
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

«ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ» 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

 

Ғалымдарды, оқытушыларды, мектеп мұғалімдерін, докторанттарды, магистранттар мен студенттерді  

Торайғыров университетінің 60 жылдығына арналған 

«ХІI Торайғыров оқулары»  

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына шақырамыз. 

30 қазан 2020 жыл 

Конференцияның қорытындысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы шығарылады. 

Жинақ электрондық формат түрінде шығарылады, конференцияның қатысушыларына 

сертификаттар және алғыс хаттар (пленарлық отырыс қатысушыларына) табыс етіледі.  

Конференцияны өткізу орны: КЕАҚ «Торайғыров университеті» Павлодар қаласы 

Конференцияны өткізу форматы: онлайн (бейнеконференцияға қатысу үшін сілтеме іс-

шарадан бірнеше күн бұрын жарияланады) 

Конференция аясында қазіргі ғылымның әр түрлі салаларындағы өзекті мәселелерін, келесі 

бағыттар бойынша қарастыру жоспарлануда: 

Ғылыми 

 бағыттар 

Жауапты  

хатшы 

Электрондық 

пошта 

1. Жаратылыстану ғылымдары: 

 Биология мен экологияның өзекті мәселелері; 

 Химия және химия саласының қазіргі жағдайы; 

 Географиялық зерттеулердің қазіргі аспектілері; 

 Туризм ел дамуындағы перспективтік салалардың 

бірі ретінде. 

Бахбаева  

Сауле  

Алибековна 

Tor1@tou.edu.kz 

2. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар: 

 Филологияның өзекті мәселелері; 

 Тарих, археология және этнографияның өзекті 

мәселелері; 

 Психология ғылымы дамуының өзекті мәселелері; 

 Қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті 

мәселелері; 

 Павлодар Ертіс өңірінің мәдени және рухани 

құндылықтары; 

 Қазіргі білім беру процесі; 

 Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың заманауи 

мәселелері; 

 БАҚ дамуының үрдісі және журналистикадағы 

заманауи медиатехнологиялар; 

 Саясаттың теориясымен тәжірибесі; 

 Дене тәрбиесі және спорт: жағдайы және даму 

болашағы. 

Искакова  

Зауреш 

Сабырбековна 

Tor2@tou.edu.kz 

3. Экономика және құқық: 

 Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет; 

 Қаржы жүйесінің қазіргі жағдайы; 

 Павлодар облысының экономикасы: жағдайы, 

мәселелері, болашағы; 

 Құқықтану және құқық. 

Кофтанюк 

Надежда 

Валерьевна 

Tor3@tou.edu.kz 
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4. Инженерия: 

 Металлургиялық кластердің өзекті жағдайы және 

дамуы; 

 Машина жасау саласының индустриялық-

инновациялық дамуы; 

 Көлік инфрақұрылымының жағдайы мен 

перспективалары; 

 Мұнай-газ өнеркәсібінің жағдайы мен болашағы; 

 Құрылыс технологиялары мен жобалаудағы 

инновациялар; 

 Стандарттау мен техникалық реттеудің қазіргі 

жағдайы; 

 Сәулет және дизайнның өзекті мәселелері. 

Касенов  

Асылбек 

Жумабекович 

Tor4@tou.edu.kz 

5. Ауыл шаруашылығы ғылымдары: 

 Өсімдік шаруашылығының дамуы; 

 Мал шаруашылығының дамуы; 

 Биотехнологиялар және ауыл шаруашылық 

өнімдерін қайта өңдеу. 

Альмишева 

Толкын  

Улановна 

Tor5@tou.edu.kz 

6. Энергетика және компьютерлік ғылымдар: 
 Автоматтандыру және телекоммуникацияны 

дамыту; 

 Өнеркәсіп салаларындағы энергетиканың қазіргі 

жағдайы; 

 Заманауи физика-математикалық ғылымдардың 

жағдайы; 

 Заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар. 

Талипов  

Олжас 

Манарбекович 

Tor6@tou.edu.kz 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ: 

 

1. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

2. Материалдарды жауапты хатшының электрондық поштасына жолдауыңыз тиіс. Тапсыру 

мерзімі 2020 жылдың 30 қазанына (қоса алғанға) дейін. 

3. Бір автордың (авторлардың) мақалалар саны шектелмеген. 

4. Құжаттарды жіберу тәртібін қатаң сақтаңыз: Сіз өз секцияңыздың жауапты хатшысының 

электрондық поштасына жолдайсыз: 

- ғылыми мақала; 

- түбіртек түпнұсқасының сканерленген нұсқасы. 

