  

Адрес  

Телефон, факс, е-mail  

Название доклада  

Секция: 

секционные доклады 

стендовые доклады 

 

 
 

Возможность прибытия автора на конференцию  

Необходимость в бронировании гостиницы (да\нет)______________________________________ 

 

Правила оформления стендовых докладов (постера): 

Постеры должны быть 50 см шириной и 70 см высотой, информация на постере должна 

быть видна с расстояния не менее одного метра. Плакаты должны быть вывешены их 

владельцами в день их презентации, между 08:00 и 09:00, и сняты их владельцами, между 

18:00 и 19:00 в тот же день. Постеры, не убранные в течение этого периода времени, будут 

удалены. Организаторы конференции не несут ответственность за постеры, поврежденные 

или потерянные в этом процессе. Плакаты должны быть прикреплены на двухстороннем 

скотче, другой материал не разрешается. На месте будет оказана помощь  в установке 

постеров. 

Приложение 2 

Правила оформления материалов:   

Текст доклада (5-7 страниц) должен быть набран в редакторе WORD 6.0 (7.0), 

шрифтом “Times New Roman” (кегль-12, межстрочный интервал-1,0, поля: верхнее и нижнее 

2.0 см, правое и левое 2.0 см, отступ в начале абзаца стандартный -1.25 см.)   

На первой строке в левом углу пишется индекс УДК. По центру – название доклада 

прописными буквами жирным шрифтом. Через строку фамилия и инициалы автора 

полностью. На следующей строке – курсивом название организации, города  и электронный 

адрес автора. Основной текст начинается через одну строку.  

Сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после 

цитаты. 

Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты 

актуальных научных исследований и иметь важное практическое значение.  

Доклады высылаются по вышеуказанному электронному адресу. Документ об оплате 

организационного взноса представляется по факсу или 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. 

 

Приложение 3 

Пример оформления доклада 

1 строка УДК 541.124 

 

2 строка СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

  

3 строка Шатырбаева Г.А. 

4 строка Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова,  

г. Талдыкорган, Bai@mail.ru 

5 строка  

Текст текст текст  [1]. 

 

ЛИТЕРАТУРА:

mailto:Bai@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 Құрметті әріптестер! 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің қолдауымен 2017 жылғы 27-28 қазан аралығында университеттің 45 

жылдығына арналған «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» 

атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.   

Конференция мақсаты – заманауи кезеңдегі ғылым мен инновациялардың көптеген 

теориялық және практикалық мәселелерін және білім беру, экономика, ақпараттық 

технология, қоғамдық, әлеуметтік және техникалық ғылымдар дамуының өзекті сұрақтарын 

талқылау. 

 

1. КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ 

1. Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің инновациясы мен дамуы; 

2. Қазақстандық және әлемдік экономиканың өзекті мәселелері; 

3. Жаһандану жағдайындағы гуманитарлық білімнің өзекті мәселелері; 

4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру: мамандарды дайындау, қайта даярлау және 

біліктілігін арттыру;  

5. Білім беру мен қолданбалы зерттеулердегі жаңа ақпараттық-математикалық және 

жаратылыстану-ғылыми технологиялар; 

6. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері. 

 

2. КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ РЕСМИ ТІЛДЕРІ: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

3. ЖҰМЫСТЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ ТҮРІ: пленарлық мәжіліс, секциялық 

мәжіліс, стендтік баяндамалар. Конференцияның секциялық мәжілістері және стендтік 

баяндамалары І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің базасында өтеді.  

4. ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР   zhgu_nauka@mail.ru   электронды поштасы арқылы 

тіркелген файлмен жіберіледі: 

- конференцияға қатысуға сұраныс (қосымша 1): ТАӘ-сұраныс.doc; 

- баяндама мәтіні (қосымша 2): ТАӘ-сұраныс.doc. 

 

Баяндама мен тіркеу үлгісін ұсыну мерзімі: 2017 жылдың 25 қыркүйегіне дейін. 

Ұйымдастыру комитеті материалдарды конференцияға дейін басып шығаруды 

жоспарлап отыр. 

Басып шығару шығынына қажет ұйымдастыру жарнасы 3000 теңге.  Жарна 

«Конференция жұмысына қатысу үшін» деген жазумен университет есеп шотына аударылады. 

Реквизиттер: 
І. Жансүгіров атындағы ЖМУ 

РНН 531400011685 

БИН – 990140003041 

ИИК – KZ566010311000005234 

КБЕ 16 

БИК - HSBKKZKX, 

ТРФ 319900 АО «Қазақстан Халық банкі», Талдықорған қ. 



Конференцияға қатысуға байланысты шығындар (жол ақысы, үй-жай, тамақ) 

қатысушылар есебінен іске асырылады.  

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 040009, Талдықорған қ., 

Жансүгіров көшесі 187А, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 309 каб., 

Ғылым және стратегиялық даму орталығы.  
Телефон: (8-7282) 22-16-67 (вн:1193), факс: (8-7282) 22-21-94.  

E-mail: zhgu_nauka@mail.ru 
Неғұрлым толық ақпаратты http://zhgu.edu.kz/ сайтынан көре аласыздар. 

