ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ
Құрметті әріптестер!
Жаратылыстану және география институты
Қазақстанның тұңғыш жоғары оқу орны Абай атындағы Қазақ Ұлттық
педагогикалық университетінің 90-жылдығына байланысты өткізілетін
«Рухани жаңғыру аясында «Киелі жерлер географиясы және мәдениет: тәжірибе және
практика» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысына
Сіздерді қатысуға шақырады

Өткізілу мерзімі: 26-27 сәуір 2018 ж.
Өткізілу орны: Казақстан, Алматы қ., Достық данғылы, 13.
Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференция туралы қосымша ақпарат:
сайт: http://www.kaznpu.kz
электрондық пошта: sacral_geogr@mail.ru

Конференцияның басты мақсаттары қоғамдық сананы модернизациялау, жас
ұрпақты ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, төл мәдениетті сақтау арқылы
тәрбиелеу, мәдени және табиғи мұраларды зерттеу мәселелері болып табылады
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
 Қазақстанның киелі жерлерінің қоғамдық сананы рухани жаңғыртудағы маңызы;
 Киелі жерлердің құрылымына деген әдіснамалық тәсіл және көзқарас;
 Халықтардың этномәдени дәстүрлеріндегі киелі география;
 Табиғи және мәдени мұра аспектісінде білім беруді дамыту үрдістері
 Табиғатты қорғау және туризм мен өлкетануды дамытудағы киелі жерлер
географиясының рөлі;
Жұмыстың ұйымдастырушылық түрлері: пленарлық мәжіліс, секциялық
мәжіліс, проблемалық талқылаулар
Қажетті құжаттар sacral_geogr@mail.ru электронды поштасы арқылы тіркелген
файлмен жіберіледі.
 конференцияға қатысуға сұраныс (қосымша 1): ТАӘ- өтініш. doc;
 баяндама мәтіні (қосымша 2): ТАӘ-баяндама. doc.
 баяндама тезистері мен өтініш үлгісін ұсыну мерзімі: 2018 жылдың 31
наурызына дейін.
Ұйымдастыру комитеті материалдарды конференцияға дейін басып шығаруды
жоспарлап отыр.
Басып шығару шығынына қажетті ұйымдастырушылық жарнасы 4000 теңгені
құрайды. Жақын және алыс шетелдердің қатысушылары үшін төлем қажет емес.
Жарна «конференция жұмысына қатысу үшін» деген белгімен есепшотқа
аударылады. Конференция қатысу үшін жасалынған төлемақы түбіртегінің көшірмесін
жеке файлмен жіберу қажет.
РНН 600900529562
БИН – 031240004969
ИИК – KZ178560000000086696
КБЕ 16
БИК –KCJBKZKX
Конференцияға қатысуға байланысты шығындар (жол ақысы, үй-жай, тамақтану)
қатысушылардың өз тарапынан жүзеге асырылады.
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы,13, Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.
Байланыс телефондары: 8(727) 291-47-66 (институт директоры),
8(727) 291-83-83 – Елтану және туризм кафедрасы, 87015763623– Ивлева Надежда
Владимировна, 87753330846 – Абдикаримова Гаухар Абдикаликовна.
Факс: 8(727) 291-47-66;
E-mail: sacral_geogr@mail.ru

Конференцияның ашылуы 26 сәуір 2018 ж. күні сағат 10.00-да басталады.
Қатысушыларға тіркелу сағат 9.00-да Достық даңғылы, 13 (2 қабат), үлкен конференцзалда өтеді.
Қосымша 1
«Рухани жаңғыру аясында киелі жерлер географиясы және мәдениет: тәжірибе және
практика»
ҚАТЫСУШЫ АНКЕТАСЫ
Жеке ақпарат
Фамилиясы:
Аты:
Әкесінің аты:
Оқу орнының /ұйымның атауы
Факультет /институт/ құрылымдық
бөлімше
Кафедра:
Курс, білім деңгейі (бакалавриат,
магистра
тура, докторантура, аспирантура)
/лауазымы):
Ғылыми атағы:
Қатысу формасы (баяндама жасау
/сырттай)
Байланыс көздері
E-mail:
Әлеуметтік желі:
Телефон:
Баяндама туралы ақпарат
Баяндаманың атауы:
Секция/бағыты:
Қосымша 2
Материалдарды рәсімдеу ережесі:
- жарияланатын жұмыс мұқият жөнделген болуы тиіс. Жариялау кезінде
мақалаларды техникалық өңдеу қарастырылмайды. .
- Файл Microsoft Word 2007.
-Шрифт: гарнитура – «Times New Roman».
- Беттің көлемі - А4, парақтың бағыты – «кітап».
- Кегль – 14 (суреттер мен кестелерде –12-ден кем емес),-Жоларалық интервалы –
1,0. жол жиегі жоғары және төмен жағынан – 2 см, сол жақ – 3 см., оң жақ – 1,5 см.
Азат жол: бірінші жол – шегініс 1,0 см, тегістеу – ені бойынша.
Файлды автордың тегімен атаған дұрыс.
Мақаланың бірінші азат жолында: ортасында, жартылай қарайтылған, бас
әріптермен – мақаланың толық атауы жазылады.

