
                                                                                        
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 
 

 Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті «Жаһандану 

дәуіріндегі қазіргі заманғы ғылымның даму тенденциялары» атты 

халықаралық ХХ Байқоңыров оқуларына шақырады.  

Конференция 2020 жылғы 11 желтоқсанда онлайн режимінде өтеді. 

Конференция жұмысына ғалымдар, Қазақстан Республикасы және ТМД 

жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы, 

докторанттар, аспиранттар мен магистранттар шақырылады. 

Конференция жұмысы келесі бағыттар/секциялар бойынша 

жоспарлануда: 

- жаратылыстану және техникалық ғылымдар;  

- гуманитарлық ғылымдар;   

- экономикалық ғылымдар;  

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияның форматы: онлайн, Zoom платформасы арқылы. 

Конференция идентификаторы және кіру коды өтінімде көрсетілген 

электрондық пошта арқылы жіберіледі. 

Конференцияға қатысу үшін 2020 жылдың 25 қарашасына дейін 

баяндаманың мәтінін (берілген талаптарға сәйкес ресімделген), өтінім және 

3000 теңге көлеміндегі ұйымдастыру жарнасын ұйымдастыру  комитетінің  

мекен жайына жіберулеріңізді сұраймыз. Конференцияға шет елдерден 

қатысушылар төлемді валюта төлемімен ХВҚ бағамы бойынша төлейді.  

Конференция материалдары негізінде шығармалар жинағы шығарылып, 

zhezu.kz сайтында Ғылым бөлімінде орналастырылады, қатысушыларға 

сертификат беріледі.  

 Ұйымдастыру жарнасын ұйымдастыру комитеті материалды 

қарастырғаннан кейін «Конференция жұмысына қатысқаны үшін» деп 

көрсетіп Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің келесі есеп 

шотына жіберулеріңізді сұраймыз: РНН 302600211251, ИИК-

KZ078560000000046233 р/с, БИК-KCJBKZKX, БИН – 010940001389, Кб-17, 

АО Банк Центр Кредит. 

 Конференция материалдарын безендіруге қойылатын талаптар: 

 Қағаз өлшемі – A4; 

Жиектері: жоғарғы және төменгі – 3,0 см, сол және оң – 2,5 см; 

Шрифт – Times New Roman; 

Шрифт өлшемі – 12 pt; 

Аралық интервал – 1,0 см; 

Абзац – 1, 25 см; 



ӘОЖ – сол жақ жоғарғы бұрышында; 

Мақаланың тақырыбы - ортасында, бас әріптермен, қарамен жазылған; 

Автордың тегі, аты, әкесінің аты - ортасында; 

Жұмыс орны, қала, мемлекет – ортасында; 

Эл. мекен-жайы – ортасында, курсивпен; 

Аннотация (60-80 сөз) – мақаланың өзінен басқа екі тілде; 

Түйінді сөздер (5-7 сөз) – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде; 

Көлемі - 6 беттен аспайтын; 

Әдебиеттерге сілтеме тік жақшада жазылады; 

Баяндама соңында әдебиеттер тізімі жазылады. 

Барлық сызбалар ақ-қара түсте орындалуы керек және A4 форматында 

басылған беттен аспауы керек. 

Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру арқылы 

теріледі. Осыған байланысты ғылыми мақалаларды жоғарыда аталған 

барлық талаптарды сақтай отырып, мұқият редакцияланған түрде 

жіберу қажеттілігін ескертеміз. 

Ұсынылған басылым «Антиплагиат» тексеруден өтеді. 

Көрсетілген мерзімнен кеш ұсынылған немесе талаптарға сәйкес 

ресімделмеген материалдар қаралмайды және қайтарылмайды. 

Материалдар nauka.zhezu@mail.ru электронды почтасына қабылданады. 

Мекен-жайымыз: 100600, Жезқазған қ., Алашахан даңғылы 1б, 

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, 305а кабинет.  

Ғылым және инновация орталығы. 

Анықтама үшін телефон:  

8(777) 073-52-70 

8(7102) 41-06-38        

Е-mail: nauka.zhezu@mail.ru  

 

 

Ізгі ниетпен, ұйымдастыру комитеті! 
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Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

ӘОЖ 

 
КИЕЛІ ҰЛЫТАУ ЖЕРІНІҢ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ОНЫ ТУРИЗМ ОРТАЛЫҒЫНА 

АЙНАЛДЫРУ 

 
Иванов И. И. 

Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, Жезқазған қ. Қазақстан 

ivanov_69@mail.ru 

        Аннотация (60-80 сөз) – мақаланың өзінен басқа екі тілде 

 

        Түйінді сөздер (5-7 сөз) – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде  

 

Мақала мәтіні… [1]. … 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. Сатпаев К.И. Историко-археологические данные о Джезказганском районе // 

Собрание трудов. Т. 7. – Алматы: Кайнар, 2000. – С. 4 

2. Маргулан А. Джезказган – древний металлургический центр  (городище 

Милькудук) // Археологические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1973; 

3. Сатпаев К. И. Геология и минеральные богатства Казахстана // Вестник АН 

СССР. 1957. № 10. С. 60-65. 

 

 

 

 

 

 

ӨТІНІМ 
 

Тегі ___________________________________________ 

Аты _______________________________________________ 

Әкесінің ___________________________________________ 

ЖОО атауы (колледж/мектеп немесе т. б.) ______________________ 

Магистрант, докторант (астын сызу) 

Мекен жайы  ______________________________________________ 

Телефон / факс   ______________________________________ 

Секция    ____________________________________________ 

Баяндама атауы         

          

       

https://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=2d8ae4aa-f8a4-418b-806b-f0e06227b663

