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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Ш. УАЛИХАНОВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Кокшетауский  государственный университет имени Ш. Уалиханова 30 марта 2018 

года проводит в г. Кокшетау Республиканскую научно-практическую  конференцию 

«Современные проблемы органической химии и пути их решения», посвященной 80-летию 

со дня рождения академика НАН РК, доктора химических наук, профессора Токмурзина 

Кыдырма Хамитовича. 

Цель конференции: отразить современное состояние синтетической, теоретической, 

биологической и прикладной химии органических соединений по исследованиям и 

разработкам академика К.Х.Токмурзина, внёсший ценный вклад в развитие химической науки.  

Основные направления работы конференции: 

1. Синтез и исследование органических соединений; 

2. Перспективы развития естественных наук; 

3. Научно-методологические основы преподавания химии. 

Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике (pdf). На 

электронный адрес оргкомитета rnpk_tokmurzin80@mail.ru до 28 февраля 2018 года просим 

выслать текст статьи (название файла: № секции фамилия первого автора_статья; например: 

1._Иванов_статья); заявку на публикацию статьи (форма заявки прилагается); квитанцию 

об оплате (по почте - электронный (отсканированный) вариант). 

При подготовке доклада просим авторов руководствоваться следующими правилами. 

Текст доклада объемом до 12 000 знаков, включая пробелы, должен быть набран в текстовом 

редакторе WinWord, формат RTF, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1, размер 

символа 14, все поля — 20 мм. Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными 

жирными буквами, выравнивание по центру строки); через строку  (выравнивание по центру) 

печатается фамилия и инициалы автора; на следующей строке (выравнивание по центру) – 

название вуза, город; на следующей строке (выравнивание  по центру) – E-mail для контактов; 

через 1 строку – текст статьи. 

 

Пример оформления: 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЛОКНА 

 

Сергазина С.М. 

Кокшетауский государственный университет имени Ш. Ш. Уалиханова, 

г. Кокшетау 

ivanov_i@mail.ru 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

Ссылки на литературу приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер в 

списке литературы и страница, например: [1: 25]. Список литературы (под заголовком 

«Литература») приводится в конце статьи по порядку цитирования. 

Авторам, не имеющим ученую степень, к статьям приложить рецензию с подписью 

доктора (профессора), кандидата наук (доцента) и PhD (в отсканированном виде; формат jpg). 

Присланные материалы будут рассмотрены оргкомитетом. Материалы, представленные 

позднее 28 февраля 2018 г. или оформленные не в соответствии с требованиями, не 

рассматриваются.  
Организационный взнос за публикацию статьи составляет 3000 тенге. Платежные 

реквизиты: 

mailto:akhmetov_a@mail.ru
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БИН 960840000681 

ИИК KZ61998JTB0000118553 

КНП 861 

АО «Цеснабанк» 

TSESKZKA 

РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова» 

Назначение платежа: За участие в конференции «Современные проблемы 

органической химии». 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию и проживанием, осуществляются за 

счет участников и направляющей организации. 

Адрес оргкомитета: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл.,  

г. Кокшетау, ул. Абая 76, КГУ имени  Ш. Уалиханова, 8 этаж, 815 каб.  

Телефоны для справок: 8 (7162) 25-56-43, 25-56-05. 

E-mail: rnpk_tokmurzin80@mail.ru 

Переписка с оргкомитетом ведется только по указанному адресу электронной почты. 

 

Форма заявки: 

 

Ф.И.О.(полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Секция  

Тема доклада  

Потребность в технических 

средствах 
 

Потребность в гостинице 

(класс и допустимая стоимость) 
 

 

mailto:????@mail.ru
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2018 жылдың 30 наурызында 

ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор Тоқмурзин Қыдырма 

Хамитұлының 80 жылдығына арналған «Органикалық химияның заманауи мәселелері және 

оларды шешу жолдары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.  

Конференцияның мақсаты: химия ғылымының дамуына елеулі үлес қосқан академик 

Қ.Х.Тоқмурзиннің зерттеулері мен әзірлемелері бойынша органикалық қоспалардың 

синтетикалық, теориялық, биологиялық және қолданбалы химияның заманауи жағдайын көрсету.  

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:  

1. Органикалық қоспалардың синтезі және зерттелуі. 

