
 

 
 

 

«ФАРАБИ ӘЛЕМІ» студенттер мен жас ғалымдардың   

Халықаралық ғылыми конференциясы  

(08-11 сәуір 2019 г.) 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану 

факультеті Сіздерді 2019 жылдың 08-11 сәуір аралығында өтетін «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясына қатысуға шақырады. 

Конференцияға қатысу үшін Қазақстан Республикасы мен алыс және жақын шет 

елдерінің студенттері, магистранттары, докторанттар және жас ғалымдар шақырылады. 

Қатысушылардың баяндамалары 2019 жылдың 8-10 сәуір аралығында секциялық 

отырыста тыңдалады. 

Конференцияның жабылуы 11 сәуірде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 

Ө.Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында өтеді.  

Конференцияның негізгі мақсаттары мен міндеттері:  

1) студенттердің ғылыми және танымдық қызметін ынталандыру;  

2) студенттер мен жас ғалымдарды заманауи ғылым мәселелерді шешуге қызықтыру;  

3) шығармашылық қабілеттерін ашу, талантты және дарынды студенттерді іріктеу 

және қолдау;  

4) студенттердің зияткерлік әлеуетін қалыптастыру.  

 

2019 жылдың 08-10 сәуір күндерінде Конференция аясында келесі тараптар 

өткізіледі:  

1. Ашық күндер.  

2. Дөңгелек үстелдер. 

3. Ғылыми пікірталас. 

4. Мастер-класстар. 

5. Көрмелер 

6.Фотокөрмелер.  

7. Көрнекті ғалымдармен, саясаткерлермен, құқықтанушылармен кездесулер. 

8. Интеллектуалды ойындар, PR агенттіктерінің тұсаукесерлері және басқалары.  

 

Жұмыс тілдері - қазақ, орыс, ағылшын.  

Конференцияға қатысуға байланысты барлық шығындар қатысушылар тарапынан 

төленеді.  

 

Өтінімдер мен мақалаларды конференцияның хатшылары 2019 жылдың 11 

наурыз күніне дейін қағаз және электронды түрде қабылдайды. 

 

Конференцияда заманауи ғылымның түрлі салаларының өзекті мәселелерін келесі 

бағыттар бойынша қарау жоспарланып отыр: 



№ Кафедра Өтілетін 

уақыты 

Өтілетін 

жері 

Жауапты 

тұлғаның аты-

жөні 

Байланыс 

1 Философия кафедрасы 

Секция. «Ұлы Даланың 

жеті қыры»: Дала 

философиясының 

өркениетке қосқан үлесі 

«Семь граней Великой 

степи»: Роль Степного 

знания в развитии 

цивилизации   
«Seven facets of the Great 

steppe”: The role of 

Steppe knowledge in the 

development of 

civilization 

 

08-10 сәуір 

2019ж. 

 

Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

Қудайбергенова 

Назгуль 

Жанисовна 

Жұмыс тел.: 8 (727) 377-

33-33 

 (ішкі тел.: 1759) 

 

Ұялы тел.: +7778 605 18 32 

 

e-mail: 

nazgul.zhanysovna@gmail.c

om 

2 «Дінтану және 

мәдениеттану» 

кафедрасы  
Секция. Ұлы Даладағы 

мәдениеттер сұхбаты, 

ұлттық   код және 
құндылықтар 

Диалог культур 

Великой Степи, 

национальный код и 

ценнности 

Dialogue of cultures, 

national code and values 

 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

Берикбаев Елнар 

Галымжанович 

Жұмыс тел: 8 (727) 377-33-

33 (ішкі. 1747) 

Ұялы т.: +77004808888 

e-mail: 

kriknirs@gmail.com 

 

 «Дінтану және 

мәдениеттану» 

кафедрасы  
Секция. Қазақстандағы 

дінтанудың өзекті 
мәселелері 

Актуальные проблемы 

религиоведения в 

Казахстане 

Actual problems of 

Religious Studies in 

Kazakhstan 

 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 
ҚазҰУ 

Берикбаев Елнар 

Галымжанович 

Жұмыс тел: 8 (727) 377-33-

33 (ішкі. 1747) 

