
          Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

                  Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 2016 жылдың 8-9 

сәуірінде әдебиет зерттеушісі, абайтанушы, ақын Қайым Мұхамедхановтың туғанына 100 

жыл толуына орай өтетін «Қайым Мұхамедханов және қазақ әдебиетінің өзекті 

мәселелері» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырады.  

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Қайым Мұхамедханов және абайтанудың даму бағыттары 

2. Қайым Мұхамедханов және әдебиеттану мәселелері 

3. ХХІ ғасырдағы білім беру жүйесі: дәстүр және инновация 

4. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың маңызды аспектілері 

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді. Конференция материалдары жинақ 

ретінде жарияланады. Конференцияға қатысушыларға арнайы сертификат беріледі. 

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

1. Баяндаманың көлемі 5-6 беттен аспауы тиіс, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

үстіңгі және астыңғы жағы – 2 см., сол жағы – 3 см., оң жағы – 2 см., 1,0 – 

интервал арқылы. 

2. Парақтың жоғарғы сол жақ шетінде ӘОЖ (УДК) беріледі.  

3. Беттің үстіңгі жағында – жуан қаріппен жазылған баяндаманың аты, оның астында 

екі интервалда, бас әріппен автордың аты-жөні және тегі, жіңішке қаріппен жұмыс 

орны, қаласы, содан екі интервалдан кейін мәтін берілуі керек.  

4. Сілтемелер мен әдебиеттер тізімі мақала соңында беріледі.  

Материалдар ұқыпты тексерілген және баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын 

талаптарға сәйкес болуы керек. Көрсетілген мерзімнен кешіктіріп өткізілген және қойылған 

талаптарға сәйкес емес материалдар жинаққа енгізілмейді. Конференцияны ұйымдастыру 

комитеті баспаға ұсынылатын материалдарды іріктеу құқығына ие. Ұйымдастыру жарнасы 

3800 теңге (Шәкәрім университеті қызметкерлері үшін 2200 теңге). 

Қаржылық реквизиттер: 

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны 
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Конференция жұмысына қатысу үшін өтініш пен баяндаманың мәтіні 2016 жылғы  

наурыздың 15-не дейін ұйымдастыру комитетінің электронды поштасына немесе көрсетілген 

мекенжайға жіберілуі керек. 071410, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы,  Глинка к-

сі 20а, 209-кабинет. Электронды почта:  shakarimtanu.semey@mail.ru. 

Байланыс телефондары: 8 (7222) 35-48-52 («Шәкәрімтану» ғылыми-зерттеу 

орталығы), 8 (7222) 35-82-99 (Ғылым бөлімі). 

 

Ұйымдастыру комитеті 

mailto:shakarimtanu.semey@mail.ru


       
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

 

Информационное письмо 

Государственный  университет  имени  Шакарима  г. Семей 8-9 апреля 2016 года 

проводит международную научно-практическую конференцию, посвященную 100 летию 

Каюма Мухамедханова  «Каюм Мухамедханов и актуальные проблемы казахской 

литературы». 

Основные направления конференции: 

1. Каюм Мухамедханов и развитие абаеведения 

2. Каюм Мухамедханов и вопросы литературоведения 

3. Образование ХХІ века: традиции и инновации 

4. Основные аспекты общественных и гуманитарных наук   

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.  По итогам конференции 

издается  сборник статей.   Участникам конференции выдается сертификат.  

Требования к оформлению докладов: 

1. Объем доклада не должен превышать 5-6-х полных страниц компьютерного 

текста. Текст должен быть набран в Times New Roman, кегль – 14. 

Межстрочный интервал – 1,0. Поля страницы: левое – 3 см, правое, верхнее и 

нижнее – 2 см.  

2. В левой верхней части листа – УДК.  

3. По центру название статьи прописными буквами жирным шрифтом; ниже через 

пробел фамилия, и.о. автора(-ов) строчными буквами, ниже через пробел 

полное название учреждения, в котором выполнена работа, город. Ниже через 

пробел – текст доклада.  

4. Сноски и список использованной литературы дается в конце доклада. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. 

Организационный комитет оставляет за собой право   отбора статей. 

Организационный взнос - 3800 тенге (Для сотрудников университета Шакарим - 2200 

тенге). 

Финансовые реквизиты для оплаты: 

РГП на ПХВ «Государственный университет имени Шакарима города Семей» 

БИН 130840007973 

ИИК в АО «АТФ Банк»  

KZ79826F1KZTD2002319 

БИК ALMNKZKA 

КБЕ 16 

Для публикации материалов конференции необходимо до 15 марта 2016 года 

прислать текст доклада. Адрес: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 

область (ВКО), г. Семей, ул. Глинки, 20 «А», 209-кабинет. 

Электронная почта: shakarimtanu.semey@mail.ru 

Контактные телефоны: Научно-исследовательский центр «Шакаримтану»:                     

8 (7222) 354852, Отдел науки: 8 (7222) 358299. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ministry of education and science if the Republic of Kazakhstan 

Shakarim state university of Semey 
 

Information letter 

On the 8-9
th

 of April 2016 year Shakarim State University is holding an International 

research and practice conference which is dedicated to Kayum Mukhamedkhanov 100 

anniversary “Kayum Mukhamedkhanov and contemporary issues of Kazakh literature”. 

 

The main directions of the conference: 

1. Kayum Mukhamedkhanov and development of abaitanu 

2. Kayum Mukhamedkhanov and literary studies issues 

3. Education of XXI century: traditions and innovations 

4. The main aspects of social and humanitarian sciences 

Conference working languages are Kazakh, Russian, and English. Collection of 

articles will be published by the end of the conference. Certificates will be given to the 

participants of the conference.  

Requirements to the report execution: 

1. The amount of the report shouldn’t be more than 5-6 pages of full computer text. 

The text must be in the format of Times New Roman, size – 14. Interline spacing 

– 1,0. Page margin: left – 3 sm, right, tail, and head – 2 sm. 

2. Left head page side – UDC. 

3. Article name must be upper case in bold type; lower after space must be 

author(s)’s surname, name, and patronymic in small letters, lower after space 

must be  full name of the organization, city. Lower after space must be the whole 

article text.  

4. Marginal and references must be in the end of the article. 

Materials which will be presented later than indicated period or filled incorrectly won’t 

be reviewed and returned back.  

Organizing committee reserves the right to choose and select articles.  

Registration fee is 3800 tg (for Shakarim university staff is 2200 tg). 

Financial details for payments: 

RSE on REU “Shakarim state university of Semey” 

BIN 130840007973 

IIC in JSC “ATF Bank” 

KZ79826F1KZTD2002319 

BIC ALMNKZKA 

BC 16 

 

To publish conference materials it is necessary to send articles till 15 March, 2016. 

Address: 071412, Republic of Kazakhstan, East-Kazakhstan region (EKR), Semey city, 20 “A” 

Glinki street, 209 class.  

Email: shakarimtanu.semey@mail.ru 

Contacts: Scientific-research center “Shakarimtanu”: 8 (7222)354852, science department:  

8 (7222) 358299. 

 

 

 


