
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Еуразия гуманитарлық институты 2022 ж. 14 сәуірде 

Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАҢА ҰРПАҚ - 2022» атты 

студенттер мен магистранттардың 

республикалық ғылыми конференциясын өткізеді 

 

 

Секция атаулары 

1. Педагогика және психология. 

2. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар: тарих, әлеуметтану, философия, әлеуметтік жұмыс, 

экология. 

3. Қазақ және орыс филологиясы. 

4. Шетел филологиясы және аударма ісі. 

5. Құқықтану. 

6. Қазіргі экономиканың қаржылық аспектілері. 

 

Конференцияға қатысу үшін  мақала авторының аты-жөні көрсетілген өтінім мен баяндама 

тезисі 2022 жылдың 25 наурызына дейін жіберілуі керек. Конференциядан кейін ISBN бар жинақты 

басып шығару жоспарлануда. Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 

Көрсетілген мерзімнен кешіктірілген немесе талапқа сай рәсімделмеген материалдар 

қаралмайды және кері қайтарылмайды.  

Өтінім мен тезисті рәсімдеу талаптары ұсынылды. 

 

Өтінімді рәсімдеу үлгісі 

«Ғылым және жаңа ұрпақ – 2022» атты конференцияға қатысуға 

ӨТІНІМ 
 

1 Секцияның нөмірі мен аты  

2 Баяндаманың атауы  

3 Баяндамашының тегі, аты, әкесінің аты (толық 

көрсетіледі) 

 

4 Баяндамашы туралы мәлімет (студент немесе 

магистрант екенін, курсын, мамандығын, тобын 

көрсету) 

 

5 Ғылыми жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты  

6 Жетекшінің ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы  

7 Оқу орнының толық атауы (білім беру мекемесінің)  

8 Оқу орнының мекенжайы (қаланы көрсету)  

9 Баяндамашының байланыс телефондары  

10 Баяндамашының электронды поштасының адресі  

11 Қажетті техникалық құралдар (проектор, ноутбук)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14 апреля 2022 года  Евразийский гуманитарный институт проводит 

республиканскую научную конференцию студентов и магистрантов 

«НАУКА И НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 2022», посвященную 150-летию Ахмета Байтурсынова 

 

 

Предлагается работа следующих секций: 

1. Педагогика и психология. 

2. Социально-гуманитарные науки: история, социология, философия, социальная работа, 

экология. 

3. Казахская и русская филология. 

4. Иностранная филология и переводческое дело. 

5. Право. 

6. Финансовые аспекты современной экономики. 

 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку и тезисы доклада в срок до 25 

марта 2022 года с пометкой: статья_ФИО автора. После конференции планируется выпуск 

сборника с присвоением ISBN. 

Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский. 
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. 

Форма заявки и требования к оформлению тезисов прилагаются. 
 

Образец оформления заявки 

Заявка на участие в конференции «Наука и новое поколение – 2022» 
 

1 Номер и название секции  

2 Название доклада  

3 ФИО докладчика (указывается полностью)  

4 Сведения о докладчике (с указанием – студент или 

магистрант, курс, специальность, группа) 

 

5 ФИО руководителя (указывается полностью)  

6 Ученая степень, ученое звание руководителя  

7 Полное наименование учебного заведения 

(образовательного учреждения) 

 

8 Адрес учебного заведения (с указанием города)  

9 Контактные телефоны докладчика   

10 Адрес электронной почты докладчика  

11 Необходимые технические средства (проектор, 

ноутбук) 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тезистерді ресімдеу талаптары: 
 

• мәтін Microsoft Office Word-та терілуі тиіс; 

• Times New Roman шрифтісі, 12 кегль, интервалы - бір, жақтаулары: жоғарыдан және 

төменнен – 2, сол жақтан – 3 см., оң жақтан – 1,5 см.; 

• мәтіннің көлемі А4 форматты парақшамен  2 толық бетке дейін (студенттерге) және 3 толық 

бетке дейін (магистранттарға); 

• беттің жоғары жағының ортасында – секция аты, интервалдан соң автордың тегі, аты, 

