
 
 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Yessenov University Сіздерді «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өткізілетін БЕКЕТ АТА 

МЫРЗАҒҰЛҰЛЫНЫҢ 270 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «ТҮРКІ ЕЛІНЕ МӘШҺҮР ТҰЛҒА – БЕКЕТ 

АТА» халықаралық онлайн ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырады. 

Өтетін уақыты: 14 қазан 2020 жыл 

Өтетін орны: Ақтау қ., 32 шағын ауданы, Yessenov University 

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс 

Өту форматы: офлайн/онлайн (Zoom) түрінде 

Негізгі мақсаты: Бүкіл түркі жұртына есімі мәлім болған ағартушы ұстаз, ел мен елді мәмлеге 

келтірген дипломат-саясаткер, ақылман-болжампаз, аты ұлысына ұран болған Пір Бекет Ата 

Мырзағұлұлының рухани ілімін заманауи білім мен ғылым контексінде қарастыру, Бекет Ата негіздеген 

«кемел адам» концепциясын әлемдік деңгейде зерделеу. 

Конференция келесі бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді: 

1.Бекет Ата танымындағы Адам мен Ғалам концепциясы 

2.Бекет Ата және қазақтың көркемдік-эстетикалық танымы 

Конференция бағдарламасы: 

1000 –1100 - Yessenov University экскурсиясы  

1100 –1300 - Конференцияның ашылуы. Пленарлық отырыс 

1300 –1400 - Түскі ас 

1400 – 1600  - Секция отырысы 

1600 – 1630 - Қорытындылау. Конференцияның жабылуы 

Түскен материалдар конференцияға дейін жинақ болып басылады. Конференцияның жинағына 

баяндаманы енгізу үшін баяндама мәтіні, тіркеу жарнасын төлеу туралы түбіртектердің көшірмелері (2000 

теңге көлемінде) aliya.janissenova@yu.edu.kz электронды поштасына тапсырылады. Электрондық нұсқада 

баяндамалар 2020 жылдың 9 қазанына дейін қабылданады. 

Ақпарат телефондары: +7 (7292) 788-788(259, 258) 

ЖАРИЯЛАУ МАТЕРИАЛДАРЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

Баяндамалар электронды нұсқада файл түрінде doc немесе rtf қабылданады. Баяндама файлы бірінші автор 

тегімен жазылуы керек (мысалы: IGCE.doc; Ivanov.doc). 

Жариялау материалдары: ӘОЖ, аңдатпа, түйінді сөздер,  Word 6.0 бағдарламасында терілген – А4, шрифт 

Times New Roman Cyr, 12,  шеттері 2,5 болуы  қажет, баяндамалар 8 беттен аспауы керек. 

Аңдатпа мақала жазылатын тілде, бас жағында болады. (40-50 сөз).  

Түйінді сөздер мақаланың мазмұнын толығымен жариялауды қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір нақты 

материал үшін маңыздылығы жағынан 5 кілт сөзді көрсетіңіз. 

Баяндама тақырыбы: бас әріптермен, ортасында; баяндамашы: толық аты-жөні, тегі, ұйымның толық 

аты-жөні. 

Пайдаланылған әдебиеттер баяндаманың соңында жазыларды «ӘДЕБИЕТТЕР». Пайдаланылған 

әдебиеттер тізіміне автордың аты-жөні, баяндама атауы, жылы, барлық парақтар беті жазылады. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАРНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫ 

Конференцияға қатысушылар мақалаларын жинақта жариялау және электронды басылым алу үшін 

2000 тенге төлем жасауы қажет. Ұйымдастыру жарнасын төлеу келесі реквизиттер бойынша қабылданады: 

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті 

Ақтау қ., 32 шағын ауданы 

БИН: 930 640 00 0 430 

ИИК: KZ11826R0KZTD2002941 

БИК: ALMNKZKA 

КБе: 16 

МФ АО «АТФ банк» 

СІЗДІҢ ҚАТЫСУЫҢЫЗҒА ҚУАНЫШТЫМЫЗ! 

 

Ұйымдастыру комитеті 

mailto:aliya.janissenova@yu.edu.kz

