
 

ШЕРХАН МҰРТАЗА АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

«Ғылым және жастар: зерттеулердің қазіргі таңдағы мәселелері» атты 

студенттер мен магистранттардың XV Республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы 

 

17-18 сәуір 2023 жыл 

 

«Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты» 

мекемесі студенттерді, магистранттарды «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР: 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты студенттер мен 

магистранттардың XV  Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясы 

секцияларының жұмысына қатысуға шақырады. 

1 секция. Педагогика ғылымдары және пәнаралық мамандық: педагогика және 

психология, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, Бастауыш оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі, қазақ тілі мен әдебиеті, Шет тілі ұлтаралық қарым-қатынас құралы 

ретінде, дене шынықтыру және спорт, Кәсіптік оқыту, Кӛркем еңбек және сызу. 

2 секция. Стандарттау, сертификаттау және метрология, ветеринария және Ӛсімдік 

шаруашылығы: Стандарттау, сертификаттау және сапаны бақылау, агрономия, 

ветеринария. 

3 секция. Экономика және басқару: қаржылық аспектілер мен практика, 

бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент, Мемлекеттік қызмет, заманауи экономикалық 

процестер, басқару жүйелерін зерттеу. 

4 секция  Құқықтық мәселелер: саяси-құқықтық аспектілер, Құқықтану, 

қылмыстық құқық және процестер, Мемлекеттік қызмет саласындағы заңгер. 

5 секция. Гуманитарлық-табиғи аспектілер және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар: отандық тарих, информатика мен математикадағы заманауи тәсілдер, 

физика, химия, география. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. Іссапар шығындары 

жіберуші тараптың есебінен жүргізіледі. 

Конференция жұмысының қорытындысы бойынша ғылыми еңбектер жинағы 

шығарылады. 

 

 

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰСЫНУ МЕРЗІМДЕРІ 

 

Конференция жұмысына қатысу үшін тӛменде кӛрсетілген параметрлер бойынша 

ресімделген мақаланың мәтінін 2023 жылғы 31 наурызға дейін электронды түрде ұсыну, 

плагиатқа қарсы анықтаманы, тӛлем туралы түбіртекті қоса тіркеп және itii.nauka@mail.ru 

электрондық поштасы арқылы жіберу қажет: мақаланы жіберген кезде "ХТИИ 2023 

студенттік конференциясына"тақырыбын кӛрсетеміз. 

mailto:itii.nauka@mail.ru


Электрондық файлдарды ресімдеу кезінде әр файлға: Серікбаев М. А. мақала, 

Серікбаев М. А. атау берілетініне назар аударамыз.  

Конференция материалдарының жинағында баяндамалар жариялау үшін 

ұйымдастыру жарнасы 3500 теңгені құрайды. 

 

БАЙЛАНЫС: 

Мекен-жайы: 000800, Тараз қаласы, Бейбітшілік кӛшесі, 101"А", әкімшілік корпус 

ғимараты, 3 қабат, 1 кабинет.  

Байланыс телефондары:  

+ 7 (705) – 883 – 50 - 34 – стратегия, ғылым-инновациялар және халықаралық 

байланыстар жӛніндегі проректор Буюклиев Николай  

+7-(708)-834-24-10 – ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар 

басқармасының ғылыми жұмыстар үйлестірушісі Ниязова Палли Рашидкызы  

E-mail: itii.nauka@mail.ru 

 

МЕКЕМЕНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ  

«Ш. Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз Инновациялық институты» мекемесі  

080000, Тараз қаласы, Желтоқсан кӛшесі, 69 Б  

БСН 080640010161  

ЖСК KZ288562203101941039 «Банк ЦентрКредит» АҚ  

БИК KCJBKZKX  

Кбе 17 

 

Конференцияға қатысушының өтінімі 

(әр автор жеке толтырылады) 

 

1 Т.А. Ә. (толық аты-жӛні)  

2 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 
ЕСКЕРТПЕ: (студенттің, магистранттың 

деректерін толтыру кезінде топты, 

мамандықты көрсету) 

 

3 Ғылыми жетекшінің жұмыс орны: 

ЕСКЕРТПЕ: (студенттің, 

магистранттың деректерін толтыру кезінде 

ЖОО-ның атауын көрсету) 

 

4 Лауазымы:    

5 Автордың мекен-жайы:  

6 Телефоны, факс, e-mail  

7 Мақаланың атауы:  

8 Бӛлім атауы:  

 

 

МАҚАЛАЛАРДЫ РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

(Кӛрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қабылданбайды) 

* Мақала ӛзекті, ғылыми және практикалық маңызы бар жаңалыққа ие болуы 

керек. Авторлар ғылыми нәтижелердің дұрыстығы мен маңыздылығына, сондай-ақ 

жұмыстың ғылыми мазмұнының ӛзектілігіне жауап береді. Плагиатқа жол берілмейді. 