Ұялы т.: +77004808888 

e-mail: 

kriknirs@gmail.com 

 

3 Әлеуметтану және 

әлеуметтік жұмыс 

кафедрасы 

Секция. «Өмір сүрудің 
әртүрлі салаларындағы 

әлеуметтік жұмыс 

технологиялары» 

«Технологии 

социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности» 

«Technologies of social 

work in various spheres of 

life»  

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 
атындағы 

ҚазҰУ 

Авсыдыкова 

Қуралай 

Адылжановна 

 

Жұмыс тел: 8 (727) 377-33-

33 (ішкі тел.1762) 

Ұялы т.: +7707 429 1605 

e-mail: 
kuralayavsydykova@gmail.c

om 

 

 Әлеуметтану және 

әлеуметтік жұмыс 

кафедрасы 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 
39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

Авсыдыкова 

Қуралай 
Адылжановна 

 

Жұмыс тел: 8 (727) 377-33-

33 (ішкі тел.1762) 
Ұялы т.: +7707 429 1605 



«Жас ғалымдардың 

көзқарасы бойынша 

Қазақстандағы қазіргі 

заманғы әлеуметтік 

процестер» 

«Современные 

социальные процессы в 

Казахстане глазами 

молодых учёных» 

«Modern social processes 

in Kazakhstan through 
the eyes of young 

scientists» 

атындағы 

ҚазҰУ 
 e-mail: 

kuralayavsydykova@gmail.c

om 

 

4 Саясаттану және саяси 

технологиялар 

кафедрасы 

Секция. «Үшінші 

мыңжылдықтағы 

жастар: саясат туралы 

әңгіме»   

«Молодежь в третьем 

тысячелетии: разговор о 

политике» 
«Youth in the third 

Millennium: talking 

about politics» 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

Абжаппарова 

Айгуль 

Абдумуталиповн

а 

 

Жұмыс тел: 8 (727) 377-33-

33 ( ішкі тел.1756) 

Ұялы.т.: +77081864165 

e-mail: 

aigul.abzhapparova@gma
il.com 

 

 

5 Кафедра «Кафедра 

общей и прикладной 

психологии» 

Секция. «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы 

аясындағы қазіргі жас 

ғалымдардың 

психологиялық 

зерттеулері 

Психологические 
исследования 

современных молодых 

ученых в контексте 

программы «духовное 

возрождение» 

Psychological studies of 

modern young scientists 

in the framework of the 

program "spiritual 

revival" 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

Садыкова Назира 

Маргушевна 

 

Жұмыс тел: 8 (727) 377-33-

33 (ішкі тел. 1753) 

Ұялы т.: +7705 575 7137 

e-

mail:sadikova.nazira@mai.r

u 

6 Педагогика және білім 

беру менеджменті 

кафедрасы 

Секция. «Заманауи 

педагогикалық ғылым: 

даму болашағы және 

проблемалары» 

«Современная 

педагогическая наука: 

проблемы и 

перспективы развития» 

 «Modern pedagogical 

science: problems and 

development prospects» 
 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 
39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

Абдуллаева 

Перизат 
Тураровна  

 

Жұмыс тел.: 8 (727) 377-

33-33 ( ішкі тел. 1750) 
Ұялы т.:.: +7701 561 9969 

e-mail: 

asylym1982@mail.ru  

 

 

 

http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/


 Педагогика және білім 

беру менеджменті 

кафедрасы 

Секция. «Қазіргі 

жағдайдағы рухани-

адамгершілік тәрбие 

мәселерінің дамуы» 

«Вопросы духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных условиях 
развития» 

 «Questions of spiritual 

and moral education in 

modern development 

conditions» 

 

08-10 сәуір 

2019ж. 
Алматы қ., 

Масанчи к. 

