
 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ   

МИНИСТРЛІГІ 

  АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ақпараттық хат  
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университеті  2019 жылдың 8 ақпанында  жас ғалымдар мен мамандар үшін «Индустрия 

4.0: ұрпақтар сұхбаты және жас ғалымдарға жаңа бағыт-бағдар» атты VI Республикалық 

ғылыми-практикалық конференция өткізеді.  

Конференцияның мақсаты: білім беру саласының  өзекті мәселелері мен жас 

ғалымдардың ғылыми зерттеулерін жинақтау, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы 

даланың жеті қыры» мақаласы аясында және  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

асыру мақсатында тәжірибе алмасу және жаңа идеяларды іздестіру алаңын құру. 

Конференция жұмысының негізгі тақырыптық бағыттары ҚазХҚжӘТУ-дің   ҚББҒЗ 

кешені мен ғылыми-зерттеу және қолданбалы инновациялық зертханасының  

тақырыптарымен байланысты.    

Конференция жұмысының негізгі тақырыптық бағыттары:  

- Шеттілдік білім берудегі ақпараттық-инновациялық кеңістігінің өзекті мәселелері  

- Филологиялық және лингвистикалық зерттеулердің, аударма және мәдениетаралық 

қатысымның заманауи мәселелері  

- Қазақстанның және ТМД елдерінің сандық-инновациялық дамуындағы ғылымның 

маңыздылығы  

- Ұлы даланың ғаламдық тарихтағы рөлі: жастардың патриоттық және рухани-

адамгершілік тәрбиесі 

- Қазіргі әлемнің геосаяси үдерістері:  тәуекелдер мен   тегеуріндер 

- Шығыс елдерінің лингвистикалық және қоғамдық-саяси мәселелері 

- Экономика, халықаралық және ұлттық құқық, менеджменттің теориялық және 

қолданбалы аспектілері мен қазіргі заманғы трендтері.  

- Ақпараттық технологиялар заманындағы бұқаралық ақпарат құралдары, 

журналистика және туризмнің даму бағыттары.  

Конференцияға қатысу формасы: тікелей, сырттай. 

Өтінімдер мен мақалаларды қабылдау мерзімі   – 2019 жылдың 21 қаңтарына дейін 

(UTC+6 бойынша 23: 50).  

Жарияланым жарнасы – 2 500 теңге.   

Жинақтың таратылуы қарастырылмаған  (өздігімен алу).  

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын   

Мақалалар, өтінімдер және сканерленген төлем түбіртіктері   конференцияның 

жауапты хатшысы Мұзаппар Еламан Досжанұлының emuzappar@gmail.com электрондық 

поштасына жіберіледі.  

Ұйымдастыру комитеті конференцияның тақырыбына немесе ғылыми мақалаларды 

рәсімдеу талаптарына сай келмейтін ғылыми мақалаларды қабылдамауға құқығы бар. 

Материалдар жинағының шығарылуы конференцияның басталуына дейін жоспарлануда. 

 Анықтама телефоны:  8(727)292 03 84 (ішкі тел.1074); ұялы тел. 87783801010.  

mailto:emuzappar@gmail.com


 

 

Мақаланы жариялауға қойылатын талаптар   
MS Word мәтіндік редакторы пішімінде терілген мақала көлемі әдебиет тізімімен 

бірге - 5-7 бет. Шрифт – 14; түрі –  TimesNewRoman; жоларалық интервал – 1, ені 

бойынша теңестіру. Барлық жағынан 2 см қалдыру, әдепкі қалпы бойынша абзацтық 

шегініс- 1,25 см.  

Беттер нөмірленбейді, тасымалдау  жасалмайды.  «Журналдар, жинақтар, 

ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдарды баспа тәсілімен рәсімдеу» 

МББСТ 7.5-98 сәйкес әдебиеттерге сілтеме квадрат жақшада беріледі, мақалалар 

жанындағы библиографиялық тізімдер  «Библиографиялық жазба. Библиографиялық 

сипаттама.  Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» МББСТ 7.1-2003  сәйкес 

жасалады [2, 5б.].  Электронды құжаттың  рәсімделуіне назар аударыңыз.  

Мақаланың сол жақ жоғарғы бұрышына ӘӨЖ индексі қойылады, шегіністен кейін 

оң жақта  қанық шрифтпен автор(лар)дың тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, 

лауазымы, ұйымның толық атауы кәдімгі шрифтпен    жазылады.  Баяндаманың аты 

беттің ортасымен теңестіріліп, қанық шрифтпен жазылады, соңында нүкте 

қойылмайды.   Шегіністен кейін  мақала тілінде (қазақ/орыс/ағылшын тілдерінде, 8-10 

жол, 70-90 сөз) түйін сөздер мен түйіндеме беріледі, содан кейін ағылшын тілінде түйін 

сөздер мен түйіндеме (егер мақала қаз/орыс тілдерінде болса. 1,2-үлгі),   мақала ағылшын 

тілінде болса, түйін сөздер мен түйіндеме қаз/орыс тілдерінде (3,4- үлгі). Келесі жолдан 

негізгі мәтін басталады.  Суреттер мәтінге берілген сілтемелерден кейін ортаға 

орналастырылады; MicrosoftWord редакторының кез келген пішінінде; оның жоғарғы 

жағынан және астынан бос жол қалдырылады.  Суреттің атауы     суреттің нөмірінен кейін 

сурет астындағы жазбадан бір жол тастап жазылады (1-сурет ...). Сурет атауынан кейін 

нүкте қойылмайды. Кесте сілтемелерден кейін беттің ортасына жазылады.  Кестеден кейін 

бос жол қалдырылады. Кестенің  тақырыбы кестенің нөмірінен кейін 1,25 см  шегініс 

жасап, кестенің үстіне жазылады.   (1-кесте ...). Шрифт: TimesNewRoman, кегль – 12, 

жоларалық интервал – 1, ені бойынша теңестіру. Кестенің  тақырыбы мәтіннен 

бөлектеніп, бір жол қалдырылып жазылады. Кестенің тақырыбынан кейін нүкте 

қойылмайды. Ең соңында әдебиеттер тізімі беріледі:   Мақала қазақ тілінде болса, 

«ӘДЕБИЕТ», мақала орыс тілінде болса,«ЛИТЕРАТУРА», мақала ағылшын тілінде болса, 

“REFERENCE”  деп жазылады.  

  Файлдың атауы автордың  (немесе бірінші автордың) аты-жөніне 

сәйкес келуі керек.   
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