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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

СТУДЕНТТЕР МЕН ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

 

7-8 сәуір 2020 жылы 
 

Құрметті студенттер және жас ғалымдар! 

 

Сіздерді 2020 жылдың сәуір айының 7-8 күндерi әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университетінің биология және биотехнология факультетінде өтетін, студенттер мен 

жас ғалымдарға арналған «Фараби Әлемі» халықаралық ғылыми конференцияға қатысуға 

шақырамыз. 

Конференцияға студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдар 
шақырылады. 

Конференцияда алғаш рет 9–11 сынып оқушыларына арналған «Ғылымға бастама» 

секциясы ұйымдастырылады. 

 

Сіздерді конференцияда күтеміз! 

 

 

 
Ұйымдастыру комитеті 



БИОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

Al-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY 

FACULTY OF BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 

 

 

 

Конференция секциялары: 

Секция 1. Биология және биоалуантүрлілікті сақтаудың өзекті мәселелері 

Секция 2. Биофизика, физиология және биомедицинаның қазіргі заманауи мәселелері 

Секция 3. Генетика, молекулалық биология және экология мәселелері 

Секция 4. Биотехнологияның қазіргі заманауи мәселелері 

Секция 5. Ғылымға бастама (мектеп оқушыларына) 

 

Халықаралық конференцияның өткізілу тілдері – қазақ, орыс, ағылшын 

Конференцияға қатысу формасы: ауызша баяндама, баяндамасыз 

қатысу 

 

Ұйымдастыру комитетіне түскен материалдар конференцияның жиынтық кітабында 

және ҚазҰУ-нің арнайы сайтында жарық көреді 

Конференцияға қатысушылар келесі өтініш формасын толтырады: 

 

Қатысушының тіркелу формасы: 

Аты-жөні (толығымен): 

Оқу немесе жұмыс орны: 

Қызметі (студенттер үшін - курс), ғылыми дәрежесі, атағы: 

Байланыс телефондары: 

Электронды пошта (e-mail): 

Ғылыми жетекші (студенттер үшін): 

Конференция секциясы: 

Ауызша баяндама, сырттай қатысу (баяндамасыз),  тезис жинағының қажет немесе қажет 

еместігін белгілеңіз 

 
Өтініштер мен тезистерді 2020 жылдың 21-наурызына дейін қағаз және электронды 

түрде conference_kaznu@mail.ru поштаға қабылдайды. Хаттың тақырыбы бөлімнің аты 

мен өтініш берушінің атын көрсетуі керек (мысалы, 4-бөлім. Қазіргі заманғы биотехнология 

мәселелері, Иванов). 

Тезистер келесі түрде рәсімделу керек: 

Тезистің аты: үлкен әріптермен жазылуы тиіс, Times New Roman, KZ шрифті; шрифт 

мөлшері – 12 pt 

Автор туралы мәлімет: Автордың ТАӘ, мекеме атауы, электрондық адрес. 
Қатысушылардың жасы 35 жасқа дейін болу керек 

Көлемі: 1 беттен аспау қажет, Times New Roman, KZ шрифті; шрифт мөлшері - 12 

Формулалар: - MS equation 3.0 формула редакторы немесе MATH TYPE программасы. 

Тезис мазмұнында сызба, суреттер немесе кестелер болмау керек.  

Бет параметрлері: 

барлық жағы - 2 см 

жоларалық интервал - 1; азат 

жол - 1 см 

      Кітаптық; колонтитулсіз және бетті көрсетпеу керек; текст көлемі бойынша түзуленген;  

Студенттер тезис соңында ғылыми жетекшісінің ТАӘ, ғылыми дәрежесі мен атағын 

жазу керек (ғылыми жетекшінің қолы қажет, ол үшін қосымша сканерленген (қағаз) 

нұсқасы жіберіледі (жалға беріледі).
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Конференцияға қатысу тегін, баспа жинақтың құны - 2000 теңге.  

 

Конференцияның ұйымдастыру комитеті негізгі бағыттарды қамтымаған және 

жоғарыда келтірілген рәсімделу талаптары орындамаған тезистерді қабылдамауға және 

баспаға шығармауға құқылы. Ұйымдастыру комитеті тезистердің мазмұнына жауап 

бермейді. 

Бір автордан үштен артық тезис қабылданбайды. 

 

Ұйымдастыру комитететінің мекен-жайы: бойынша тезистер келесі мекен-жай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби 

даңғылы, 71, Биология және биотехнология факультеті 

 

СҒЗЖ төрайымы – Омирбекова Анель Адилевна 

e-mail: anel.omirbekova@kaznu.kz 

тел.: +7 747 253 7288 

ЖҒК төрайымы – Сыдыкбекова Райхан Конаевна 

e-mail: raihan.sydykbekova@kaznu.kz 

тел.: +7 707 850 57 54 
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