
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

               

 «ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ – 16: «ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМ, БІЛІМ 

ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАҢҒЫРУДЫҢ  ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ»»  АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Елі: Қазақстан Республикасы 

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

Өткізу уақыты: 12-13 сәуір 2018 ж. 

Пленарлық мәжілістің өткізілетін орны және уақыты: бас ғимарат, акт залы, сағ.10.30. 

Ұйымдастырушы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Конференция өткізудің мақсаты:  Қазақстан Республикасы мемлекетінің және қоғамның алдына қойған «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Президенттің жолдауындағы міндеттер 

бойынша пікірталасқа барлық санаттағы зерттеуші  - ғалымдардың қатысуына  мүмкіндік беретін ақпараттық ғылыми 

алаң құру. 

 

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 

 

1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстанның егемендігін 

нығайтудағы ролі және әлемдік қауымдастықтағы беделі; 

2. Қазіргі тіл білімі және әдебиеттанудың мәселелері: үштілділік пен латын әліпбиіне көшу  жалпыұлттық 

бірлік; 

3. Білім беру және мәдениет аясында инновациялық қызметке болашақ педагогтарды кәсіби тұрғыдан даярлау; 

4. Экономиканы цифрландыру - Қазақстанның әлеуметтік - экономикасын дамытудың  - факторы ретінде; 

5. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы мемлекет пен құқықтың және азаматтық қоғамның  

мәселелері мен даму перспективалары; 

6. «Ақылды технологиялар» – Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі; 

7. Химиялық технологияларды дамытудың заманауи бағыттары,  металлургия, нанотехнология және силикат 

материалдары; 

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

9. Тамақ инженериясы және биотехнология; 

10. Құрылысқа және машинажасауға заманауи технологияларды енгізу; 

11. Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау; 

12. Жаңартылған энергетика, ресурстар және энергияны сақтаушы технологиялар; 

13. Физика-математикалық ғылымдар саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулер, өндірісті 

автоматтандыру мен IТ-технологиялар; 

14. Бәсекеге қабілетті тұлғаны психологиялық тұрғыдан тәрбиелеу мен дамытудағы спорттық сауықтыру 

аспектілері. 
 

        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 2018 жылдың 20 наурызына дейін 

қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5, М.Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университеті, №16 ғимарат, 1 қабат, 109 каб. Конференцияны ұйымдастыру комитетінің жауапты 

хатшысы: PhD докторы Назарбек Ұлжалғас Бақытқызы – 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 
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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 (латыншада) SCOPUS, РИНЦ 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, РИНЦ мәліметтер 

базасына енгізілуі жоспарлануда. 

 

 Қонақ үйді брондау 2018 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 алқасына 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» ШЖҚ РМК банк деректемелері: 

ЮКФ АО «Цеснабанк» 

РНН: 582100003432 

ИИК: KZ 81998STB0000109568 

БИК: TSESKZKA 

Кбе 16 

БИН: 990240005557 

ОКПО 39140473 

Код ОКЭД 85321 

 

mailto:ukgu70@mail.ru


 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 16: 

«ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ»» 

 

Страна: Республика Казахстан 

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

Дата проведения: 12-13  апреля 2018 г. 

Время и место проведения пленарного заседания: 10.30, актовый зал, главный корпус 

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

 

Цель проведения конференции: создание информационной научной площадки для предоставления возможности всем 

категориям ученых-исследователей принять участие в дискуссии по задачам поставленным Президентом в послании 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

  

Работа конференции проводится по следующим секциям:  
 

1. Роль Первого Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева в укреплении суверенитета и 

авторитета Казахстана в мировом сообществе; 

2.   Проблемы современного языкознания и литературоведения: трехязычие и  переход на латинский 

алфавит - как фактор общенационального  единства; 

3. Профессиональная  подготовка будущего педагога  к  инновационной деятельности в сфере 

образования и культуры; 

4. Цифровизация экономики- как фактор социально - экономического  развития  Казахстана; 

5. Проблемы развития и перспективы государства, права и гражданского общества в  условиях 

четвертой промышленной революции; 

6. «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Казахстана; 

7. Современные направления развития добывающей и химической технологии, силикатных материалов 

и металлургии, нанотехнологии; 

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

9. Пищевая инженерия и биотехнология; 

10. Внедрение современных технологий в строительстве и  машиностроения; 

11. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

12. Возобновляемая энергетика, ресурсо  и энергосберегающие технологии; 

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

IT-технологий и автоматизации производств; 

14. Спортивно-оздоровительные аспекты, психологическое воспитания и развития конкурентоспособной 

личности. 
                              

 

 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 20 

марта  2018 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 № 16 , 

1 этаж, каб. 109, отв. секретарь Оргкомитета конференции PhD, Назарбек Улжалгас Бакытовна, 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, 
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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 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, РИНЦ.  

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, РИНЦ. 

