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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
Құрметті әріптестер! 

 

 Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті, инженерлік-технологиялық факультет және 

профессор Е.Т. Төлеуов атындағы ғылыми мектеп сіздерді техника ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР АШҒА корреспондент-мүшесі Е.Т.Төлеуовтың туғанына 80-жыл толуына орай еске 

алуға арналған  «Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін әлемдік азық-түлік хабына 

түрлендіру: алғы шарттары және болашағы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға қатысуға шақырады. 

Конференция 2022 жылы  1 сәуірде өткізіледі. 

Конференция материалдары ғылыми мақалалардың жинағы түрінде баспадан шығарылады 

және жинақтың электрондық түрі Шәкәрім университетінің сайтында қолжетімді болады. 
 

Конференцияның негізігі бағыттары: 

Секция1. Азық-түлік өнімдерінің өндірісі мен технологияларын дамытудың заманауи 

үрдістері 

Секция 2. Тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық үрдістері мен құрал-жабдықтарын 

жетілдіру 

Секция 3. Азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері 

Секция 4. Қазақстан экономикасын дамытудың инновациялық бағыттары 

Секция 5. АӨК салалары үшін бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау мәселелері 

 

Конференцияға қатысуға ЖОО мен ғылыми ұйымдардың ғалымдары, докторанттар 

(аспиранттар), оқытушылар, қызметкерлер, магистранттар мен студенттер шақырылады. 
 

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 
 

 Конференцияға қатысу  үшін және конференция материалдарын жариялау үшін 

15 наурызға дейін  келесі электрондық адреске kaf.tppib@mail.ru төмендегі құжаттарды жіберу 

керек: 

1. 4 беттен аспайтын көлемде мақаланың мәтіні, авторлардың саны 4 аспау керек;  

2. Қатысуға өтінім  (көрсетілген формада).  

 

Онлайн-конференция жұмысына қатысуға ұйымдастырушылық жарна алынбайды! 
 

Ұсынылатын материалдарды рәсімдеуге арналған талаптар: 

 формат –  А4 беті; 

 мәтіндік  редактор – Word 6,0 (7,0); 

 шрифт – Times New Roman, Kz Times New Roman, символ мөлшері – 14 пт.; 

 жоларалық интервал – біреу; 

 шеттері – үстінен, астынан, сол жақтан, оң жақтан – 20 мм; 

 мәтінді тегістеу-жолдың ені бойынша; 

 сөздерді автоматты көшіруді міндетті түрде орнату; 

 шегініс  абзац басында – стандартты (1,25 см); 

 табуляция немесе бос орындарды бірінші жолдың басталуын қалыптастыру үшін пайдалануға 

жол берілмейді; 

 мәтінді түзету үшін бос орынды пайдалануға жол берілмейді (негізгі мәтіннің барлық сөздері 

бір-бірінен  бір бос орын арқылы бөлінуі керек); 

 суреттер мен графиктер ақ-қара гаммада жәнеанық кескінді болуы тиіс  (қара штриховка 

пайдалануға болады); 



 

 кестелердің жеке ұяшықтарын сұр (қара) түспен бөлуге болады, егер рең мәндік жүктемесі 

болса. 

 

Тезистерді жазу сызбасы 

 Ең жоғары жолда сол жақтан түзеу арқылы (шегініссіз) ҒТАХР (МРНТИ) коды жазылады 

 Төмен, ортасында – автордың аты-жөні, тегі жартылай қара шрифтпен (әр автор үшін– 

бірінші инициалы, содан кейін - фамилиясы). 

 Келесі жолда  – ұйымның аты,  ортасы бойынша туралау; 

 Келесі жолда  – ел, қала,  электронды почта, ортасы бойынша туралау; 

 Кеңістік арқылы  –  БАС ӘРІПТЕРМЕН жартылай қара шрифтпен, ортасы бойынша 

туралау 

Тезистер мәтіні: ені бойынша туралау. Қажетті жағдайда мәтіннің бір бөлігін көрсету үшін 

жартылай қара шрифт, курсив, астын сызуды қолдануға болады. 

 Әдебиеттер тізімі – позициялар нөмірленеді,  ГОСТ 7.1-2003 бойынша рәсімделеді. Мәтінде 

әдебиеттерге сілтемелер пункт нөмірлерімен текше жақшаларда үтір немесе сызықша арқылы 

рәсімделеді[1], [2, 3], [1-4]. 

ТЕЗИСТІ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ: 

 

ҒТАХР (МРНТИ)* 

Ғ.Ж. Ағзамова 

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ 

Қазақстан Республикасы, Семей қ., kafedrapsyhology2016@mail.ru 
 

АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 
 

Мәтін, Мәтін, Мәтін 
*ҒТАХР индексі (Ғылыми техникалық ақпараттың халықаралық рубрикаторы) парақтың сол жағында 

келтіріледі. Мақалаға ҒТАХР кодын алу үшін www.grnti.ru сайтын қолдану керек. 
 

Өтінім формасы : 

 

 Құрметті авторлар! Қолжазбаның мұқият тексерілуіне, түзетілуіне назар аударуды 

сұраймыз! Мақалалар авторлық редакцияда баспаға беріледі және қосымша түзетуден 

өткізілмейді. Өрескел қателіктер болған жағдайда ұйымдастыру комитеті басылымның сапасына 

жауап бермейді және жұмысты қайтарып тастауға құқылы. 

 

Конференция координаторлары: 

Какимова Жайнагуль Хасеновна – т.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент), «Тамақ 

өндірістерінің технологиялары және биотехнология» кафедрасының меңгерушісі, тел. 8 747 408 49 

43; 

Касымов Самат Кайратович – т.ғ.к., «Тамақ өндірістерінің технологиялары және биотехнология» 

кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доцент), тел. 8 707 520 84 33. 

 

 

 

Қызығушылық танытқаныңызға рахмет! 

Ұйымдастыру комитеті 

 

Тегі, аты, жөні (толық)   

Лауазымы  

Ғылыми атағы, дәрежесі  

Жұмыс (оқу)орыны  

Мекен-жайы, почта индексі  

Секция ( конференция бағыты)  

Мақаланың аты  

Байланыс телефоны, e-mail  

Ғылыми жетекшісі, егер автор – студент, магистрант  

Конференцияға қатысу   келу/сырттай  

mailto:kafedrapsyhology2016@mail.ru
http://www.grnti.ru/

