
Құрметті әріптестер! 

Сіздерді Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті мен 

Қалалық білім бөлімінің бірлесуімен өткізілгелі отырған қазақ ғылымы мен оқу-ағарту 

ісіне еңбегі сіңген ұлағатты ұстаз, ф.ғ.д., академик Мәулен Балақаевтың құрметіне 

«Балақаев оқулары VІ: білім берудің жаңа сапасы – рухани жаңғырудың негізі» атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз. 

Республикалық конференция Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің ғылыми кітапханасында 2019 жылы 8 сәуір күні 

өтеді. Конференция жұмысына қатысуға конференция тақырыбы бойынша маңызды 

ғылыми зерттеу нәтижелері бар жоғары оқу орындарының оқытушы-профессорлары, 

ғалымдар және мектеп мұғалімдері шақырылады. 

Конференция жұмысы төмендегі секциялар бойынша өткізіледі: 

• Гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдар 

• Жаратылыстану және ақпараттық технология ғылымдары 

• Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша мектеп мұғалімдерінің ізденістері 

• Оқушылардың ғылыми ізденістері 

Баяндама мәтініне қойылатын талаптар: 

Баяндама мәтіні төмендегі талаптарға сай рәсімделуі қажет: 

1.Баяндаманың көлемі 5 беттен (А 4 форматы) аспауы тиіс. Беттер номерленбейді. 

2. Жоғарғы шегі – 2 см, төменгі – 2 см, оң жағы – 1,5 см, сол жағы – 3 см. 

3. Шрифт: Тimеs New Roman, кегль – 12. Қатараралық интервал — бірлік. 

4. Баяндама тақырыбы бас әріптермен жазылады, содан соң парақтың ортасына автордың 

аты-жөні, тегі, жұмыс орны көрсетіледі. 

5. Баяндаманың соңына әдебиеттер тізімі беріледі. Сілтеме тік жақшаға алынып, 

қайталанған жағдайда реттік номеріне сай пайдаланылған әдебиеттің беті көрсетіледі. 

Мысалы: [7, 3 б.]. 

6. Рефераттық сипаттағы баяндамалар қабылданбайды, студенттердің жеке 

авторлығындағы баяндамаларға жетекшісінің пікірі болуы міндетті. 

7. Баяндамалар қазақ, орыс, түрік және ағылшын тілдерінде қабылданады. 

8. Түрік, ағылшын тіліндегі баяндамаларға қазақ тілінде түйіндеме беру міндетті.  

9. Конференция жұмысына қатысушыларға конференция жинағы және сертификат 

беріледі. 

Баяндама мәтіндері 2019 жылдың наурыз айының 31 — не дейін қабылданады. 

Ұйымдастыру жарнасы — 3500 теңге. Барлық шығындар конференцияға қатысушылар 

есебінен. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік Университетінің банк 

реквизиттері: 

ИИК КZ 476017291000000391 



БИК HSBKKZKX АО Народный банк Кбе 16 

БИН 990440008043 

Конференцияға қатысушының мәліметі: 

Аты-жөні (толығымен) 

Жұмыс орны 

Қызметі 

Ғылыми атағы, дәрежесі 

Секция 

Мақаланың тақырыбы 

Мекен-жайы (мемлекет, қала) 

Оқу орны, кафедрасы 

e-mail 

Телефон 

Қысқаша аннотация (2-5 сөйлем) 

Қонақ үй (керек болса) 

Ұйымдастыру комиссиясының мекен-жайы: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті Бекзат Саттарханов, 29 В «Қазақ филологиясы» кафедрасы, 3 — 

ғимарат, № 254 каб. 

Жауаптылар: ф.ғ.к., проф.м.а. Г.Жылқыбай, ф.ғ.к., проф.м.а. С.Ергөбек, ф.ғ.к., доцент 

Н.Қошанова, ф.ғ.к., доцент м.а. Қарсыбекова Ш., ф.ғ.к., доцент м.а. Сүйінжанова Ж., 

ф.ғ.к., аға оқытушы Байымбетова Ж., Р.Супабекова) 

Конференцияны ұйымдастырушылардың байланыс телефондары: 

(ф.ғ.к., проф.м.а. Г.Жылқыбай — 87756323115, Р.Супабекова — 87785357460 ) 

E-mail: zerek24@mail.ru; rano_74_11@mail.ru 

 


