ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕНЕТИКА КАФЕДРАСЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер !
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті биология және биотехнология
факультеті молекулалық биология және генетика кафедрасы биология ғылымдарының
докторы, профессор, ХАА және ҚЖМ ҰҒА академигі Биғалиев Айтхожа Биғалиұлының
75-жылдығына арналған «Экологиялық генетика мен экпериментальды биологияның
өзекті проблемалары» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға
шақырады. Ӛткізілу уақыты: 25 қаңтар 2018 жыл, сағат 10.00. Ӛткізілу орны: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің
биология және биотехнология факультеті, № 2 зал.
Конференция бағдарламасында келесі секциялар бойынша пленарлы және
секциялық отырыстар ӛткізу қарастырылады:
Секция 1. Жалпы және экологиялық генетиканың ӛзекті проблемалары.
Секция 2. Экология мен экспериментальды биология проблемалары: білім беру, тәрбие
және ғылым модернизациясы.
Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.
Қатысушыларды тіркеу №2 акт залының фойесінде ӛтеді.
Конференцияның іріктелген материалдарын «ҚазҰУ хабаршысы. Экология
сериясына» шығару жоспарлануда (ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау
комитетінің тізіміне кіреді). ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясының хатшысы –
Ниязова Назгуль Есенгельдиевна. E-mail: vestnik.kaznu.eko@mail.ru. Мақалаға рецензия
және «ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы» журналының ғылыми редакторы, ұйым
жетекшісі профессор Б.Қ. Заяданның атына ілеспе хат болуы керек. Мақаланы рәсімдеу
сұрақтары бойынша Н.Е. Ниязоваға байланасыңыздар, биотехнология кафедрасы, 405
кабинет. Қызмет телефоны: 8(727)221-10-00; ішкі 1205; моб.тел. 87778620202.
Конферения материалдар мен ӛтінішті тӛменде келтірілген ережеге сай 2017
жылдың 25 желтоқсанына дейін келесі электронды почтаға жіберіңіздер:
ayzada.1983@mail.ru. Қызмет телефоны: 8(727)221-10-00; вн., 1215, моб.телефон: 8-777155-78-06.
Конференция материалдарының жинағы үшін тезистер кӛлемі 1 беттен аспауы
керек. Файл бірінші авторды фамилиясымен аталуы керек (Иванов.doc). Конференция
материалдарының жинағында мақала жариялау құны 1 бет 1000 теңге.

Авторларға арналған ереже (тезиске қойылатын жалпы талаптар)
Жарияланатын материалдар теориялық және практикалық құндылығы, сонымен
қатар таңдалған секцияға сәйкес болуы керек.
Келесі талаптарға сай ұсынылған материалдар қабылданады:
Тезис атауы мен мәтіні Microsoft Word мәтіндік редакторында, Times New Roman
шрифтімен, бас әріппен, 12 кегль, 1 интервалмен жазылуы керек.
Автор(лар) туралы мәлімет.
Автордың аты-жӛні, ғылыми дәрежесі, ұйым атауы, электронды поштасы ортаға
жазылу керек.
Материал мәтіні.
Беттің полясы келесідей болуы керек:
• жоғарғы - 20 мм,
• тӛменгі - 20 мм,
• сол және оң жағы - 20 мм;
Тегістелу: барлық мәтін ені бойынша қойылады.
Тезисте график, кесте мен суреттер болмауы керек.

Қатысу үшін өтініш үлгісі
ТАӘ (толық):
Жұмыс орны:
Қызметі, ғылыми дәрежесі:
Байланыс телефоны:
Электронды пошта мекен-жайы (E.mail):
Почта мекен-жайы:
Баяндаманы кӛрсетуге қажетті техникалық құралдар:

Сіздің қатысқаныңызға алғысымыз шексіз!
Ұйымдастыру комитеті осы хатты қызығушы түлғалар арасына таратқандарыңыз үшін
алғысын білдіреді!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра молекулярной биологии и генетики факультета биологии и биотехнологии
Казахского национального университета имени аль-Фараби приглашает на
международную научно-практическую конференцию, посвященную 75-летию доктора
биологических наук, профессора А.Б. Бигалиева, академика Национальной Академии
Наук Высшей Школы РК и МАИН, на тему: «Актуальные проблемы экологической
генетики и экспериментальной биологии». Дата проведения конференции: 25 января
2018 года, 10.00 часов. Место проведения конференции: Республика Казахстан, г. Алматы,
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет биологии и
биотехнологии, актовый зал № 2.
В программе конференции пленарные и секционные заседания.
конференции:
Секция 1. Актуальные проблемы общей и экологической генетики.
Секция 2. Проблемы экспериментальной биологии и экологии.
Секция 3. Вопросы модернизации науки и образования.

