
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная научно-практическая конференция 

«АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 12: «Роль многопрофильного регионального 

университета в развитии инновационных направлений науки, образования  

и культуры», посвященная 70-летию  Южно-Казахстанского  

государственного университета им. М.Ауэзова  
 

Страна: Республика Казахстан 

Место проведения: г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5 

Дата проведения: 11-12 октября 2013 г. 

Организатор: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова 

 

Работа конференции проводится по следующим секциям: 

1. Глобализация высшего образования как фактор развития интеллектуального потенциала в       

контексте стратегии «Казахстан – 2050»; 

2. Значение культуры и искусства в формировании казахстанского патриотизма; 

3. Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс для Казахстана в региональном и 

глобальном измерении, совершенствование правовой системы Казахстана;  

4. Социально-экономические перспективы развитие регионов в условиях форсированного 

индустриально-инновационного развития; 

5. Перспективные направления возобновляемой энергетики и энергосберегающих технологий в 

формате Международной выставки «ЭКСПО-2017»; 

6. Инновационные направления в развитии химической технологии неорганических веществ, 

силикатных материалов и металлургии; 

7. Теоретические и прикладные исследования в области физико-математических наук,  IT-

технологии и автоматизации производств; 

8. Современные технологии глубокой переработки нефти, органический синтез, химия и физика 

полимеров; 

9. Глобальные и региональные проблемы защиты окружающей среды, безопасность 

жизнедеятельности; 

10. Биотехнология в промышленности, сельском хозяйстве и медицине;  

11. Развитие нанотехнологии и наноматериалов; 

12. Строительство и архитектура, современные технологии строительных материалов;  

13. Актуальные вопросы и тенденции развития механики машиностроения, транспорта и логистики; 

14. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса, легкой и пищевой 

промышленности;  

15. Совершенствование менеджмента качества образования. Модернизация методик образования и 

профессиональная подготовка современного педагога. Проблемы дистанционного обучения; 

16. Проблемы современного языкознания и литературоведения в концепцуальном аспекте; 

17. Спортивно-оздоровительные аспекты воспитания и развития конкурентоспособной личности. 

 

 К участию в работе конференции приглашаются профессорско-преподавательский состав,  ученые 

вузов и НИИ  Республики Казахстан, стран Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, 

имеющие значимые результаты научных исследований по тематике конференции.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 
Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном (в 2-х 

экземплярах) и электронном вариантах, копия квитанции об оплате организационного взноса (в размере 3000 

тенге) принимаются до 10 июня 2013 года включительно по электронной почте ukgu70@mail.ru или по 

адресу: 160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5, Южно-Казахстанский 

государственный университет им. М. Ауэзова, учебный корпус № 3 «В», 2 этаж, каб. 203, отв. секретарь 

Оргкомитета конференции: к.т.н. Бескенов Нурлан Бескенулы, начальник отдела технических наук Научно-

исследовательского управления ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

 Требования к оформлению докладов: 
Текст доклада (до 5-ти страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, (размер символа – 11, межстрочный 

интервал – 1, левое поле – 2,5 мм, остальные поля – 20 мм, отступ в начале абзаца – 1 см). Материал 

размещается в следующем порядке: на первой строке указывается УДК, через строку – заглавными 
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буквами название доклада (жирным шрифтом), через строку – инициалы и фамилии автора (-ов), через 

строку – полное название организации, город и страна. На следующей строке курсивом – для докладов на 

русском языке түйін и summary, для докладов на казахском языке резюме и summary, для докладов на 

английском языке summary. Далее через строку печатается основной текст доклада. Литература 

указывается  в конце основного текста с отступом в одну строку. Текст доклада, заявка и копия квитанции 

об оплате организационного взноса предоставляются в двух экземплярах на бумажном носителе с хорошим 

качеством печати (без указания номеров страниц) и в электронном варианте на диске или по электронной 

почте ukgu70@mail.ru (название файла должно содержать фамилию первого автора, доклад и заявка 

предоставляются в одном файле). Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. 

Планируется издание материалов конференции до начала конференции, поэтому материалы, поступившие 

позже указанного срока, либо не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

принимаются, не рассматриваются и не возвращаются. 

 Бронирование гостиницы возможно не позднее 10 сентября 2013 года. 

 

Уважаемые коллеги! Просим Вас представить материалы в тщательно отредактированном виде с 

соблюдением всех вышеуказанных требований.  

Образец оформления доклада: 

УДК (10 пт.) 

