
РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Халықаралық Тараз Инновациялық институты 

 
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ XIV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

"ҒЫЛЫМИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ – БОЛАШАҚ 

ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА" 

11 ақпан 2022 ж 

 

Құрметті студенттер мен жас ғалымдар! Халықаралық Тараз Инновациялық институты 

2022 жылдың 11 ақпанында Сіздерді студенттер мен жас ғалымдардың "Ғылыми 

шығармашылық және инновация – болашақ жастардың қолында" атты XIV 

Республикалық ғылыми конференциясына қатысуға шақырады. 

 

Конференция келесі секциялар бойынша өтеді: 

- Жаратылыстану пәндерінің өзекті мәселелері; 

- Педогогикалық ғылымдардың қазіргі жағдайы және дамуы; 

- Білім берудегі инновациялық технологиялар; 

-Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың тұрақты дамуы. 

 

Республикалық ғылыми конференцияға қатысу үшін студенттер, магистранттар, 

докторанттар, жас ғалымдар мен ЖОО оқытушылары шақырылады. 

Баяндамалар мен мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. 

Баяндама (мақала) және конференцияға қатысушының тіркеу нысаны электрондық түрде 

2022 жылғы 5 ақпанынға дейін (қоса алғанда) қабылданады. 

Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарын электронды форматта жариялауды 

жоспарлап отыр. 

Қазақстан Республикасының барлық жоғары оқу орындары үшін, мақалалар өтеусіз 

негізде қабылданады, Халықаралық Тараз инновациялық институтының, ПОҚы, 

студенттері, магистранттары мен жас ғалымдары үшін-ұйымдастыру жарнасы 2500 тг 

құрайды. 

Мақала мәтіні студенттер үшін 5 беттен артық емес, магистранттар мен докторанттар 

үшін 7 бетке дейін болуы шарт. 

 

МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ 

 

Мақалалар электронды түрде қабылданады. Мәтін Word форматында терілуі тиіс (*.doc, 

*.docx). Файлдын аты алғашқы автордың аты-жөнімен сәйкес келуі керек. Мәтін шрифті: 

Times New Roman немесе Times немесе New Roman KZ, кегль-12, жоларалық интервал -1; 

Парақтың параметрлері: жоғарғы және төменгі-20 мм, сол-30 мм, оң-15 мм, абзац-1 см 

Жоғарғы сол жақ бұрышта ӘОЖ индексі қойылуы тиіс. 

Бір жолдан кейін мақаланың тақырыбы бас әріптермен қалың әріппен жазылуы керек. 



Баяндама тақырыбының астында, бір жолдан кейін-парақтың ортасында бас әріптермен 

автордың аты-жөні қалың қаріппен жазылуы тиіс 

Оның астында қалың қаріппен ол жұмыс істейтін мекеменің толық аты-жөні, мекен-жайы 

көрсетіледі. 

Аннотация және түйінді сөздер үш тілде Times New Roman Times New Roman немесе KZ 

әрпімен, кегль-12, жоларалық интервал-1 болуы тиіс. 

Бір интервалдан кейін мақала материалдары келтіріледі. 

Әдебиеттер тізімі еңбектегі баяндау тәртібіне байланысты мақаланың соңында жазылады. 

Сілтеме ретінде келтірілген мәтінде шаршы жақшада әдебиет тізіміндегі нөмірге сәйкес 

нөмір көрсетіледі (5 дереккөзден кем емес). 

Әдебиеттер тізімінен кейін өз мекенжайыңызды, телефоныңызды көрсетуіңізді сұраймыз. 

Бір автордан тек бір мақала қабылданады. Мақаланың мазмұнына жауапкершілік 

жұмыстың авторына жүктеледі. 

Өтінімдер мен материалдар электронды ңұсқада е-mail арқылы жіберіледі. 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

ӘОЖ 338.82 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Құсайынов Самат Амангелдіұлы 

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті 

 

Аннотация. Мақалада экологиялық білім беру контекстінде экологиялық мәдениет пен 

оқушылардың санасын қалыптастыру мен негізгі құзыреттіліктің өзара байланысы 

қарастырылады. ... 

Түйін сөздер: 

 

мақала мәтіні. мақала мәтіні . мақала мәтіні [1, б.4-5 ]. ... мақала мәтіні . мақала мәтіні. 

мақала мәтіні [2, б.10-14]. ... мақала мәтіні [3, б.10-17]... мақала мәтіні. 

Егер мақаланың мазмұны қазақ тілінде болса, онда аннотация мен түйін сөздер орыс және 

ағылшын тілдерінде 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Абэ Осаму. Экологиялық білім қашан басталды?, 1990.Т. 35,№12,б. 21-27. 

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

3. Қазақстан Республикасының экологиялық білім беру тұжырымдамасы, Астана қ., 2002. 
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Ұйымның толық атауы  

электрондық пошта, телефон  

Баяндама немесе мақала тақырыбы  

Бөлім нөмірі және атауы  

Қосымша ақпарат  

Конференция материалдарын (өтінімдер мен мақалалар) электрондық поштаға (e-mail) 

жіберулеріңізді сұраймыз:itii.nauka@mail.ru 



КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ: 

Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 69б. 

Халықаралық Тараз Инновациялық институты 

"Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру"бөлімі 

Тел.: +7 708-834-24-10 

Ұйымдастыру комитеті ресімдеу тәртібін бұза отырып ресімделген мақаланы 

қабылдамауға құқылы. 
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