
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2019 жылдың 

13 желтоқсанында әдебиеттанушы  ғалым, ұстаз, филология ғылымдарының 

кандидаты,  доцент  Жәмбек  Сәбит  Нұрмұхамбетұлының 60 жасқа толуына орай  

«Қазіргі филологиялық зерттеулер: ұлттық әдебиеттану және даму 

тенденциялары» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция өткізеді.  

Рухани сабақтастықты қалыптастыру және ЖОО мен мектеп арасындағы 

тиімді ынтымақтастықты жалғастыру мақсатында конференцияға қатысу үшін 

филолог-ғалымдар, жас зерттеушілер, колледж оқытушылары, мектеп 

мұғалімдері шақырылады.  

 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

- Ұлттық әдебиеттану ғылымы және әлемдік әдеби үрдіс 

- Қазіргі қазақ тіл білімінің жаңа парадигмалары 

- Қазіргі заманғы білім беру: әдіснама, теория және тәжірибе 

 

Конференция жұмысының тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.    

Мақаланың безендірілуіне қойылатын талаптар: қолжазба мәтінінің 

көлемі – 5 бет, Microsoft Word for Windows редакторында, «Times New Roman» 

12 қарпімен, 1 жоларалық интервалмен теру, ені бойынша тегістеу, азат жол – 

1 см. Барлық шеттері – 2 см., беттері нөмірленбейді. Иллюстративті 

материалдар курсив және тырнақшасыз басылады.  

Мақаланы рәсімдеу:  

1. Басылым материалының ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеуі) индексі 

(жолдың сол жақ шетіне қою);  

2. Автор туралы мәлімет: аты-жөні және тегі (жолдың ортасына бас 

әріптермен жазу);  

3. Келесі жолға ЖОО, қала, ел  атауын көрсету (жол ортасына жазу);  

4. Төменде – электронды мекенжайы (курсивпен); 

5. МАҚАЛА АТАУЫ (сиялы әріптермен жол ортасына қою);  

6. Аннотация –1 жолдан кейін (мәтін жазылған тілде – 7-10 сөйлем 

көлемінде курсивпен жазу);  

7. Келесі жолда жарияланатын материал тіліндегі 5-10 тірек сөздер 

жазу;  

8. 1 жолдан соң мақала мәтінін беру;   

9. Әдебиеттер тізімі 

Әдебиеттерге сілтеме мәтінде қолданылу ретіне қарай тік бұрышты жақша 

ішінде жазылады [1, 25] (алғашқы цифр пайдаланылған әдебиеттер тізіміндегі 



нөмірі, екіншісі – әдебиеттің беті). Әдебиеттер тізімі («Пайдаланылған 

әдебиеттер» атауымен)  мақала соңында қолданылу ретімен беріледі.   

Конференция материалдары ғылыми жинақ және pdf түрінде жарық көреді. 

Мақалалар   2019 жылдың 2 желтоқсанына дейін қабылданады. Көрсетілген 

мерзімге дейін жіберілген материалдар ұйымдастыру комитетінде 

қарастырылады. Көрсетілген мерзімнен кеш берілген  және талаптарға сәйкес 

келмейтін материалдар қарастырылмайды.  

Конференцияға қатысушылар үшін төленетін ұйымдастыру жарнасы 

3000 теңге. 

 

Аударылым реквизиттері: 

«Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті» ШЖҚ 

РМК.   

Көкшетау қаласы, 020000 

РНН 361800022370  

БИН/ИИН 960840000681 

ИИК KZ61998JTB0000118553  

«First Heartland Jysan Bank» АҚ 

БИК TSESKZKA КБЕ16  

«Қазіргі филологиялық зерттеулер: ұлттық әдебиеттану және даму 

тенденциялары» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияға 

қатысу үшін» деп көрсетілу керек.  

Ұйымдастыру комитетінің  kazfilologia2019@mail.ru электрондық 

мекенжайына төлем құжатын сканерлеп жіберулеріңізді сұраймыз. 

Конференцияға келумен байланысты шығындар қатысушылар мен 

жіберуші ұйымдар тарапы есебінен.  

 

Ұйымдастырушылар: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университеті, қазақ филологиясы кафедрасы, Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық департаменті.  

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы:   

020000, Қазақстан Республикасы  

Ақмола  обл., Көкшетау қаласы  

Абай көшесі, 76. 323-кабинет  

Қазақ филологиясы кафедрасы 

 

Жауаптылар: Қажыбаева Гүлден Кенесқызы (87770253281);  

Курманова Айнаш Курмановна (87014469086) 

 

Анықтама телефоны: 8(7162) 25-80-46.  

