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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде 2018 

жылы 19 қазанда «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында көрнекті ақын 

Өтежан Нұрғалиевтің 80 жылдық мерейтойына орай «Өтежан Нұрғалиев 

шығармашылығы: әдеби болмыс және дәуір шындығы» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция өткізіледі. 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Қазіргі қазақ лирикасы және Өтежан Нұрғалиев шығармашылығы; 

2. Өтежан Нұрғалиев туындыларындағы дүниетаным және руханият 

мәселесі; 

3. Аймақтық әдебиеттанудың өзекті мәселелері: салыстырмалы аспекті; 

4. Өтежан Нұрғалиев шығармашылығы тіл білімі парадигмасында. 

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді. 
Конференция жұмысына қатысу туралы өтініш пен мақала 2018 жылғы 30 

қыркүйекке дейін aliya_030471@mail.ru электрондық поштасына жіберілуі 

қажет.   

Конференция материалдарына қойылатын  талаптар: Баяндама мәтіні 

Word, Times New Roman шрифтімен, А4 форматында терілуі керек. Шрифт 

көлемі – 14, аралық интервал – 1, барлық жиектердің ені – 2 см, абзац – 1 см. 

Ортаға бас әріптермен баяндаманың тақырыбы, келесі жолдың ортасына 

автордың аты мен тегі, одан кейінгі жолға ғылыми атағы мен дәрежесі, келесі 

жолға жұмыс орны, мекен-жайы (қаласы, елі), одан кейін электронды 

поштасының мекен-жайы, келесі жолда қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 

аңдатпа және 5-7 тірек сөздері беріледі. Жаңа жолдан мақала мәтіні жазылады, 

мақала соңында әдебиеттер тізімі беріледі. Әдебиеттерге сілтеме тік жақшада 

[1, 33] рет саны бойынша беріледі. Мақала көлемі – 6 бетке дейін.  

Материалдар жинағы конференция жұмысы басталғанға дейін PDF 

форматында дайындалып, университет сайтында орналастырылады. 

Ұйымдастыру алқасы материалдарды сұрыптау мәселесін өзі шешуге 

құқылы. Талапқа сай ресімделмеген мақалалар қарастырылмайды! 

Конференция жұмысына қатысу тегін. Конференцияға қатысушылардың 

іссапар шығыны келуші тараптың есебінен төленеді. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 030000, Ақтөбе қ., Гришин 

көшесі, 7 «а», Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

филология факультеті, қазақ әдебиеті кафедрасы, 315-кабинет. Жауапты 

тұлғалар және байланыс телефондары: қазақ әдебиеті кафедрасының 

меңгерушісі Балтымова Мира Рашидқызы (87084710042), аға оқытушы 

Ұлықпанова Әлия Жолдасқалиқызы (87776189971). 

Ұйымдастыру комитеті 



 

Конференция жұмысына қатысу туралы өтініш 

1. Баяндамашының тегі, аты, әкесінің аты 

2. Телефон (жұмыс, ұялы) 

3. Е-mail 

4. Баяндама тақырыбы 

5. Қай бағытқа сәйкес келетіні  

6. Қатысым түрі (тікелей, сырттай, онлайн) 

7. Техникалық құралдар қажеттілігі 

 

Мақаланы ресімдеу үлгісі 

 

БАЯНДАМА ТАҚЫРЫБЫ 

Аты тегі 

Ғылыми дәрежесі, атағы 

Жұмыс орны, қызметі, қаласы, елі 

Электронды поштасы  
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