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Құрметті әріптестер! 

Сіздерді биология ғылымдарының докторы, профессор, 
Жаратылыстану ғылымдары бойынша Қазақстан Ұлттық академиясының 
академигі, ЖОО- 2007 Үздік оқытушысы, ірі микробиолог Жұбанова Ажар 
Ахметқызының 75 –жылдығына арналған «Биотехнологияның заманауи 
мәселелері: зертханалық зерттеулерден өндіріске» атты Халықаралық 
ғылыми-техникалық конференцияға қатысуға шақырамыз. 

Конференцияға ғылыми жұмыстар және баяндамалар ретінде 
тееориялық, эксперименттік және қолданбалы сипаттағы ғылыми 
жұмыстар, сондай-ақ ғылыми жаңалықтар ұсынуға болады. 

Конференцияда Сіздерді көруге қуаныштымыз! 

Ұйымдастыру комитеті 

 

Конференция ұйымдастырушылары 
• Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 
• Биология және биотехнология факультеті 
• Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты 



• Экологиямәселелері ғылыми-зерттеу институты 
 

Ұйымдастыру комитеті 
• Г.М. Мутанов 
• М.М. Бүркітбаев 
• Т.С. Рамазанов  
• Д.Ж. Ахмед-Заки 
• З. А. Мансуров  
• Ш.Е. Жаманбалаева 
• Б.К. Заядан 
• А.А. Жұбанова 
• А.К. Бисенбаев 
• А.А. Скакова 
• И.С. Савицкая 
• И.Э. Дигель 
• А.С. Баубекова 
• А.С. Кистаубаева 
• К.А. Мухатаева 
• А.К. Ерназарова 

 

• Г.К. Қайырманова 
• Н.Ш. Акимбеков 
• Г.Ж. Абдиева 
• П.С. Уалиева 
• А.К. Садвакасова 
• Н.А. Ақмұханова 
• Д.К. Кирбаева 
• А.А. Мелдебекова 
• М.Х. Нармуратова 
• Г.И. Ерназарова 
• М.А. Абдулжанова 
• Д.Х. Шокатаева 
• Қ. Тастамбек 
• Ф.К. Сарсекеева 
• Н.К. Бектілеуова 
• М. Бауенова 

 

  

Конференция секциялары: 
• №1 Секция. Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдердің 

биотехнологиялық және генетикалық потенциалы.  
• №2 Секция. Экологиялық биотехнология және биоэнергетиканың маңызды 

мәселелері. 
• №3 Секция. Ауылшаруашылығы, ветеринария және медицина үшін жаңа 

биотехнологиялық препараттар жасаудағы практикалық шешімдер.  
• "Жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес орта және жоғары мектептерде 

қазіргі заманға сай биотехнолог-мамандар дайындаудың мәселелері" 
тақырыбындағы G-Global  дискуссиялық алаңында дөңгелек стол. 

Дөңгелек столдың негізгі тақырыптары: 

• Жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес орта және жоғары мектептерде 
қазіргі заманға сай биотехнолог-мамандар дайындаудың мәселелері.                

• Отандық биотехнологиялық өнімдерді халықаралық нарыққа шығару және 
қазіргі заманға сай биотехнолог-мамандар дайындауда халықаралық қарым-
қатынастың рөлі. 

 

 

 



 

 

МАҢЫЗДЫ күндер: 

 

 
 

Сараптама бағалауы бойынша ұсынылған тезистер және 
хабарламалар төмендегі журналдарда жариялану үшін 
іріктелініп алынады: 

• ҚазҰУ хабаршысы. Биология сериясы (ҚР БҒМ ұсынған). 
• ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы (ҚР БҒМ ұсынған). 
• ScopusМБ енгізілген EurasianChemico-TechnologicalJournal ғылыми журналы. 

2013 жылғы мәліметтер бойынша  SJR  0,13 тең.  

Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Тіркелу формы (мәлімдеме) 
 

Аты-жөні, фамилиясы  
Ғылыми атағы, дәрежесі  
Қызметі   
Ұйымның толық атауы  
Мемлекеті, аймағы, қаласы  
Ұйымның мекен-жайы  
Телефон (қаланың кодымен)  
E-mail:  
Мақала (баяндама) тақырыбы  
Қосалқы авторлар  

Қатысудың жобалы 
формасы(өзінің қатысуы, 
сырттай) 

 



Жобаланған  секциясы 
(тақырыбы) 

 

Қонақүйді брондау 
қажеттілігі(ия /жоқ) 

 

Тезистерді жазудың талаптары 
Жариялану үшін ұсынылатын барлық материалдар теориялық және практикалық жағынан 
құнды болуы тиіс, сонымен қатар таңдалынған секцияның тақырыбына сәйкес келуі 
керек.  
Жариялауға төмендегі талаптарға сай келетін материалдар ғана алынады: 
Тезис тақырыбыүлкен әріптермен, TimesNewRoman, 14  шрифті,  MicrosoftWord 
текстық редакторымен жазылған.  
Авторлар туралы мәлімет.Автордың аты-жөні,ғылыми дәрежесі, ұйымның атауы, 
электрондық мекен-жайы.  
Тезис тексті. Тезискөлемі 300сөзденаспауы керек, шрифт TimesNewRoman, 12. 
Формулалар-  MS equation 3.0 формулалық редактор немесе MATH TYPE 
бағдарламасы бойынша жасалу керек. 
Беттер төмендегі мәндерге сәйкес келу керек: 
• жоғарғы - 25 мм,  
• төменгі- 25 мм,  
• оң және сол жақ– 20 мм;  
 

Конференцияның тіркелі жарнасы. 
Конференцияның тіркелі жарнасы 5000 тенгені құрайды. Аударма үшін банктың 
реквизиттері төменде берілген. 
Басқа валютада тіркелу жарнасы 30USDқұрайды және конференцияның өту барысында 
төлеуге болады. 
 

Банктың реквизиттері 
Банктық шот 
БИН  940 140 000 385 
ИИК KZ 956010893100109405 

Қабылдаушы банк: АҚ Қазақстан Халық Банкы 
БИК: HSBKKZKX 
Қазақстан Республикасы, Алматы, 
Розыбакиев к-сі, 101 

Тіркелу жарнасын төлегеннен кейін төлеу құжатының сканирленген көшірмесін 
жіберулеріңізді өтінеміз 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

Қазақстан Республикасы, 050038, Алматы, 

Тел: 87273773328;+7 777 242 09 29; +7 701 739 83 56; 

e-mail: conference_kaznu@mail.ru, Абдулжанова Малика 
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