- Мақаланың екінші азат жолында: оң жақта, қарайтылған, курсив – толығымен
автордың (авторлардың) ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы немесе лауазымы, тегі, аты-жөні
(12 шрифт).
Мақаланың үшінші азат жолында: оң жағында, курсивпен қала, жұмыс орны
(қысқартылған қабылданбайды) немесе жұмыс орындалған мекеменің толық атауы,
қаласы жазылады (үлгісін төменнен қарау).
Мақаланың төртінші азат жолында: ортасында, курсивпен түйіндеме және кілт
сөздер (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) (шрифт өлшемі – 12) жазылады.
Әдебиеттер тізімін автоматты түрде нөмірлеуге жол берілмейді. Мәтінінде
тізімдерді нөмірлеу қолмен жасалады..
Әдебиеттер тізімі (12 шрифт) мақаланың соңында, әдебиеттер колдану
ретімен, ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 сәйкес рәсімделеді.Мәтінде сілтемелер тиісті тік жақшада
рәсімделеді: реттік нөмірі көрсетіледі, әдебиеттер тізіміндегі реттік саны және беті
көрсетіледі, мысалы [5,Б.17]. Автоматтық сілтемелерді қолдануға болмайды.
- Беттерді нөмірлеуге болмайды.
- Мақала мәтіні (тезистер) мұқият өңделген және редакцияланған болуы тиіс.
Мақалада келтірілген деректер, дәйексөздер, статистикалық және басқа да мәліметтердің
мазмұны үшін жауапкершілік авторларға жүктеледі (рәсімдеу үлгісі төменде).
Мақаланы рәсімдеу үлгісі
АЙМАҚТЫҢ КИЕЛІ КЕҢІСТІГІН ЗЕРТТЕУ
Ивлева Н.В., п.ғ.к.,доцент.
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан
Түйіндеме (12 шрифт)
Мақала тіліне байланысты, егер қазақ тілінде болса, онда түйіндеме орыс және
ағылшын тілдерінде, егер мақала орыс тілінде болса, онда түйіндеме, талаптарға сәйкес,
қазақ және ағылшын тілдерінде болуы керек.
Түйіндеме, түйіндеме, түйіндеме, түйіндеме, түйіндеме, түйіндеме, түйіндеме,
түйіндеме, түйіндеме, түйіндеме.
Кілт сөздер (үш тілде).
Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. [3,Б. 85]. Баяндама мәтіні.
Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні. (14 шрифт)
Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. (кесте 1). Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні.
Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні.
Кестелер мен суреттердің номері мен атауы болуы керек. Кестеде жоғары жағына, ал
суретте астыңғы жағына жазылады.
Үлгі: Кесте 1. Кестенің аты
Мәтін
Мәтін
Мәтін

Мәтін
Мәтін
Мәтін

Үлгі: Сурет 1. Шарын каньоны шатқалы.
Әдебиеттер тізімі:

Мәтін
Мәтін
Мәтін

1. Попов В.И. Биология пәнін (6-11 сыныптар) оқыту үрдісінде экологиялық
ұғымдарды қалыптастырудың оқу-әдістемелік жүйесі (жаңа буын оқулықтары тәжірибесі
негізінде). // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби (Серия биологическая). – №2/2(64)/. –
Алматы, 2015. – С.544-552

