«ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қуандық Пазылұлы Жүсіптің 80 жылдығына және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлына арналған
«МӘШҺҮРТАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ГУМАНИТАРЛЫҚ
ҒЫЛЫМДАР ДАМУЫ»
атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
19 қараша 2021 жыл
«Торайғыров университеті» КЕАҚ тіл білімі, философия, тарих және әдебиеттану
мәселелерін зерттеп жүрген ғалымдар, жоғары оқу орындары мен мектеп оқытушылары,
докторанттар, магистранттар және студенттерді ұлағатты ұстаз, ғалым, жазушы, драматург,
филология

ғылымдарының

докторы,

Әлеуметтік

ғылымдар

академиясының

академигі,

Жазушылар одағының мүшесі, «Қазақ филологиясы» кафедрасының құрметті меңгерушісі
Қуандық Пазылұлы Жүсіптің туғанына 80 жыл толуына арналған «Мәшһүртанудың ғылыми
негіздері және қазіргі гуманитарлық ғылымдар дамуы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференцияға қатысуға шақырады.
Конференция қорытындысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы жарияланады.
Мақалалар жинағы электронды форматта (PDF) ұсынылады, конференция қатысушыларына
сертификаттар мен алғыс хаттар беріледі.
Секция атаулары:
- Мәшһүр Жүсіп және фольклортану, әдебиеттану ғылымдарының мәселелері;
- Мәшһүр Жүсіп және жалпы тіл білімі мәселелері;
- Мәшһүр Жүсіп және гуманитарлық ғылымдар мәселелері;
- Қ. П. Жүсіп және қазіргі әдебиет теориясының мәселелері;
- Қ. П. Жүсіп әдістемесі және жаңартылған білім мазмұны;
- Қ. П. Жүсіптің ұстаздық қызметі және көркемдік әлемі.
Конференцияны өткізу форматы: онлайн, Zoom платформасында 19 қараша 2021 жыл
Конференцияның идентификаторы: 947 7373 6948
Кіру коды: ToU2021$
- сағат 10.00-12.00 – конференцияның ашылуы мен пленарлық мәжіліс отырысы;
- сағат 14.00-16.00 – секциялар жұмысы.
Конференцияның өтетін орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ, Павлодар қ., Ломов, 64
к-сі.
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ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ:
1.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, неміс және т.б.

2.

Материалдарды тапсыру мерзімі: 2021 жылдың 19 қарашасына (қоса алғанда)

дейін. Мақалаларды www.sci-conf.tou.edu.kz сайтта тапсыруға болады. Көрсетілген мерзімнен
кеш жіберілген мақалалар жариялауға жатпайды. Толығырақ ақпарат www.sci-conf.tou.edu.kz
сайтта.
3.

Жариялау құны - 3 000 теңге электронды форматта (PDF).

4.

Мақаланың көлемі А4 форматта 3-5 бетке дейін болуы тиіс.

5.

Мақаланың өзіндік ерекшелігі кемінде 70% болуы керек. Тексеруді antiplagiat.ru,

exactus.ru

немесе

басқа

тегін

сервистер

арқылы

жүзеге

асыруға

болады.

Плагиатқа тексеруден өту туралы анықтама JPG (скриншот) немесе PDF форматтарында
қабылданады, анықтамада мақаланың/автордың атауы анық көрінуі керек. Талаптарға сай
келмейтін анықтамалар қабылданбайды.
6.

Бір автордың (авторлардың) мақалалар саны шектелмейді.

7.

Жауапты хатшы жобалау ережелеріне, іс-шара тақырыбына сәйкес келмейтін

материалдарды қабылдамауға құқылы.
8.

Ғылыми мақала конференция тақырыбына сәйкес болуы, түпнұсқа, өзекті болуы,

ғылыми жаңалығы, болжамдардың негізділігі болуы, емле, пунктуация ережелері мен төменде
көрсетілген ресімдеу талаптарына сәйкес болуы тиіс.
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ БАЙЛАНЫС КОНТАКТІЛЕРІ
Павлодар қ., Ломов көшесі, 64-үй, Торайгыров университет, Ғылым және
коммерцияландыру бөлімі (А-238а каб.), 8 (7182) 67-36-83, 09:00-18:00 жұмыс күндері
ТӨЛЕМ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
Алушы:
КЕАҚ «Торайғыров университет», Павлодар қ., Ломов көшесі, 64-үй, БИН 990 140 004 654
1. АҚ есеп айырысу шоты

3. Қосымша kaspi.kz

4. *ТМД елдерінен төлем АҚ

«Еуразия банкі»

Төлемдер – Білім –

«Қазақстан Халық Банкі»

KZ4394812KZT22030797

ЖОО үшін төлем –

арқылы

БИК EURIKZKA

барлық бағандарды

ИИК КZ236010241000027996

2. АҚ «Қазақстан Халық Банкі»

толтырыңыз

вал.есеп Н/Б

БИК HSBKKZKX

(Факультет бағанында

№236010241000027996 -

АҚ есеп айырысу шоты

«Конференциясына

рубль

KZ156010241000003308

қатысқаны үшін»

КНП 859

Кбе 16 КНП 859

көрсетіңіз)

ОКПО 38848997
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МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:
Мәтіндік редактор

Microsoft Оffice Word (2003, 2007, 2010)

Мақаланың форматы

doc

Шеттері

үстіңгі, астыңғы – 2,5 см., сол – 3 см., оң – 2 см.

Қаріп

Times New Roman, KZ Times New Roman

Қаріп өлшемі

12 pt

Жоларалық интервал

бір (1,0)

Абзац шегінісі

1,0 см

Беттерін нөмірлеу

жоқ

Мәтінді теңестіру

енінен

Мәтін

тасымалсыз

Беттер

үзіліс, колонтитулдар болмауы тиіс
баяндаманың аты бас әріппен (қалың қаріп), оның астында бір
аралықта, автордың тегі және аты-жөнінің бірінші әріптері,

Мақаланың бірінші жолы

ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, жұмыс орны (толық
көрсету) және кіші әріппен қаласы, содан бір аралықтан кейін
мәтін берілуі керек
жинақты

Кестелер

шығаруға

дайындық

кезінде

кестелерді

редакциялауға мүмкіндік болу керек; кестенің ішіндегі мәлімет
– 12 немесе 10 қаріпте болу керек, жоларалық интервал 1,0
жинақты

шығаруға

дайындық

кезінде

редакциялауға

мүмкіндік болу керек, яғни мәтіндегі суреттерді ауыстыруға
Суреттер

және көлемін өзгертуге мүмкіндік болу керек. Суреттердің
түпнұсқасы Microsoft Word мәтіндік редактормен орындалған
суреттерден басқа, IPG немесе PDF форматындағы файлдар
болу керек

Формулалар

формулалар Microsoft Equation формуласының редакторы
үлгісінде орындалуға тиіс
әдебиетке сілтеме (мәтінде материалдарды «төртбұрышты»
жақшада болу керек, мысалы: [1, с. 12]). Әдебиет тізімі

Әдебиет тізімі

(алфавиттік тәртіпте – ең бірінші отандық, одан кейін шетел
авторлары немесе мәтінде ескертілген тәртіпте), нөмірлері
қолмен қойылады (автоматтық түрде емес). Әдебиеттер тізімі
10 дереккөзден шектелу керек.
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