
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ЖОО ішіндегі студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияны өткізу туралы 

КеАҚ «Семей медицина университеті» Сізді Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына арналған «Гуманитарлық және қоғамдық ғылымдар: жетістіктер және 

мүмкіндіктер»  ЖОО ішіндегі студенттік конференцияға қатысуға шақырады.  

Конференция 2020 жылғы 7 қазанда Семей медициналық университетінің бас 

ғимаратында орналасқан үлкен конференц-залда №132, сағат 14.00-де өтеді.   

Конференцияға тезистер 2020 жылдың 28 қыркүйекке дейін қабылданады. 

Тезистер конференция материалдарының жинағында жарияланады. 

 

Конференцияның секциялары: 

1. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

2. Медицинаның дамуы және қалыптасуы 

3. Медицинадағы сандық технологиялар 

4. Постерлік баяндамалар 

Тезистарға қойылатын талаптар: 

Статистикалық және орфографиялық түрде қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде 

мәтін Word Times New Roman 12, интервал-1, қағаздың барлық жағынан 2,5 сантиметрден, 

2 беттен аспайтын (A4 қағаз форматы) жазылады.Тезистер антиплагиат бағдарламасымен 

тексеріледі. Конференцияға қатысу және тезис жариялау туралы барлық сұрақтар 

бойынша төмендегі секцияға жауапты тұлағаларға хабарласыңыз:  

          Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар секциясы – Екібаев Рүстем Жаксыбекұлы, 

тел: 87028182065. е-mail: mr.metsurov@mail.ru  

 Медицинаның дамуы және қалыптасуы секциясы - Искакова Назым 

Серикановна, тел: 87751030454 е-mail: conference_pmsp@mail.ru .   

Медицинадағы сандық технологиялар секциясы - Талғатова Шынар Талғатқызы, 

тел: 87071740995, е-mail: shynar.talgatova@nao-mus.kz 

Постерлік баяндамалар - Искакова Асель Маратбековна,  тел: 87776338793, 

87751776830, е-mail: assel.iskakova@nao-mus.kz 

 

Тезис тақырыбы келесідей жазылады: бірінші жол– ӘОЖ,екінші жол– тезис аталуы 

қою шрифтпен үлкен әріппен жазылады, қысқартусыз 3 жолдан көп емес, үшінші жол–

автор (лардың) аты және әкесінің аты алғашқы әріптері, фамилия (лар) қою шрифтпен 

жазылады, төртінші жол – ғылыми жетекшінің ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы,аты 

және әкесінің аты алғашқы әріптері, фамилиясы, бесінші жол– мекеменің толық аталуы, 

қала, мемелекет қою шрифтпен жазылады. Қысқарту рұқсат етілмейді. Алғашқы 5 жолды 

парақтың ортасы бойынша түзету. 1 жолдан кейін тезис мәтіні басталады. Мәтінді ені 

бойынша түзету. Қызыл жол - 1 см.  Талаптарға сәйкес келмейтін тезистер түзету үшін 

қайтарылады. 

Бірінші автордың фамилиясымен файл аталуы жазылады: Егер бірнеше тезис 

жіберсеңіз «Аты-жөні1», «Аты-жөні 2» (мысалы: А.Н. Ибраев 1, А.А. Түсіпов 2).  
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Тезис келесі бөлімдерден құралуы тиіс: 

 Өзектілігі 

 Мақсаты 

 Материалдар және зерттеу әдістері 

 Зерттеу нәтижесі 

 Қорытынды 

 

Тезисты әзірлеу үлгісі: 

ӘОЖ 

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ТАМАҚТАНУДЫҢ БҰЗЫЛУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

А.Н. Ибраев, А.С. Нығметов 

Ғылыми жетекші: м.ғ.д., профессор А.С. Аманжолов 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Казақстан Республикасы 

 

Өзектілігі. Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст текст 

текст тексттексттексттексттексттексттекст текст 

 

Мақсаты.Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

 

Материалдар және зерттеу әдістері. Текст тексттексттексттексттексттекст текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

 

Зерттеу нәтижесі. Текст тезиса тексттексттексттексттексттексттекст текст текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

 

Қорытынды. Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

 

 

Баяндамаларға қойылатын талаптар: 

1. Баяндаманың мәтіні Word бағдарламасында,  Power Point-тегі презентацияда 

болуы керек. 

2. Баяндаманың ұзақтығы 7 минут, талқылау 3 минут.  

3. Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды таңдау құқығын өзіне қалдырады. 

 
 