Тіркеу нысанын келесі сілтеме бойынша ОНЛАЙН толтырыңыз: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0eRYVkckwqQMUsbb-

mPD2kt49TN0lGnsehLCnZCeIZg0Qg/viewform?usp=sf_link  

5. 1 (бір) мақаланың құны: 2000 теңге. Тіркеу жарнасын төлеуді төменде көрсетілген 

деректемелер бойынша «Қазақстан Халық банкі», «Еуразиялық банк» бөлімшелері арқылы немесе 

kaspi.kz қосымшасы арқылы өткізуге болады. Төлем жасау кезінде түбіртекке белгі қойыңыз:  

«XII Торайғыров оқулары конференцияға қатысқаны үшін». 

Тіркеу жарнасын төлеу міндетті түрде әрбір мақала үшін жүргізіледі.. 

6. Мақаланы жариялау туралы оң немесе теріс шешім туралы ақпарат Сіздің электрондық 

поштаңызға жіберіледі. 

7. Хатшы ресімдеу ережелеріне және секцияның ғылыми бағытына сай келмейтін 

материалдарды қабылдамауға және қайтаруға құқылы. 
8. Ғылыми мақала бөлімнің ғылыми бағытына сәйкес келуі керек, түпнұсқа, өзекті, ғылыми 

жаңалыққа, болжамдардың дұрыстығына, орфография мен тыныс белгілерінің ережелеріне сәйкес 

келуі керек. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ БАЙЛАНЫС КОНТАКТІЛЕРІ: 

 

Павлодар қ., Ломов көшесі, 64-үй, Торайғыров университет  

Ғылым және коммерцияландыру бөлімі (А-238А кабинеті) 

Телефон: 8 (7182) 67-36-83 (ішкі. 11-12, 11-14) қоңырауларды қабылдау уақыты сағ. 09.00-ден 

18.00-ге дейін 

E-mail: orgnauka@tou.edu.kz 
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ТӨЛЕМ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

Алушы: 

КЕАҚ  «Торайғыров университет»,  

Павлодар қ., Ломов көшесі, 64-үй,  

БИН 990 140 004 654 

1. АҚ есеп айырысу шоты 

«Еуразия банкі»  

KZ4394812KZT22030797 

БИК EURIKZKA 

3. Қосымша kaspi.kz 

Төлемдер – Білім – ЖОО 

үшін төлем – барлық 

бағандарды толтырыңыз 

(Факультет бағанында 

«XII Торайғыров 

оқулары» 

конференциясына 

қатысқаны үшін» 

көрсетіңіз) 

4. *ТМД елдерінен төлем АҚ 

«Қазақстан Халық Банкі» 

арқылы 

ИИК КZ236010241000027996 

вал.есеп Н/Б 

№236010241000027996 - 

рубль 

КНП 859 

ОКПО 38848997 

2. АҚ «Қазақстан Халық Банкі» 

БИК HSBKKZKX 
АҚ есеп айырысу шоты 

KZ156010241000003308 
Кбе 16 

КНП 859 

 

МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

 

Мәтіндік редактор Microsoft Оffice Word (2003, 2007, 2010) 

Мақаланың форматы rtf, doc 

Мәтін көлемі 3-5 бет. 

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 тасымалсыз ені бойынша 

Беттер үзіліс, колонтитулдар болмауы тиіс 

Мақаланың бірінші 

жолы 

баяндаманың аты, оның астында бір аралықта, автордың тегі және 

аты-жөнінің бірінші әріптері, атағы, лауазымы, жұмыс орны (толық 

көрсету) және кіші әріппен қаласы, содан бір аралықтан кейін мәтін 

берілуі керек  

Кестелер жинақты шығаруға дайындық кезінде кестелерді редакциялауға 

мүмкіндік болу керек; кестенің ішіндегі мәлімет – 12 немесе 10 

қаріпте болу керек, жоларалық интервал 1,0 

Суреттер (қара-ақ, бояусыз), сканерлеу JPEG, JPG форматында 300 dpi кем 

емес; мәтінде суреттерді ауыстыруға және өлшемін өзгертуге 

мүмкіндік болу керек 

Формулалар формулалар Microsoft Equation формуласының редакторы үлгісінде 

орындалуға тиіс 

Әдебиет тізімі әдебиет тізімі мәтін соңында көрсетіледі және тізім ретімен сәйкес 

теріледі. Әдебиетке сілтеме тізімдегі жұмыстың нөміріне сай 

«төртбұрышты» жақшаға алынады. Сілтемелерді қолдану кезінде 

пайдаланған әдебиеттің бетін көрсету қажет 

 