* Мақала мәтіні Tımes New Roman 5-7 парақ кӛлемінде, кегль - 12, жоларалық 

интервалмен 1 жазылуы тиіс. 

* Парақтың параметрі: жоғарғы және тӛменгі-20 мм, сол – 30 мм, оң – 15 мм, абзац 

шегінісі-1 см. 

* Жоғарғы сол жақ бұрышта ӘӚЖ индексі болуы керек. 



 * Ортасында бір жол арқылы баяндаманың тақырыбы бас әріптермен (қалың 

қаріппен) жазылуы тиіс.  

* Баяндама тақырыбының астында, бір жолдан кейін – парақтың ортасында 

автордың инициалдары жай әріптермен (улкен қаріппен), академиялық дәрежесі, 

лауазымы жазылуы тиіс. 

Аңдатпа (Аннотация) – үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) мақала авторы қозғаған 

негізгі идеялардың қысқаша мазмұны мен сипаттамасын қамтуы тиіс (70-100 сӛз). 

Аңдатпада тақырып үш тілде кӛрсетілуі керек. Ұсынылған жұмысқа қатысты кілт сӛздер 

де берілуі керек (кемінде 5 сӛз). 

* Бір интервалдан кейін мақала мәтіні жазылуы керек. 

* Әдебиеттер тізімі жұмыстағы баяндау тәртібіне байланысты мақаланың соңында, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі кемінде 5 дереккӛзден тұрады. Сілтеме ретінде берілген 

мәтінде тӛртбұрышты жақшада әдебиеттер тізіміндегі нӛмірге сәйкес келетін нӛмір 

кӛрсетіледі. (Үлгі: сілтеме [1, Б. 11]. Әдебиет 1. Сейтбаев М. С. Ұлы Жібек жолы 

бойындағы қалалардың тарихи географиясы А.: Ғылым, 1999. – 284 б.). 

* Егер мақала мәтінінде кестелер мен суреттер (схемалар, диаграммалар және т.б.) 

болса, онда олар нӛмірленіп, аталуы керек (мысалы, "1 – кесте – "Адлетстрой" ЖШС-нің 

таза пайдасын есептеу, "1-сурет-кӛлік қозғалысының сызбасы"). Кестенің атауы оның 

үстінде сол жақта, суреттің атауы суреттің ӛзінен тӛмен, ортасында жазылады. Кестелер 

мен сызбалар негізгі мәтіннен бос жолдармен бӛлінеді. Олар сілтеме жасалған абзацтан 

кейін тікелей орналасуы керек ("1 кестені қараңыз»). 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ МЫСАЛЫ 

ӘОЖ 338.82 

 

ОҚУШЫЛАРДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Ғылыми жетекшісі: Сейілханов Сейілхан Сейілханұлы-б.ғ. к. 

Студент: Сабыров Сабыржан Сабыржанұлы "Биология"мамандығы, 1 курс, 

ББ-14 тобы 

"Жаратылыстану ғылымдары" факультеті, "Биология және экология" 

кафедрасы, 

Ш. Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз Инновациялық институты. 

 

Аңдатпа. Мақалада экологиялық білім беру контекстіндегі негізгі құзыреттер мен 

оқушылардың экологиялық мәдениеті мен санасын қалыптастыру арасындағы байланыс 

қарастырылады. (кем дегенде 70 сӛз 100-ден аспайды).  

Кілт сөздер: (кемінде 5 сӛз). 

мақала мәтіні. мақала мәтіні . мақала мәтіні [1, б.125]. ... мақала мәтіні . мақала 

мәтіні. мақала мәтіні [2, б.160]. ... мақала мәтіні [3, б .163]... мақала мәтіні. 

 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1.Абэ Осаму. Экологиялық білім қашан басталды?, 2017.Т. 35,№12, б. 21-27. 

2.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімі. Http://www.ecosystema.ru. 

3.Қазақстан Республикасының экологиялық білім беру тұжырымдамалары, Астана 

қ., 2018. 

4.Экология және табиғатты пайдалану экономикасы./ Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, 

А. А. Новоселов, Н.В. Чепурных. - М. 2019 

5.Павлодар облысының географиясы / М. И. Чуб-Павлодар, 2020 

 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАРАЗСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ ШЕРХАНА МУРТАЗЫ 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
XV Республиканская  научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

17-18 апреля 2023 года 

 

 Учреждение «Международный Таразский инновационный институт имени 

Шерхана Муртазы» приглашает студентов, магистрантов, соискателей, принять участие в 

работе секций XV Республиканской  научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

Секция 1. Педагогические науки и предметная специализация: педагогика и 

психология, дошкольного обучение и воспитания, педагогика и методика начального 

обучения, казахский язык и литература, иностранный язык как средство 

межнационального общения, физическая культура и спорт, профиссиональное обучение, 

художественный труд и черчение.  

Секция 2.  Стандартизация, сертификация и метрология, ветеринария и 

растениеводство: стандартизация, сертификация и контроль качества, агрономия, 

ветеринария.  

