
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

                                  
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Сіздерді  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық  университеті 

мен ҚР БҒМ Ахмет  Байтұрсынұлы  атындағы  Тіл білімі  институтының 

ұйымдастыруымен  өтетін  қоғам  қайраткері,  аудармашы,  ағартушы  және 

түркітанушы,  әдебиеттанушы,  қазақтың  алғашқы  әліпбиінің  авторы  Ахмет 

Байтұрсынұлының  150 жылдық  мерейтойына  арналған  «АХМЕТ 

БАЙТҰРСЫНҰЛЫ  ФЕНОМЕНІ  ЖӘНЕ   ҚАЗІРГІ  ГУМАНИТАРЛЫҚ 

ҒЫЛЫМ  КӨКЖИЕГІ» атты  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция 

жұмысына қатысуға шақырамыз. 

Халықаралық конференция Шымкент қаласы, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университетінде 2022 жылдың  15 сәуірінде 

өтеді. 

 

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 

1. А.Байтұрсынұлы  және  қазіргі  лингвистикалық  парадигмалар. 

2. Ахмет Байтұрсынұлы –  қазақ әдебиеттану ғылымының негізін 

қалаушы. 

3. Ахмет  Байтұрсынұлы  мұрасының  зерттелуі:  дерек  пен  дәйек. 

4.  Білім берудегі инновациялық әдіс-тәсілдердің А.Байтұрсынұлы 

еңбектерімен сабақтастығы. 

5. Ахмет  Байтұрсынұлы  және  Алаш  идеясы. 

6. Қазіргі  білім  берудің  даму  тенденциялары: техникалық, 

жаратылыстану бағыты. 

 

Конференцияға қатысу үшін баяндама 2022 жылдың   31   наурызына 

дейін қабылданады. Баяндама қазақ, орыс, ағылшын тілінде қабылданады, 

мақала мәтіні 5 беттен аспауы тиіс. Конференция материалдары бойынша 

электронды еңбектер жинағы шығарылады.  

Мақала жариялау тегін. 

Материалдарды жолдайтын мекенжай: 160012, Қазақстан  Республикасы, 

Шымкент қ., Байтұрсынов көшесі, 13-үй, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. 

 

Е-mail: gylym@okmpu.kz 

Конференцияны ұйымдастыруға жауапты: 

Тажекова Ақмарал Жақсыбекқызы – Ғылыми зерттеулер офисінің   



басшысы, тел. 8(701)266-27-98. 

Байғұтова Динара Нышанқызы, тел. +7 707 925 9536 

 

Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар: 

- Times New Roman қарпі (қаріп өлшемі – 14, жаңа жол бойынша 

шегініс-1,0) 

- Жоларалық қашықтық – 1; 

- Өріс: сол жағы – 20 мм, қалған жақтары – 20 мм. 

- Бет нөмірі көрсетілмейді; 

- Келесі    жолда    курсивпен    –     орыс     тіліндегі     баяндамалар 

үшін түйін және summary, қазақ тіліндегі баяндамалар 

үшін    резюме     және     summary,     ағылшын     тіліндегі     баяндамалар 

үшін түйін және резюме келтіріледі; 

- Баяндама мәтіні (бет нөмірі көрсетілмей) электрондық поштамен 

ұсынылады (файлдың атауы бірінші автордың фамилиясымен сай келуі қажет. 

- Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін 

беріледі. 

 

ЕСКЕРТУ: 
*Редакцияға келіп түскен материалдар «антиплагиаттан» өтуі 

қажет. Мақала жіберер алдын антиплагиат сертификатын қоса жіберуді 
ұмытпаңыз! 

*Мақаланың мазмұны редакцияланбайды, материалдың мазмұнына 

тікелей автор жауапты. 

*Талаптарға сәйкес келмейтін материалдар жинаққа қосылмайды, кері 

қайтарылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру комитеті 



Баяндаманы дайындау үлгісі: 

 

ӘОЖ (12 пт.) 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНЕН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ 

(14пт.) 

Асан Н. магистр-оқытушы (12 пт.) 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент, 

Қазақстан (12 пт.) 

Резюме (12 пт.) 

Summary (12 пт.) 

Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.) 

 

 

Әдебиеттер (12 пт.) 

1. 

2. 
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