2. Жаратылыстану ғылымдарының даму барысы. 

3. Химияны оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері. 

Конференция материалдары ғылыми жинақ (pdf) түрінде жарық көреді. 2018 жылдың 28 

ақпанына дейін ұйымдастыру комитетінің rnpk_tokmurzin80@mail.ru электрондық мекен-

жайына мақала мәтінін (файл атауы: секция №; мақаланың бірінші авторының тегі; мысалы: 

1._Иванов_мақала); мақаланы жариялау туралы өтінім (өтінім нысаны бар); төлем құжатын 

(электрондық түрде болса – сканерленген) жіберулеріңізді сұраймыз. 

Баяндаманы дайындау барысында авторлардың келесі ережелерді басшылыққа алуын 

сұраймыз. Баяндама мәтіні кеңістікті қоса алғанда 12 000 таңбадан аспайтын, Times New 

Roman шрифті, RTF форматы, жоларалық интервал – 1, әріп өлшемі – 14, барлық шеттері – 20 

мм. Атауының ресімделуі: МАҚАЛА АТАУЫ (қою сиялы бас әріптермен, жолдың ортасына); 

бір жолдан соң (ортасы бойынша туралау) автордың тегі, өз аты мен әкесінің атының бас 

әріптері; келесі жолда (ортасы бойынша туралау) – ЖОО, қала атауы; келесі жолда (ортасы 

бойынша туралау) – E-mail байланыс үшін; 1 жолдан соң – мақала мәтіні. 

 

Рәсімдеу жолдары: 

 

ПОЛИМЕРЛІК ШИКІЗАТТЫ  ТАЛШЫҚТЫ ТЕКСТИЛЬ ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 

Серғазина С.М. 

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,  

Көкшетау қ. 

ivanov_i@mail.ru 

 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін... 

Әдебиеттердің сілтемесі мәтінде келтіріледі: тік бұрышты жақшада әдебиеттер тізіміндегі 

номері және беті, мысалы: [1: 25]. Әдебиеттер тізімі («Әдебиеттер» атауымен) мақаланың 

соңында дәйексөз реті бойынша келтіріледі. 

Көрсетілген мерзімге дейін жіберілген материалдар ұйымдастыру комитетінде 

қарастырылады. 2018 жылдың 28 ақпаннан кеш берілген материалдар немесе талаптарға 

сәйкес толтырылмаған материалдар қарастырылмайды және кері қайтарылмайды.  
Конференцияға қатысушылар үшін төленетін ұйымдастыру жарнасы 3000 теңге. 

Реквизиттері:  

БИН 960840000681 

ИИК KZ61998JTB0000118553 

КНП 861 

mailto:rnpk_tokmurzin80@mail.ru
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АҚ «Цеснабанк» 

TSESKZKA 

РМҚ-дан ШЖҚ «Ш.Уәлиханов атындағы КМУ» 

 

 Көкшетау қаласы, «Цеснабанк» АҚ, TSESKZKA, БИН 960840000681, ИИК 

KZ61998JTB0000118553, КНП 861, ШЖҚ РМК «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

мемлекеттік университеті». «Органикалық химияның заманауи мәселелері және оларды шешу 

жолдары» конференциясына қатысу үшін.  

Конференцияға келумен байланысты шығындар қатысушылар мен жіберуші ұйымдар 

тарапы есебінен жүзеге асырылады.  

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 020000, Қазақстан Республикасы, Көкшетау 

қаласы. Абай көшесі,76 үй; 8 қабат, 815 кабинет.  

Анықтама телефоны: 8 (7162) 25-56-43, 25-56-05. E-mail: rnpk_tokmurzin80@mail.ru  

Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу тек қана көрсетілген электрондық мекен-жай 

бойынша жүзеге асырылады.  

 

Өтінім нысаны: 

 

А.Ж.Т. (толығымен)  

Жұмыс орны  

Қызметі  

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Пошта мекен-жайы, индекс  

Байланыс телефоны  

Электрондық мекен-жай  

Бағыт (секция)  

Баяндама тақырыбы  

Техникалық құралдарға деген мұқтаждық   

Қонақ үйге деген мұқтаждық  

(санаты және ұйғарынды құны) 
 

  

mailto:rnpk_tokmurzin80@mail.ru