Секция 3. Экономика и управление: финансовые аспекты и практика, 

бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, государственная служба, современные 

экономические процессы, исследование систем управления.  

Секция 4.  Правовые вопросы: политико-правовые аспекты, юриспруденция, 

уголовное право и процессы, юрист в сфере государственной службы.  

Секция 5. Гуманитарно-естественные аспекты и информационно-

коммуникационные технологии:  отечественной истории, современные подходы в 

информатике и математике, физика, химия, география. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. Командировочные 

расходы за счет направляющей стороны. 

По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Для участия в работе конференции необходимо предоставить до  31 марта 2023 г.  

в электронном виде текст статьи оформленным по параметрам указанным ниже, 

приложить справку антиплагиат, квитанцию об оплате и направить по электронной почте 



e-mail:  itii.nauka@mail.ru, при отправке статьи указываем тему: «На 

студенческую конференцию МТИИ 2023» 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что при оформлении электронных файлов 

каждому файлу присуждаем имя: Серикбаев М.А. статья, Серикбаев М.А. 

Организационный взнос составляет 3500 тг, для публикации докладов в 

сборнике материалов конференции. 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 000800, г. Тараз, ул. Бейбитшилик, 101«А», Здание административного 

корпуса,  3 этаж, 1 кабинет. 

Контактные телефоны:  

+ 7 (705) – 883 – 50 - 34 – проректор по стратегии, науки-инновациям и 

международным связям Буюклиев Николай 

+7-(708)-834-24-10 – координатор научных работ Управления научных работ и 

международных связей Ниязова Палли Рашидкызы  

E-mail: itii.nauka@mail.ru 

 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение «Международный Таразский инновационный институт имени Ш. 

Муртазы» 

080000, г. Тараз, улица Желтоксан, 69 Б 

БИН 080640010161 

ИИК KZ288562203101941039 

АО «Банк ЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX 

Кбе 17 

 

Заявка участника конференции 

(на каждого автора заполняется отдельно) 

 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Научная степень, научное звание: 
ПРИМЕЧАНИЕ: (при заполненнии данных 

студента, магистранта указать группу, 

специальность) 

 

3 Место работы руководителя: 
ПРИМЕЧАНИЕ: (при заполненнии данных 

студента, магистранта указание 

наименование вуза) 

 

4 Должность:    

5 Адрес автора:  

6 Телефоны, факс, e-mail  

7 Название доклада:  

8 Название секции:  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

(Материалы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться 

не будут) 

 

 Статья должна быть актуальной, научной  и иметь новизну 

практического значения. Авторы несут ответственность за достоверность и 

mailto:itii.nauka@mail.ru


значимость научных результатов, а также актуальность научного содержания 

работы. Плагиат не допускается. 

 Текст статьи должен быть написан в объеме 5-7 листов Tımes New 

Roman, кегль - 12, с межстрочным интервалом 1. 

 Параметр листа: верхний и нижний – 20 мм, левый – 30 мм, правый – 

15 мм, абзацный отступ-1 см. 

 В левом верхнем углу обязательно должен быть проставлен индекс 

УДК (УДК). 

 Через одну строку по центру заголовок доклада должен быть написан 

прописными буквами (жирным шрифтом). 

 Под заголовком доклада, после одной строки – в центре листа 

должны быть написаны инициалы автора (ов) простыми буквами (жирным 

шрифтом), академическая остепененность, должность. 

 Под заголовком указывается полное название, адрес (жирным 

шрифтом) учреждения, в котором он работает. 

  Аннотация (Аннотация) – на трех языках (казахский, русский, 

английский) должно содержать краткое содержание и описание основных идей, 

затрагиваемых автором статьи (70-100 слов). В аннотации тема должна быть 

изложена на трех языках. Также должны быть даны ключевые слова (не менее 5-ти 

слов), относящиеся к предлагаемой работе. 

  Через один интервал должен быть написан текст статьи. 

  Список литературы излагается в конце статьи в зависимости от 

порядка изложения в труде, список использованной литературы не менее 5 

источников. В тексте, приведенном в качестве ссылки, в квадратных скобках 

указывается номер, соответствующий номеру в списке литературы. (Образец: 

ссылка [1, с. 11]. Литература 1. Сейтбаев М. С. историческая география городов 

вдоль Великого Шелкового пути А.: наука, 1999. – 284 С.). 

 Если в тексте статьи содержатся таблицы и рисунки (схемы, 

диаграммы и пр.), то они должны быть пронумерованы, озаглавлены (например, 

«Таблица 1 – Расчет чистой прибыли ТОО «Адлетстрой», «Рисунок 1 – Схема 

движения транспорта»). Название таблицы пишется над ней слева, название 

рисунка – ниже самого рисунка, по центру. Таблицы и рисунки отделяются от 

основного текста пустыми строчками. Они должны располагаться непосредственно 

после того абзаца, в котором на них сослались («см. табл. 1»). 
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