 

РОЛЬ М.АУЭЗОВА В РАЗВИТИИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 пт.) 

 

Аскарова Г. (11 пт.) 

ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан (10 пт.) 

 

Түйін (10 пт.) 
 

Summary (10 пт.)   
 

Основной текст доклада (11 пт.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Литература (11 пт.) 

 

Форма заявки: 

Заявка 

1. Ф.И.О. докладчика (полный)   

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Организация, должность  

4. Адрес (обязательно указать индекс)  

5. Телефон контактный, факс (международный код)  

6. Название доклада  

7. Название секции  

8. Необходимое техническое оборудование  

9. Бронирование гостиницы (да, нет)  

 

По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет конференции 

Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 21-19-82 Факс: +7 (7252) 21-19-89 Е-mail: ukgu70@mail.ru  

Организационный взнос необходимо перечислить материальному лицу  Кынатовой Асие Амзеқызы 
РНН: 582210875846 

ИИН:570501301316 

уд. личности № 018100111 от. 09.11.2005 МЮ РК. 

ЮКФ АО «Цеснабанк» № 4132630001896106 
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
               

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

құрылғанына 70-жыл толуына  арналған «ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ – 12:  

   «Инновациялық бағыттағы ғылым, білім және мәдениеттің 

 дамуындағы көп салалы аймақтық университеттің ролі» атты  

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
 

Ел: Қазақстан Республикасы 

Өткізілетін орны: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5. 

Өткізу уақыты: 11-12 қазан 2013ж. 

Ұйымдастырушы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

          Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 
1. «Қазақстан-2050» стратегиясы контексіндегі интеллектуалдық болашақты дамытудың факторы 

ретінде-жоғары білімді жаһандандыру; 

2. Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы мәдениет пен өнердің маңызы; 

3. «Қазақстан-2050» стратегиясы – Қазақстан үшін жаһандық және аймақтық көлемдегі жаңа саяси 

бағыт, Қазақстандағы құқық жүйесінің жетілдірілуі; 

4. Үдемелі индустриалды инновациялық келешек жағдайындағы аймақтардың әлеуметтік-

экономикалық дамуы; 

5. Жаңартылған энергетика мен энергиясақтаушы технологиялардың Халықаралық көрме 

«ЭКСПО-2017» форматындағы перспективалық бағдары; 

6. Бейорганикалық заттардың, силикат материалдарының және металлургияның химиялық 

технологиясын дамытудың инновациялық бағыттары; 

7. Физика-математика саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулер, өндірісті 

автоматтандыру мен АТ-технологиясы; 

8. Мұнайды қайта өңдеудің заманауи технологиясы, органикалық синтез, химия және физика 

полимерлері; 

9. Қоршаған ортаны қорғаудың жаһандық және аймақтық мәселелері, өмір сүру қауіпсіздігі; 

10. Өндірістегі, ауыл шаруашылығындағы және медицинадағы биотехнология;  

11. Нанотехнологиялар мен наноматериалдарды дамыту; 

12. Құрылыс және сәулет құрылыс материалдарының заманауи технологиялары; 

13. Механика, машина жасау транспорт және логистиканы дамытудағы өзекті мәселелер мен 

тенденциялар; 

14. Агроөнеркәсіп кешені, жеңіл және тамақ өнеркәсібін дамытудың мәселелері мен перспективасы; 

15. Білім беру сапасы менеджментін жетілдіру. Білім беру әдістерін модернизациялау, заманауи 

педагогты кәсіби дайындау. Қашықтықтан оқыту мәселелері: 

16. Қазіргі тіл білімі және әдебиеттанудың концептуалдық тұрғыдағы мәселелер; 

17. Тұлғаның бәсекеге қабілеттілігін тәрбиелеу мен дамытудағы спорттық сауықтыру аспектілері; 

 

 Конференция жұмысына қатысуға конференция тақырыбы бойынша маңызды ғылыми зерттеу 

нәтижелері бар Қазақстан, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының және алыс шетел мемлекеттерінің 

жоғары оқу орындары мен ҒЗИ-тарының оқытушы-профессорлар құрамы, ғалымдар шақырылады.  

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері   

Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі және 

электрондық нұсқалары ukgu70@mail.ru (2 данадан) және ұйымдастыру жарнасы (3000 теңге көлемінде) 

төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен немесе төмендегі мекен-жайда 2013 

жылдың 10 маусымына дейін қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тәуке хан 

даңғылы, 5, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті №3 «В» ғимараты, 2 қабат, 

203 каб. Конференцияны ұйымдастыру комитетінің жауапты хатшысы: т.ғ.к. Бескенов Нұрлан Бескенұлы – 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ Ғылыми-зерттеу басқармасы техникалық ғылымдар бөлімінің бастығы.  

 Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар: 
Баяндама мәтіні (суреттер мен сызбаларды қоса А4 форматында 5 беттен аспайтын) Microsoft Word 

редакторының мәтінінде терілуі қажет. Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі баяндамалар үшін Times New 

Roman қарпі (қаріп өлшемі – 11, жоларалық қашықтық – 1, сол жағы – 2,5 мм, қалған жақтары – 20 мм, 

жаңа жол бойынша шегініс – 1 см) қолданылады. Материал төмендегідей тәртіппен орналасады: бірінші 

жолда ӘОЖ көрсетіледі, бір жол төмен – бас әріптермен баяндама тақырыбы (қою қаріппен), бір жол 

төмен – автордың аты-жөні және тегі, бір жол төмен – мекеме, қала және ел атауы беріледі. Келесі жолда 
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курсивпен – орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін және summary, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін 

резюме және summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме келтіріледі. Жаңа жолдан 

баяндаманың негізгі мәтіні басылады. Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін 

беріледі. Баяндама мәтіні мен өтініштің сапалы басылған екі дана (бет нөмірі көрсетілмей) баспа түрі және 

электронды нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы төленгені туралы түбіртектің көшірмесімен бірге дискте 

немесе мына электрондық поштамен ukgu70@mail.ru ұсынылады (файлдың атауы бірінші автордың 

фамилиясымен сай келуі қажет, баяндама мен өтініш бір файлда беріледі). Баяндама авторларының саны 3 

адамнан аспауы тиіс. Баяндама мәтіні түзетілмейді және түпнұсқа болып саналады. Конференция 

еңбектерінің жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе 

талаптарға сай келмейтін материалдар жарияланбайды, қаралмайды және қайтарылмайды. 

 Қонақүйді брондау 2013 жылдың 1 қыркүйекке дейін  
 

Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс терілген 

материалдарды жіберу сұралады. 

Баяндаманы дайындау үлгісі:  

ӘОЖ (10 пт.) 

 

 М. ӘУЕЗОВТІҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ДАМЫТУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ (11 пт.) 

 

Асқарова Г. (11 пт.) 
М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан (10 пт.) 

 

Резюме (10 пт.) 

 

Summary (10 пт.) 
 

Баяндаманың негізгі мәтіні (11 пт.) 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Әдебиеттер (11 пт.) 

 

1 

2 

Өтініш үлгісі: 

Өтініш 

1 Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)  

2 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

3 Мекемесі, лауазымы  

4 Мекен-жайы (индексі көрсетілуі міндетті)  

5 Телефон, факс (халықаралық байланыс кодымен)  

6 Баяндаманың тақырыбы   

7 Секцияның атауы  

8. Керекті техникалық құралдар  

9. Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі 

(иә, жоқ) 

 

 

Барлық сұрақтар бойынша конференцияның ұйымдастыру комитетіне хабарласуыңызды 

сұраймыз:  

Телефон: +7 (7252) 21-06-48, 21-19-82 Факс: +7 (7252) 21-19-89 E-mail: ukgu70@mail.ru  
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INFORMATION LETTER 

International scientific conference  

«AUEZOV READING – 12: « The role of the multiple- discipline regional 

University in developing of innovative directions in research,  

education and culture», devoted to 70 years anniversary of  

M. Auezov South Kazakhstan State University 
  
Country: Kazakhstan 

Address:Shymkent city, Tauke khan av., 5 

 Date: 11-12 October 2013  

Organizer: M. Auezov South Kazakhstan State University. 

 

The conference is held in the following sections: 

1. Internationalization of higher education as a factor of intellectual potential developing in the context of 

the strategy "Kazakhstan - 2050". Improving of the quality management education. 

