
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті әріптестер! 

ҚР аумағында СОVID-19 байланысты "Семей Медицина Университеті" КеАҚ  
2020 жылдың 24 сәуіріне жоспарланған "Студенттік ғылым және денсаулық" 
халықаралық қатысумен 62-ші ғылыми-тәжірибелік студенттік конференциясы 2020 
жылдың 15 мамырына ауыстырылды және коммуникативтік платформалар арқылы 
онлайн режимінде өткізілетін болады. 

Онлайн-конференцияға қатысу үшін мына сілтеме бойынша онлайн тіркелу 
арқылы өтінім беру қажет: : https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/registraciya-na-
konferenciyu/62-ya-nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-
uchastiem-studencheskaya-nauka-i-zdorove-24-04-2020/ 

 
Конференцияның негізгі тақырыптары: 

 1. Медициналық-биологиялық секциялар және қоғамдық денсаулық сақтау. 
 2. Хирургиялық профиль және аралас пәндер. 
 3. Терапиялық бейін және аралас пәндер. 
 4. Постерлік баяндамалар. 
 

Жас зерттеушілер, резиденттер,интерндер, сондай-ақ медициналық жоғары оқу 
орындарының талантты студенттері өздерінің ғылыми тезистерін қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде жоғарыда көрсетілген бағыттар бойынша ұсына алады. 

Тезистер электронды түрде 2020 жылдың 8 мамырына дейін мына электрондық 
мекенжай бойынша қабылданады: theses@nao-mus.kz 
  Тезис мәтіні ғылыми, техникалық және стилистикалық редакциялануы тиіс.  
Тезистерді рәсімдеуге қойылатын талаптар: көлемі 1 бет, шрифт түрі: Times New 
Roman, шрифт өлшемі 12, жоларалық интервал – 1. Өрістер – барлық жағынан 2,5 см. 
Толық бет. Тақырыбы былайша ресімделеді: бірінші жол – жұмыстың атауы бас 
әріптермен қалың шрифтпен қысқартусыз үш жолдан артық емес; екінші жол –  автордың  
аты – жөні, тегі  қалың шрифтпен, үшінші жол-мекеменің толық атауы, қаласы, елі қалың 
шрифтпен курсивпен. Қысқартулар жіберілмейді. Парақтың ортасында алғашқы үш 
жолды тегістеу. Әрі қарай, бос орыннан кейін тезис мәтіні. Тезис мәтінін ені бойынша 
түзеу. Жолдың "қызыл" шегінісі - 1 см.  

Файлдың атауы бірінші автордың тегі бойынша беріледі. Егер бір автордан 
бірнеше жұмыс берілсе, онда файлдың аты "автордың тегі_1",  "автордың тегі_2" және  
т. б.  

Тезистер келесі бөлімдерден тұруы керек: 

• Жұмыстың мақсаты 
• Зерттеу материалдары мен әдістері 
• Зерттеу нәтижелері 
• Қорытындылар 

 
Жеке парақта автор (лар) туралы ақпаратты көрсету қажет: автордың тегі, аты, 

әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, атағы, ұйымның және бөлімшенің(кафедраның) мекен-
жайы, e-mail, хат жазысу телефоны. Онлайн-конференцияның тілі: қазақ, орыс, ағылшын.  
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Тезистерді ресімдеу үлгісі: 

РАДИАЦИЯЛЫҚ ӘСЕРГЕ ҰШЫРАҒАН АДАМДАРДЫҢ ИММУНДЫҚ 
МӘРТЕБЕСІ 

Иванов, Г. П., Филиппов А. И. 

Қазақстан Республикасы, "Семей Медицина Университеті" КеАҚ 

Жұмыстың мақсаты: тезис мәтіні 
Зерттеу материалдары мен әдістері: тезис мәтіні  
Зерттеу нәтижелері: тезис мәтіні  
Қорытынды: тезис мәтіні  

 
Тезистер антиплагиат бағдарламасымен тексеріледі. Конференцияға қатысу және 

жарияланымдардың барлық сұрақтары бойынша Жансултанова Асем Бекжанқызы, моб. 
телефон: 8 705 117 72 94 

 

Баяндамаларға қойылатын талаптар: 

1. Баяндама мәтіні Word бағдарламасында, Power Point бағдарламасында болуы 
керек. 

2. Баяндаманың ұзақтығы 15 минутқа дейін, секцияның соңында пікір-талас және 
сұрақтарға жауап беру. 

3. Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды іріктеу құқығын өзіне қалдырады. 
 

Постерлерге қойылатын талаптар: 

1. Постерді ресімдеу тілі қазақ, орыс немесе ағылшын.  

Конференция жұмысының қорытындысы бойынша қатысушылар тиісті 
сертификаттар, сондай-ақ тезистер жинағын алады. Барлық авторларға конференция 
материалдары жинағының электрондық нұсқасы жіберіледі. 

Конференция жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру жарнасы алынбайды. 

 
 
 
Байланыс деректері:  
Жарияланымдар және конференцияға қатысу мәселелері бойынша 
Жансултанова Асем Бекжанқызы +7 (705) 117 72 94 
Ғылыми-зерттеу бөлімі: ҒЗБ маманы 
Жоламбаева Зауре Сатбекқызы +7 (775) 255 89 09 

 