E-mail:   kazfilologia2019@mail.ru 
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Өтінім нысаны: 

 

Тегі, аты-жөні(толық) 

 

 

Мекеме (жұмыс орнының толық 

атауы) 

 

 

Мемлекет, қала 

 

 

Лауазымы (қызметі) 

Ғылыми дәрежесі / ғылыми атағы 

 

 

Мекенжайы (үйі, пошта индексі) 

 

 

Байланыс телефоны  

Электронды мекенжай  

Баяндама тақырыбы  

Бағыт (секция)  

Техникалық құралдарға деген 

мұқтаждық 

 

Қатысу формасы (тікелей, сырттай) 

Ескерту: баяндамашыларға 

сертификат беріледі. 

 

Қонақ үйге деген мұқтаждық  

(санаты және ұйғарынды құны) 

 

  

Ұйымдастыру комитеті   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Ш. УАЛИХАНОВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 13 декабря 

2019 года проводит Республиканскую научно-методическую конференцию 

«Современные филологические исследования: национальное литературоведение и 

тенденции развития», посвященную 60-летию ученого-литературоведа, педагога, 

кандидата филологических наук, доцента Жамбека Сабита Нурмухамбетовича. 

Для участия в конференции, целью которой является формирование 

духовной преемственности и эффективного сотрудничества между вузом и 

школой, приглашаются ученые-филологи, молодые исследователи, 

преподаватели колледжей, учителя школ. 

 

 Основные направления работы конференции: 

   - Национальная литературоведческая наука и мировой литературный 

процесс 

  -  Новые парадигмы современного казахского языкознания 

  - Современное образование: методология, теория и практика 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Требования к оформлению статьи: объем рукописного текста-5 

страниц должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word for 

Windows, «Times New Roman», шрифт 12, межстрочный интервал 1, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1 см. Поля – 2 см. со всех сторон, 

страницы не нумеруются. Иллюстративные материалы печатаются без 

курсивов и кавычек. 

Оформление статьи:  

1. Индекс УДК (универсальная десятичная классификация) печатного 

материала (проставление на левом крае строки);  

2. Сведения об авторе: фамилия и инициалы (строчными буквами по 

центру строки);  

3.  На следующей строке указать наименование вуза, города, страны 

(выравнивание по центру );  

4. Ниже электронный адрес (курсивом); 

5. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (вставить по центру прописными буквами);  

6. Аннотация после 1 строки (курсивом на языке написания текста в 

объеме 7-10 предложений);  

7. Написание 5-10 ключевых слов на языке опубликованного материала 

на следующей строке;  



8.  Текст статьи через 1 строку;   

9. Список литературы. 

Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках [1, 25] 

(первая цифра в списке использованной литературы, вторая-страница 

литературы). Список литературы оформляется в конце статьи по мере 

цитирования (под названием «Список использованных источников»). 

Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника 

и pdf версия. Статьи принимаются до 2 декабря 2019 года. Материалы, 

представленные до указанного срока, рассматриваются оргкомитетом. 

Материалы, представленные позднее указанного срока и не соответствующие 

требованиям, не рассматриваются. 

Организационный взнос для участников конференции составляет 3000 

тенге. 

 

Платежные реквизиты: 

РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет им. 

Ш.Уалиханова».  

г. Кокшетау, 020000 

РНН 361800022370 

БИН/ИИН 960840000681 

ИИК KZ61998JTB0000118553 

АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA КБЕ16 

Нужно указать «за участие в Республиканской научно-методической 

конференции «Современные филологические исследования: национальное 

литературоведение и тенденции развития». 

Просим отправить отсканированный платежный документ на 

электронный адрес организационного комитета kazfilologia2019@mail.ru 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет 

участников и направляющей организации.  

 

Организаторы: Кокшетауский государственный университет им. 

Ш. Уалиханова, кафедра казахской филологии, департамент науки и 

международного сотрудничества.  

Адрес органицационного комитета:  

020000, Республика Казахстан 

Акмолинская область, г. Кокшетау 

улица Абая, 76, кабинет 323  

Кафедра казахской филологии 

 

Ответственные: Кажыбаева Гульден Кенесовна (87770253281);  

Курманова Айнаш Курмановна (87014469086) 

 

Телефон для справок: 8(7162) 25-80-46.  