39/47, ФСФ 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

Абдуллаева 

Перизат 

Тураровна  

 

Жұмыс тел.: 8 (727) 377-

33-33 ( ішкі тел. 1750) 

Ұялы т.:.: +7701 561 9969 

e-mail: 

asylym1982@mail.ru  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Конференцияға қатысқысы келетін кез-келген адам өтінімді келесі формаға сәйкес 

ұсынады:  

Қатысушының тіркелу формасы:  
Аты-жөні (толығымен):____________________________________________________  

Оқу немесе жұмыс орны: __________________________________________________  

Қызмет (студенттер үшін - курс),____________________________________________ 

Байланыс телефоны: ______________________________________________________ 

Электрондық пошта (E-mail): ______________________________________________ 

Конференция секциясы: ___________________________________________________  

Ауызша хабарлама немесе стендтік баяндама: ________________________________ 

Баяндаманы көрсету үшін қажетті техникалық құралдар: _______________________  

Студенттерге – аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми жетекшінің ғылыми 

атағы  

 

 



МАТЕРИАЛДАР КЕЛЕСІДЕЙ ТҮРДЕ ЖАСАЛУЫ КЕРЕК:  

- көлемі 6 бетке дейін;  

- бет параметрлері: жоғарғы шеті 2 см, төменгі шеті 2 см, сол жақ шеті 3 см, оң жақ 

шеті - 1,5 см;  

- шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman; шрифт размері - 12pt;  

- жоларалық интервал - жалғыз; азат жолы- 1 см; кітап бағыты; колонтитулсыз және 

бет қоюсыз; мәтін ені бойынша тураланады; 

Материалдарға қосымша, файлда авторлар туралы ақпараттар болуы керек (қатысу 

туралы өтініш). Мақалалар Мicrosoft Word форматында сақталуы керек. 

 

МАҚАЛАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМ РЕТІ:  

Келесі жолда - ортасында баяндама атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН (қалың қаріппен). 

Атаудың соңында нүкте қойылмайды. 

Авторлардың тегі баяндама тезистері атауымен бір интервалдан кейін, ортасына 

негізгі мәтінге қатысты және Times New Roman 11pt шрифтімен, курсивпен басылады. 

Жетекшілердің тегі негізгі мәтінге қатысты ортада орналасады және Times New 

Roman 11pt шрифтімен, курсивпен басылады. 

Авторлар тізімінде алдымен аты-жөні, содан соц автордың инициалдары көрсетіледі. 

Ұйымның атауы, қаласы — негізгі мәтінге қатысты ортада жетекшінің аты-жөнінің 

астында орналасады және Times New Roman 11 шрифтімен басылады. 

Бір интервалдан кейін мекеменің атауымен автордың е-mail мекен-жайын көрсету 

керек. 

Бір интервалдан кейін (бос жол) абзацтан кейін-тікелей мақала материалы. 

Конференцияның ұйымдастыру комитеті конференция жұмысының негізгі 

бағыттарынан тыс, жоғарыда аталған талаптарды қанағаттандырмайтын 

баяндамалардан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Ұйымдастыру комитеті 

басылым мәтінін редакциялауды көздемейді. Автор жіберілген мақала үшін жауап 

береді. 

 

Бір автор 2-ден артық емес мақала жариялауға құқылы. 

Ұйымдастыру комитетіне түскен материалдар конференция жинағында электронды 

форматта жарияланады. 

 

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан 

Республикасы, 050012 Алматы қ., Масанчи к. 39/47, ФСФ Тел.: +7 (727) 377-33-33 (ішкі тел. 

3109) – философия және саясаттану факультетінің СҒЗЖ жетекшісі Амитов Султанкожа 

Абдукадырович  

  

МАҚАЛАЛАРДЫ ЖОБАЛАУ ҮЛГІСІ 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК ЖӘНЕ ОТБАСЫЛЫҚ САЯСАТТЫ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

Иванов А.С. 

Петров М.Ф. жетекшілігімен 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

e-mail: intel@mail.ru  

Мақала мәтіні.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 

 

 