 
Қосымша 1 

 

Тіркелу үлгісі 

 

Т.А.Ә.                                                        ________________________________________ 

Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі            ____________________________________________     

Жұмыс орны:                                             ____________________________________________ 

Мекенжайы:                                              ____________________________________________ 

Телефоны, факс,                                         ____________________________________________ 

E-maіl:                                                         ____________________________________________ 

Баяндама тақырыбы                                   ____________________________________________ 

Секциясы:                                                   ____________________________________________ 

секциялық баяндама                                 ____________________________________________ 

стендтік баяндама                                     ____________________________________________ 

Автордың конференцияға келу                 

мүмкіндігі                                                  ____________________________________________ 

Қонақ үйдің қажеттілігі (иә/жоқ)             ____________________________________________ 

 

 Қосымша 2 

Стендтік баяндамаларды (постерлерді) тіркеу ережесі: 

Плакаттар туралы ақпарат кем дегенде бір метр қашықтықтан көрінетін, ені – 50 см, 

биіктігі – 70 см болуы тиіс. Баяндамашы (иелері) плакаттарды тұсаукесер күні 08:00 және 

09:00 аралығында ілуі тиіс, және сол күні 19:00 мен 18:00 аралығында, оларды шешіп алуға 

міндетті. Конференция барысында бүлінген немесе жоғалған плакаттарға ұйымдастыру 

комитеті жауапты емес. Плакаттар екі жақты таспаға бекітілуі тиіс және басқа материал 

қолдануға болмайды. Плакаттарды орналастыру кезінде көмек көрсетіледі. 

Материалдарды рәсімдеу ережесі: 

Баяндама мәтіні (5-7 бет) WORD 6.0 (7.0) мәтіндік редакторында “Tіmes New Roman” 

шрифтімен (шрифт өлшемі – 12, аралық интервалы – 1, жол жиегі жоғары және төмен  

жағынан – 2,0 см, оң және сол жағы 2,0см, азат жол басындағы интервал стандартты (1.25см) 

жазылуы тиіс. 

Бастапқы жолдың сол жағында ӘОЖ индексі жазылады. Келесі жолдың ортасында 

баяндаманың тақырыбы бас әріппен майлы бояумен жазылады. Бір жолдан кейін автордың 

аты-жөні толығымен жазылады. Келесі жолда – ұйым, қала  атауы, автордың электронды 

поштасы курсивпен жазылады. Негізгі мәтін бір жолдан кейін басталады. 

Сілтемелер (әдебиеттерге) мақала ішінде тік жақшалармен цитатадан кейін жазылады.  

Конференцияға ұсынылатын баяндамада өзекті ғылыми зерттеулердің нәтижелері мен 

практикалық маңызы болуы тиіс. Баяндамалар төменде көрсетілген электрондық пошталарға 

жөнелтілуі тиіс. Ұйымдастыру жарнасының түбіртегі сканерден өткізілген IPEG (jpeg) немесе 

pdf форматындағы нұсқасын электронды пошта немесе факс арқылы жіберіледі. Аталған 

талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген материалдар 

қаралмайды және авторға қайтарылмайды. 

 

 

http://zhgu.edu.kz/


Қосымша 3 

Баяндаманы  рәсімдеу үлгісі 

 

1-жол ӘОЖ 541.124 

 

2-жол        АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

3-жол 

4-жол                                                            Шатырбаева Г.А. 

5-жол              І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,              

Талдықорған қ., Bai@mail.ru 

6-жол 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін 

мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [1]. 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін 

мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [2]. 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін 

мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [3]. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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INFORMATION LETTER  

Dear colleagues! 

 

27-28 October 2017  ZhSU named after I. Zhansugurov holds the International scientific-

practical conference "Priority research areas: from theory to practice" dedicated to the 45th 

anniversary of the university. 

The conference purpose - discussion of a wide range of theoretical and practical problems 

of science and innovations at the present stage, topical issues of development of education, 

economy, information technologies, humanitarian, social, technical science. 

1. MAIN DIRECTIONS OF THE CONFERENCE WORK 

1. New information-mathematical and natural-scientific technologies in education and 

applied research; 

2. Actual problems of the Kazakhstani and world economy; 

3. Topical issues of humanitarian knowledge in the context of globalization; 

4. Post-graduate education: retraining and advanced training of personnel; 

5. Innovation and development of fundamental and applied scientific research; 

6. Problems of nature management and environmental protection. 

 

2. OFFICIAL LANGUAGES OF THE CONFERENCE: Kazakh, Russian, English. 

3. ORGANIZATIONAL FORMS OF WORK: plenary session, section sessions, poster 

presentations. Section sessions and poster presentations of the conference will be held on the basis 

of Zhetysu state university named after I. Zhansugurov. 

4. REQUIRED DOCUMENTS should be sent as attached file by e-mail 

zhgu_nauka@mail.ru:  

- application form for participation in conference (supplement 1): Full name- 

application.doc; 

- text of the report (supplement 2): Full name - application.doc;    

The deadline for submission of papers and registration forms till 25 Sep 2017  

The organizing Committee plans to publish materials to the conference. 

The registration fee for publishing costs is 3000 tenge. Fee is paid by transfer to the 

settlement account with a mark "For participation in the conference". 

ZhSU named after I. Zhansugurov  

TIN 531400011685, 

BIN – 990140003041 

IIC – KZ566010311000005234 

BC 16 

BIC - HSBKKZKX, 

319900 JSC «Halyk Bank of Kazakhstan»  040009, Taldykorgan. 

The expenses connected with participation in a conference (journey, accommodation, food) 

are carried out at the expense of participants. 

ADDRESS OF THE CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE: 187 –A 

Zhansugurov street, 040009, Taldykorgan, Zhetysu state university named after I. Zhansugurov. 
Centre of science and strategic development, 309.   Phone: (8-7282) 22-16-67 (1193); Fax: (8-7282) 

22-21-94.  E-mail: zhgu_nauka@mail.ru 
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Rules for designing a poster: 

Posters have to be 50 cm wide and 70 cm high, information on a poster has to be visible 

from distance not less than one meter. Posters have to be hung out by their owners in day of their 

presentation, between 08:00 and 09:00, and are removed by their owners, between 18:00 and 19:00 

on the same day. The posters which aren't cleaned during this period of time will be removed. The 
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