E-mail:  kazfilologia2019@mail.ru 
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Форма заявки: 

 

ФИО (полностью) 

 

 

Учреждение (полное наименование 

места работы) 

 

 

Государство, город 

 

 

Должность 

Ученая степень / ученое звание 

 

 

Адрес проживания с почтовым 

индексом 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Тема доклада  

 Направление (секция)  

 Потребность в технических 

средствах 

 

Форма участия (очная, заочная) 

Примечание: докладчикам 

выдается сертификат. 

 

Потребность в гостинице  

(класс и допустимая стоимость) 

 

  

Организационный комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SH.UALIKHANOV KOKSHETAU STATE UNIVERSITY 
 

INFORMATION LETTER 

 

Dear Colleagues! 
 

On 13th of December Sh.Ualikhanov Kokshetau State University holds a 

republican scientific and methodical conference “Modern philological research: national 

literature studies and development trends” dedicated to the 60 anniversary of a literary 

scholar, scientist, teacher, candidate of philological sciences Zhambek Sabit 

Nurmukhambetuly. 

Philologists, young researchers, college and school teachers are invited to 

participate in the conference in order to form spiritual interrelation and continue effective 

cooperation between university and school. 

 

Topics for consideration at the conference: 

- National literary science and world literary process; 

- New paradigms of modern Kazakh linguistics; 

- Modern education: methodology, theory and practice; 

 

Languages of the conference: Kazakh, Russian, English. 

Requirements to the formatting of the article: the volume of handwritten 

text-5 pages, in the editor Microsoft Word for Windows, font - "Times New Roman", 

font size - 12, line spacing - 1, width alignment, indention - 1 cm., margins 2cm on 

all sides, pages are not numbered. Illustrative materials are typed without italics and 

quotes. 

Formatting article: 

1. UDC index (universal decimal classification) of the publication material 

(affixing on the left edge of the line);  

2. Information about the author: surname and initials (with capital letters in 

the center of the line);  

3. In the next line, specify the name of the University, city, country (in the 

center of the line);  

4. Email address (in italics); 

5. THE TITLE OF THE ARTICLE (insert in the centre in lowercase letters) 

6. Abstract  after 1 line (in the language of published material – in italics in 

the amount of 7-10 sentences);  

7. Write 5-10 key words in the language of the published material in the next 

line;  

8. The text of the article is after 1 line;   

9. References  
References in the text should be presented in square brackets [1, 25] (the first 

digit in the list of references, the second-the page of literature). The sources are 

specified by the way they are cited in the text. The list of references (" References") 

is issued at the end of the article in the order of use. 



The conference materials will be published in the form of a scientific 

collection and pdf. Articles are accepted before December 2, 2019. Materials 

submitted before the deadline are considered by the organizing Committee. Materials 

submitted later than the deadline and do not meet the requirements will not be 

considered. 

Organization fee is 3000 tenge. 

 

Payment details: 

«Sh.Ualikhanov Kokshetau State University» RSE on PVC.   

Kokshetau, 020000  

TIN 361800022370 

BIN/IIN 960840000681 

ИИКIIC KZ61998JTB0000118553  

«First Heartland Jysan Bank» JSC 

BIC TSESKZKA КБЕ16  

There should be mentioned: “For participation in republican scientific and 

methodical conference “Modern philological research: national literature studies and 

development trends”. 

You must scan the payment document and send it to the organizing Committee 

kazfilologia2019@mail.ru. 

Participants cover expenses related to the conference. 

 

Organizing committee: Sh.Ualikhanov Kokshetau State University, 

Department of Kazakh Philology, Department of science and international 

cooperation. 

Address of the organizing committee:  

020000, Kazakhstan, Kokshetau  

Abay street, 76. Room 323.  

Department of Kazakh Philology.  

 

Responsible: Kazhybaeva Gulden Keneskyzy (87770253281); Kurmanova 

Ainash Kurmanovna (87014469086). 

 

Phone number: 8(7162) 25-80-46.  

E-mail:  kazfilologia2019@mail.ru 
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Application form 

 

Last name and first name 

 

 

Organization (full name) 

 

 

Country, city 

 

 

Position 

Academic degree/ academic rank 

 

Address (index) 

 

 

Phone number  

E-mail  

Title of the article  

Section   

The need for technical resources/tools  

Form of participation (Full 

participation, without an oral report) 

Note: speakers will be given 

certificates  

 

The need for accommodation 

(class and allowable cost) 

 

  

Organizing Committee 
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