  

Бронирование гостиницы возможно не позднее 31 марта 2018 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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CALL FOR PAPERS 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  

“AUEZOV READINGS – 15: SCIENTIFIC-INNOVATION AND SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

KAZAKHSTAN: NEW CONCEPTIONS AND MODERN DECISIONS”  

DEDICATED TO 120
TH 

ANNIVERSARY  

OF MUKHTAR OMARKHANOVICH AUEZOV    

 

Country: Republic of Kazakhstan 

Venue: Shymkent, Tauke Khan Ave. 5 

Date: 13-14 April, 2017 

Organizer: M.Auezov South Kazakhstan State University  

 

Sections of the conference are:  

 

1.  Mukhtar Omarkhanuly Auezov – as triumpher of Kazakh national culture; 

2.  Constitutional reforms – turning stage in the history of the Republic of Kazakhstan; 

3.  History of “People of the Great steppe”: current problems and new opinions.   

4.  Renewable energy, resource- and energy-saving technologies within the framework of the  

 international exhibition EXPO-2017; 

5.  Development prospects of textile industry in the light of realization of the program SP  

 IID - 2; 

6.  Modern trends in the development of mining and chemical technology, silicate materials and  

 metallurgy, nanotechnology; 

7. Food engineering and biotechnology; 

8.  The development ways of agro-industrial complex of Kazakhstan;   

9. Current problems of construction, mechanical engineering and transport; 

10.  Life safety and environmental protection; 

11.  Theoretical and applied research in the field of physical and mathematical sciences, IT- 

 technology and industry automation; 

12.  The social-economic development prospects of the regions in conditions of industrial and  

 innovative development; 

13. Psychological-professional training of the future pedagogue to innovative activity in the field of  

 education; 

14. Problems of modern linguistics and literary criticism in conceptual aspect; 

15. Sport-fitness aspects of education and development of a competitive person;  

 

To participate in the conference are invited professors and lecturers, researchers of universities and research institutions of the 

Republic of Kazakhstan and foreign countries with significant results of research on the conference topics. 

 

 Conference languages : Kazakh, Russian and English. 

 

Applications for participation in the conference (according to the attached form), copies of papers printed (2 copies) and 

electronic versions, the copy of the payments receipt of  the registration fee (in the amount of 3500 tenge ) are accepted until 

March 15, 2017 inclusive by email ukgu70@mail.ru  or address: 160012, Republic of Kazakhstan, Shymkent, Tauke Khan Ave., 

5, M.Auezov South Kazakhstan State University, educational building № 3 "B", 2
nd

 floor, office 203, Executive Secretary of the 

Conference Steering Committee: Candidate of Technical Sciences, Director of the Scientific research department of M.Auezov 

SKSU, Мakhashov Erkin. 

 

 

Requirements for the papers: 

 

Paper (up to 6 pages of format A4 , including figures and tables) must be typed in Microsoft Word, font -Times New 

Roman, (symbol size - 11, line spacing - 1, left margin - 25 mm, the rest of the margins - 20 mm, indent at the beginning of 

paragraph - 1 cm). Material is placed in the following order: on the first line the UDC ( Universal Decimal Classification ) is 

indicated, on the next line - in capital letters the papers title , on the next line - the initials and surname of the author (s), on the 

next line - the full name of the institution, city, country and e-mai. The аbstract in150-250 words in italic type must be in the next 

line. After the next line keywords no less than seven words in the original language of the paper. Next after the line the main text 

of the paper is typed. The list of References is specified at the end of the main text with the indent for a line in the Romance 

alphabet (Latin) in such quality that these links could be considered when studying citing the publication of the authors and 

journals which are appearing in the SCOPUS database.  

mailto:ukgu70@mail.ru


Original papers accepted for publication will not be edited. Publication of conference materials is planned prior to the 

conference, so the materials received after the deadline or if they do not meet these requirements are not accepted for publication, 

will not be considered and returned.  

Proceeding of selected papers are going to be presented in the conference in Proceeding Conference of SCOPUS database.   

 

Hotel Reservations may not be later than 31 March, 2017. 

 

Dear Colleagues, your submission of carefully edited materials in compliance with all described above 

requirements is requested. 

 

Sample of the paper is: 

 

UDC (10 pt.) 

 

ROLE OF MUKHTAR AUEZOV IN THE DEVELOPMENT OF KAZAKH LITERATURE (11 pt.) 

 

Askarova G. (11 pt.) 

 

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

@e.mail 

 

Аbstract (10 pt.) 150-200 word 

 

Keywords: not less than 7  words 

 

The main text of the report (11 pt.) 

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

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

      References (11 pt.) 

 

 

 

 

 

 

 

Application form: 

 

Application 

1. Name of the author (full)  

2. Academic degree, academic title  

3. Organization, position  

4. Address  

5. Contact phone, fax (international code)  

6. Name of the paper (presentation)   

7. Name of the section   

8. Necessary technical equipment  

9. Hotel reservation (yes, no)  

 

For all inquiries, please, contact the steering committee of the conference: 

Phone: +7 (7252) 21-06-48,  30-05-71,  Fax: +7 (7252) 21-19-89 E-mail: ukgu70@mail.ru 

160012, Republic of Kazakhstan, Shymkent, Tauke Khan Ave., 5. 

Bank details of  RSE with EMR " M.Auezov SKSU " 

SKB of JSC "Tsesnabank" 

TPN: 582100003432 

IIC: KZ81998STB0000109568 

BIC: TSESKZKA 

Kbe 16 

BIN: 990240005557 

GCEO 39140473 

GCEA code 85321 
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