2. The value of art and culture in the formation of Kazakh patriotism; 

3. Strategy "Kazakhstan-2050" - a new political policy for Kazakhstan in the regional and global scale, 

improving the legal system of Kazakhstan; 

4. Social-economic prospects of the regions in terms of forced industrial-innovative development; 

5. Perspective directions of renewable energy and energy saving technologies in the format of the 

International Exposition "Expo-2017"; 

6. Innovative directions in development of chemical technologies inorganic substances, silicate materials 

and metallurgy; 

7. Theoretical and applied research in the area physical and mathematical sciences, IT-technologies and 

automation;  

8. Modern technologies of deep oil refining, organic synthesis, chemical and other polymers; 

9. Global and regional problems of protecting environmental issues, life safety; 

10. Biotechnology in industry, agriculture and medicine;  

11. Developing of nanotechnology and nanomaterials; 

12. Construction and architecture, modern technologies of building materials; 

13. Current issues (or actual questions) and trends of engineering, transport and logistics developing;  

14. Problems and perspectives of agriculture, light and food industries developing;  

15. Modernization of education methods and professional training of modern teacher. Problems of distance 

learning.; 

16. Problems of modern linguistics and literature criticism in the conceptual aspect;  

17. Sport and health aspects of education and development of the competitive person; 

 To participate in the conference are invited professor teaching staff, scholars of universities and research 

institutions of the Republic of Kazakhstan, the countries of the Commonwealth of Independent States and far 

abroad countries, with significant results of scientific researches on the theme of the conference. 

 Working languages: Kazakh, Russian and English. 

Applications for participation in the conference (in the form attached), texts of reports in printed in duplicated and 

electronic versions and a copy of the receipt of the pay the registration fee (3,000 KZT) are accepted until June 10, 

2013 inclusive  by e-mail or address: 160012, Republic of Kazakhstan, Shymkent, Tauke Khan Avenue, 5, M. 

Auezov South-Kazakhstan State University., Educational Building № 3 "B", 2 floor, office №203. Executive 

Secretary of the Organizing Committee of Conference: Dr. Beskenov Nurlan Beskenuly, a Head of Technical 

Science Office Research Department of  M. Auezov SKSU. 

  Requirements to the reports: 

The text of the report (up to 5 A4 pages, including figures and tables) should be typed in a Microsoft Word text 

editor. For reports in Kazakh, Russian and English - the font Times New Roman, (symbol size - 11, line spacing - 

1 in the left margin - 2.5 mm, and the rest of the field - 20 mm, a space at the beginning of the paragraph - 1 cm). 

The material is placed in the following order: the first line contains the UDC, after line - in capital letters the title 

of the report (in bold), after line - the initials and surname of the author (s) line - full name, of the estabrishment 

city and country. On the next line in italics - to reports in Russian түйін and summary, to reports in Kazakh 

резюме and summary, for reports in English түйін and resume. Next after line is printed main text of the report. 

Literature indicated at the end of the main text is indented in one line. The text of the report, the application and a 

copy of the receipt of the registration fee provided in duplicate on paper with good quality printing (without page 

numbers) and in electronic form on disk or by e-mail ukgu70@mail.ru  (file name should contain first author's 

surname, report and application are available in one file). The text of the report can not be edited and is original. It 
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is planned the publication of conference materials prior to the conference, so the materials received after the 

deadline or that don’t  meet the specified requirements, for are not accepted publication, not reviewed and not 

returned. 

 

 Hotel reservation may not be later than September 10, 2013. 

Dear Colleagues, We ask you to submit materials in a carefully drafted in compliance with all the above 

requirements. 

  

The sample design of the report: 

UDC (10 pt.) 

 

M. Auezov’s ROLE IN THE DEVELOPMENT of the Kazakh literature (11 pt.) 

Askarova G. (11 pt.) 

 

M. Auezov SKSU., Shymkent, Kazakhstan (10 pt.) 

 

Түйін (10 пт.) 

 

Summary(10 пт.) 

 

The main text of the report (11 pt.)(11 пт.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

  

Literature (11 points). 

1 

2 

  

Application Form: 

Application 

1 Reporter’s name (full)   

2 Academic Degree, status   

3 Organization, position   

4 Address (required to indicate the index)   

5 Contact phone, fax (international code)   

6 Title of report   

7 Section Title   

8 The necessary technical equipment   

9 Hotel reservation (yes, no)   

  

For all questions please contact the organizing committee of the conference: 
Phone: +7 (7252) 21-06-48, 21-19-82 Fax: +7 (7252) 21-19-89 E-mail: ukgu70@mail.ru 

The organizational contribution needs to be listed to the material person: Kynatova Asiya Amzekizi 

TRN: 582210875846 

IIN: 570501301316 

Identity Card № 018100111 from 09.11.2005 Ministry of Justice of RK 

Joint-stock company  SKB “Tsesnabank” № 4132630001896106 
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