Секции

Официальные языки конференции: казахский, русский, английский
Регистрация участников состоится в фойе большого актового зала №2 с 9:00 до 10:00
Издание избранных материалов конференции планируется в журнале «Вестник
КазНУ им.аль-Фараби. Серия экологическая» (входит в Перечень Комитета по контролю в
сфере образования и науки РК). Секретарь Вестника КазНУ. Серия экологическая –
Ниязова Райгуль Есенгельдиевна. E-mail: vestnik.kaznu.eko@mail.ru. Статья должна
сопровождаться рецензией и сопроводительным письмом на имя научного редактора
журнала «Вестник КазНУ, Серия экологическая» профессора Б.К. Заядана за подписью
руководителя организации. По всем вопросам оформления публикации статей обращаться
Ниязовой Р.Е., кафедра биотехнологии, кабинет 405. Служебный телефон: 8(727)221-1000; вн. 1205; сот. 87778620202.
Заявки и материалы конференции в электронном виде оформленные по прилагаемым
правилам, необходимо отправить до 25 декабря 2017 года по следующему адресу:
ayzada.1983@mail.ru . Служебный телефон: 8(727)221-10-00; вн., 1215, моб.телефон: 8777-155-78-06.
Тезисы для сборника материалов конференции должны быть объемом не более 1
страницы.
Файл должен быть озаглавлен по фамилии первого автора (Иванов.doc). Стоимость
публикации в сборнике материалов конференции 1 страница 1000 тенге.

Правила для авторов (общие требования к тезису)
Требования к оформлению материалов тезисов для Сборника материалов
конференции:
Все материалы, представленные для публикации, должны обладать как
теоретической, так и практической ценностью, а также соответствовать тематике
выбранной секции.
К публикации принимаются материалы, представленные с соблюдением
следующих требований:
Название тезиса прописными буквами, шрифтом Times New Roman, 12, набрана в
текстовом редакторе Microsoft Word, интервал 1.
Сведения об автор(ах).
ФИО автора, ученая степень, наименование организации, электронный адрес по
центру поля.
Текст материалов.
Поля страницы должны соответствовать следующим значениям:
• верхнее - 20 мм,
• нижнее - 20 мм,
• левое и правое -по 20 мм;
Выравнивание: весь текст (с заглавием и подзаголовками) - по ширине, без
переносов.
Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, рисунков или фотографий.
Образец оформления заявки для участника
ФИО (полностью):________________________________________
Место работы:___________________________________________
Должность, ученая степень:________________________________
Контактные телефоны:__________________________________________
Адрес электронной почты (E.mail):________________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________
Технические средства, необходимые для демонстрации доклада:________

Будем рады Вашему участию!
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди
заинтересованных лиц!

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER AL-FARABI
DEPARTAMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
INFORMATIONAL LETTER
Dear colleagues!
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Biology
and Biotechnology, al-Faraby Kazakh National University invite you to participate the
International conference "Modern Issues of Ecological Genetics and Current Biology»,
dedicated to the 75th anniversary of Professor Aythazha Bigalievich Bigaliev, Doctor of
Biology, Academician of the National Academy of High School of Republic of Kazakhstan and
the International Academy of Engineering Sciences, which will be held at the Faculty of Biology
and Biotechnology of Al-Farabi Kazakh National University on January 25, 2018 at 10.00 a.m.
(Almaty c., 71 al-Farabi Ave., Building No. 6, Lecture Hall No. 2.).
ProgramME of the conference includes plenary and sectional meetings at the following
sections:
Section 1. Modern Issues of General and Ecological Genetics.
Section 2. Problems of Experimental Biology and Ecology.
Section 3: Issues of modernization of research and education.
Official conference languages: Kazakh, Russian, and English.
Publication of selected conference proceedings is to be submitted to the journal "KazNU
Newsletters. Series of Ecology" (included in the List of the Committee for Control in the Sphere
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan). Secretary of the journal is Dr.
Niyazova Nazgul Essengeldiyevna. E-mail: vestnik.kaznu.eko@mail.ru. The paper should be
accompanied by reference letter and cover letter signed by the head of the organization to the
editor of the journal, Prof. B.K.Zayadan. For all issues on publication, please, contact Dr. N.E.
Niyazova, Department of Biotechnology, Office 405. Office phone: 8 (727) 221-10-00; ext. 1205; Mobile 87778620202.
Applications and abstracts of a report in electronic form, designed according to the
requirements of the journal, should be sent by December 25, 2017 to the following e-mail
address: ayzada.1983@mail.ru. Office phone: 8 (727) 221-10-00; ext., 1215, mobile phone: 8777-155-78-06.
The example of the application form
Name and Surname (fully):________________________________________
Place of work:___________________________________________
Position, degree:________________________________
Contact phone:__________________________________________
(E.mail) address:________________________________
Post Box:_______________________________________________
Technical means necessary for the demonstration of the report:________
Looking forward your participation!
The Organizing Committee will be grateful for dissemination of this letter circulated to all the
parties interested in this event!