әкесінің аты, автор жайлы мәлімет (студент не магистрант екені), оқу орнының толық атауы, қала атауы, 

ғылыми жетекші туралы мәлімет (ғылыми дәрежесі, атағы, тегі, аты, әкесінің аты), интервалдан соң бас 

әріптермен баяндаманың аты, содан кейін екі интервалдан соң мәтін (рәсімдеу үлгісін қараңыз); 

• формулалар Microsoft Equtioin формуласы редакторында орындалуы тиіс; 

• тезистерді электронды түрде (файл электронды пошта бойынша жіберілуі тиіс) 

тапсыруыңызды сұраймыз; 

• мәтін автор (студент/магистрант) және ғылыми жетекші тарапынан редакцияланып, 

тексерілуі тиіс.  

 

Тіркеу жарнасы (ұйымдастыру және баспа шығындарын өтеу үшін) 2000 теңге (студенттерге) 

және 2500 теңге (магистранттарға). 

 

Конференцияға қатысу үшін өтінім мен тезис электронды түрде 

мына мекенжай бойынша қабылданады: 

010009, Нұр-Сұлтан қаласы, М. Жұмабаев даңғылы, 4, Еуразия гуманитарлық институты 

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің жауапты хатшысы 

Аязбаева Асемгуль Темирхановнаға 

Телефон/факс: (7172) 561 933, ұялы телефон: +7 701 176 85 51,е-mail: konf.eagi2022@gmail.com  

 

Тiркеу жарнасы Нұр-Сұлтан қаласы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 

ИИК КZ806010111000036337 есеп-шотына аударылады, 

БИН 990140001808, БИК HSBKKZKX, КБе 17, төлем бағытының коды 861 

 

 

үлгі 

 

1-секция: Педагогика және психология 

 

Асаров М. М., 

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің магистранты, Көкшетау қ-сы., 

ғылыми жетекшісі: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Кенжеғалиев Қ. К. 

 

БІЛІМГЕ ДЕГЕН ИМАН – ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ КҮЙІ 

 

 

Мәтін…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов: 
 

• текст должен быть набран в Microsoft Office Word; 

• шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее – 2 см., 

левое – 3 см., правое – 1,5 см.; 

• объем текста до 2 полных страниц на листах формата А4 (для студентов) и до 3 полных 

страниц (для магистрантов); 

• сверху страницы по центру – название секции, через интервал фамилия, имя и отчество 

автора, сведения об авторе (студент или магистрант), полное наименование учебного заведения, 

город, сведения о научном руководителе (ученая степень, звание, фамилия, имя и отчество), через 

интервал название доклада прописными буквами, затем через два интервала текст (см. образец 

оформления); 

• формулы должны быть выполнены в редакторе формул Microsoft Equtioin; 

• тезисы просим представлять в электронном виде (файл должен быть отправлен по 

электронной почте); 

• текст должен быть отредактирован и вычитан автором (студентом/ магистрантом) и 

научным руководителем. 

 

Регистрационный взнос (для покрытия организационных и издательских расходов ) 2000 

тенге (для студентов) и 2500 тенге (для магистрантов). 

 

Заявки и тезисы для участия в конференции принимаются в электронном виде 

по адресу:010009, г. Нур-Султан, пр. М. Жумабаева, 4, Евразийский гуманитарный институт 

Ответственному секретарю оргкомитета конференции  

Аязбаевой Асемгуль Темирхановне 

Телефон/факс: (7172) 561 933, моб. телефон: +7 701 176 85 51,е-mail:konf.eagi2022@gmail.com  

 

Регистрационный взнос перечисляется на ИИК КZ806010111000036337 

в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИН 990140001808, БИК HSBKKZKX, 

КБе 17, Код назначения платежа 861 
 

 

образец  

Секция 1:  Педагогика и психология 
 

Сысоева Р. В., 

студент Евразийского гуманитарного института 

г. Нур-Султан, научный руководитель: 

доктор психологических наук, профессор Изакова А.Т. 
 

ИМИДЖ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 

 

Текст …………………………………………………………………………………………… 
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