ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қадірлі әріптестер!
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2014 жылдың 25 сәуірінде
университеттің 70 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Қазіргі кездегі көптілді
білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық
конференция жұмысына қатысуға шақырады.
Конференция жұмыстарының негізгі бағыттары:
 қоғамдық ғылымдар секциясы
 гуманитарлық ғылымдар секциясы
 жаратылыстану ғылымдар секциясы
 техникалық ғылымдар секциясы.
Конференция жұмысы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.
Конференция материалдары мақалалар жинағы түрінде жарық көреді. Конференция
материалдарын 2014 жылдың 5 сәуіріне дейін жіберуге болады.
Мақаланың безендірілуіне қойылатын талаптар: көлемі 5 беттен аспауы тиіс,
редакторы – WORD, кегль 14. Мәтіндер TIMES NEW ROMAN қарпімен жазылуы қажет,
файлдық форматы - RTF. Мақалалардың баспа мәтіні және электронды нұсқасы болу
керек. Сілтеме жасалатын әдебиет мақала ішінде реттік саны бойынша (тік жақшаның
ішінде), мақала соңында толық түрде көрсетіледі. Мақала тақырыбы ортаға кіші
әріппен, жартылай жуан шрифтпен (кегль 14) жазылады; төменірек оң жақта автордың
аты-жөні, жартылай жуан шрифтпен (кегль 14), ғылыми атағы, дәрежесі, астына
курсивпен жұмыс орны, қала, мемлекет, көрсетіледі (кегль 12). Тірек сөздер
(ключевые слова) 5-тен көп емес; парақ параметрлері: үстіңгісі мен астыңғысы – 20
мм, сол жақ – 30 мм, оң жақ – 15 мм. Мақала түйіндемесі (3-4 сөйлем) қазақ, орыс
және ағылшын тілдерінде берілуі керек.
Ұйымдастыру жарнасы – 3000 теңге, магистрантарға 2000 теңге, шетелдіктер
үшін 50$ көлемінде төленеді. Конференцияға қатысуға байланысты шығындар
қатысушының өз есебінен жүзеге асырылады.
Мақалалар мына мекенжайда қабылданады:
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әйтеке би 99. Қазақ
мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.
Жауапты қабылдаушы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті, Шетел тілін оқыту әдістемесі
кафедрасы. 310 кабинет. №1 оқу ғимараты. Байланыс телефоны: 8 (727) 2794531.
Жансеркеева Елдана (ұялы тел.: 87013110074, 87078213523), e-mail: eldanaereke@mail.ru. Қаржаубекова Гүлнұр (ұялы тел.: 87014524337, 87073071983), e-mail:
gukamani@mail.ru.

Конференцияға қатысушының мәліметі:
Аты-жөні (толығымен)
Жұмыс орны
Қызметі
Ғылыми атағы, дәрежесі
Секция
Мақаланың тақырыбы
Мекен-жайы (мемлекет, қала)
Оқу орны, кафедрасы
e-mail
Телефон
Қонақ үй (керек болса)
Төлемақыны мына реквизитке жіберу керек:
Мемлекеттік республикалық меншік
050000, Алматы, ул. Әйтеке би, 99
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
университеті
РНН 600700169665
ИИК KZ 49856000000001212-kzt
KZ 928560000003037929-RUR
БИК КСJBKZKX
БИН 990240005438
КБЕ 16
АО “Банк Центр Кредит” г. Алматы,
ул Бөгенбай, 156
Тел: 8 (727) 2794531

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Казахский государственный женский педагогический университет приглашает Вас
25 апреля 2014 года принять участие в работе Международной научно-практической
конференции на тему «Актуальные проблемы развития полиязычного образования на
современном этапе», посвященной 70-летию Казахского государственного женского
педагогического университета.
Работа конференции планируется по следующим секциям:
 Секция общественных наук
 Секция гуманитарных наук
 Секция естественных наук
 Секция технических наук
Рабочие языки: казахский, русский, английский. Материалы конференции будут
опубликованы в виде сборника научных статей. Для участия в конференции до 5 апреля
2014 года необходимо представить текст статьи и заявку.
Требования при оформлении статей: объем не более 5 страниц, редактор WORD,
кегль 14. Тексты набираются шрифтом TIMES NEW ROMAN, формат файла RTF. Статьи
должны быть представлены в напечатанном и электронном вариантах. Ссылки на
использованные источники указываются в статье порядковым числительным (в
квадратных скобках) и в конце статьи – полностью. Название статьи пишется в центре
полужирным шрифтом, малыми буквами (кегль 14); ниже с правой стороны указывается
полное имя автора полужирным шрифтом (кегль 14), научное звание и степень, ниже
курсивом – место работы, город, страна, (кегль 12). Ключевые слова - не более 5-и;
параметры страницы: сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм.
Междустрочный интервал – 1,0. Резюме статьи (3-4 предложений) на казахском, русском
и английском языках.
Сумма организационного взноса – 3000 тенге, для магистрантов – 2000 тенге, для
иностранцев - 50$. Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за
счет участников.
Статьи принимаются по адресу:
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би 99. Казахский
государственный женский педагогический университет.
Ответственное лицо: Казахский государственный женский педагогический
университет, Факультет казахской филологии и мировых языков. Кафедра методики
обучения иностранному языку. Кабинет № 310. Учебный корпус №1. Тел. 8(727) 2794531
Жансеркеева Елдана (тел.: 87013110074, 87078213523), e-mail: eldana-ereke@mail.ru
Каржаубекова Гульнур (тел.: 87014524337, 87073071983), e-mail: gukamani@mail.ru.

Информация об участнике конференции:
ФИО (полностью)
Место работы
Должность
Научное звание, степень
Секция
Название статьи
Адрес (страна, город)
Вуз, кафедра
e-mail
Телефон
Гостиница (если нужно)

Реквизиты для банковского перевода:
Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения 050000, Алматы, ул. Айтеке би, 99
Казахский государственный женский
педагогический университет
РНН 600700169665
ИИК KZ 49856000000001212-kzt
KZ 928560000003037929-RUR
БИК КСJBKZKX
БИН 990240005438
КБЕ 16
АО “Банк Центр Кредит” г. Алматы,
ул Бөгенбай, 156
Тел: 8 (727) 2794531

