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РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК, ДЕНЕЛИК ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТААСИРИ» 

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 25 

жылдыгына, мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына 

арналган жана Кыргыз Республикасынын Президентинин «Инсандын руханий-

адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Жарлыгынын 

алкагындагы «Учурдагы билим берүү жана илим изилдөө: санариптештирүү 

тенденциялары жана анын инсандын руханий-адеп-ахлактык, денелик 

өнүгүүсүнө таасири» аттуу илимий-практикалык конференциянын 

МААЛЫМАТ КАТЫ 

 

НАРЫН - 2021 



Урматтуу кесиптештер! 

 

Сиздерди С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде 

2021-жылдын 25-26-июнунда өтүүчү конференцияга катышууга чакырабыз. 

Конференциянын тематикасы: 
- адабият таануу жана тил илими; 

- айыл чарба илимдери;  

- педагогика жана психология; 

- табият таануу илимдери; 

- тарых, этнология жана этнография; 

- техника илимдери; 

- философия; 

- экономика жана башкаруу. 

Конференцияга катышуунун формасы автордун өзүнүн каалоосу боюнча 

аныкталат, келип катышууга да, аралыктан катышууга да болот. Конференцияга 

катышуу үчүн 2021-жылдын 25-майына чейин өтүнмөнү (1-тиркеме) жана макаланын 

текстин (2-тиркеме) жөнөтүү зарыл. 

Жарыялоо үчүн макалалардын көлөмү 5-7 баракты түзүүсү кажет. Автор 

макаласынын 1 барагы үчүн 100 сом төлөйт. 

Төлөө үчүн реквизиттер: 

Кыргыз Республикасы, 722900, Нарын ш., Сагынбай Орозбак уулу көч., 25 

Тел./Факс: (+996 3522) 5-08-14 

E-Майл: nsu@ktnet.kg,          

Веб. баракча.: www.nsu.kg 

Б/э № 4405011103004380 

БИК 440001 

ОКПО 20651863 

Банк: Кыргыз Республикасынын Финансы жана экономика министрлигине караштуу 

Борбордук казыначылык 

ИНН 00108199610088 

АКБ Кыргызстан же РСК-Банктан төлөсө болот. 

 

2021-жылдын 25-майынан кийин келип түшкөн жана 2-тиркемеде көрсөтүлгөн 

талаптарга ылайык таризделбеген макалалар кабыл алынбайт. 

Конференциянын материалдары «С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы» 

журналына жарыяланат. Конференциянын катышуучуларына тастыктамалар берилет. 

 

БАЙЛАНЫШУУ ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР: 

Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, С. Орозбак уулу көч., 25, С. Нааматов атындагы 

Нарын мамлекеттик университети. 

Өтүнмөлөр менен макалаларды жөнөтүү үчүн электрондук почтанын дареги: 

redotdel@nsu.kg  
          

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ansu@ktnet.kg
http://www.nsu.kg/


1-тиркеме.  

 

ӨТҮНМӨ 

 

Автордун ФАА:  

Иштеген жери:  

Ээлеген кызматы:  

Окумуштуулук даражасы жана 

наамы: 

 

Макаласынын аталышы:  

Байланыш маалыматтары, телефону, 

e-mail: 

 

Конференцияга катышуу формасы 

(келип, аралыктан): 

 

 

 

2-тиркеме 

ЭМГЕКТЕРДИ ТАРИЗДӨӨГӨ КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР 

Катышуучулар үчүн: 

–  конференцияга катышууга өтүнмө (калыбы тиркелет); 

–  макаланын тексти (5-8 барак өлчөмүндө) (тариздөөнүн үлгүсү тиркелет); 

Тиркелген файлдарга төмөндө келтирилген үлгүлөргө ылайык ат коюлган 

болууга тийиш (адашпоо үчүн): 

Фамилия_макала, мисалы, Жантаев А. С. _макала 

Фамилия_өтүнмө, мисалы, Жантаев А. С. _өтүнмө 

 

Конференциянын материалдарын тариздөөгө коюлуучу талаптар 

Материалдар MS Word тексттик редакторундагы файл түрүндө, А4 форматында,  

шрифт  Times  New  Roman ариби менен, 14  кегль, сап арасы – 1,15 pt, жээктери 20 мм, 

абзацы  1,25  см таризделип берилет. Бардык жадыбалдар, графиктер, схемалар жана 

сүрөттөр Word форматына өткөрүү менен таризделүүсү абзел.  

Баяндамалар үчүн презентацияларды конференция башталардан 10 күн мурун 

жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

Шилтемелер текстте чарчы кашаага алынып, пайдаланылган булактардын 

тизмеси боюнча номерин жана шилтеме алынган барактарын көрсөтүү менен 

таризделет, мисалы: [12, 28-29-б.].  

Макаланын тексти төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

1. Автордун (авторлордун) Ф.А.А. (коюу арип менен саптын ортосуна).  
2. Аталышы (баш тамгалар менен коюу арип менен саптын ортосуна). 

3. УДК (сол жак бурчта); 

4. Мекеменин же уюмдун аталышы (кадимки арип менен саптын ортосуна). 

5. Автордун электрондук дареги (сол жак бурчта). 

6. Үч тилдеги (кыргыз, орус, англис) аннотациясы (500 символдон ашпаган) жана 

түйүндүү сөздөрү (10 сөздөн ашпаган). 

7. Макаланын тексти. 

8. Пайдаланылган адабияттардын тизмеси. 
 

 



МАТЕРИАЛДАРДЫ ТАРИЗДӨӨНҮН ҮЛГҮСҮ 

 

Жантаев Адилбек Сүйүндүкович 

 

МАКАЛАНЫН АТАЛЫШЫ 

УДК 

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 

adilbek.1971@mail.ru 

 

Аннотация: 

Түйүндүү создөр: 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Тектс 

Текст… 

 

Пайдаланылган адабияттардын тизмеси 

  

1. Айтматов, Ч. Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат. – Ф.: Кыргызстан, 

1988. – 400 б. 

2. Жусупов, К. Байыркынын издери. – Б.: «Кыргызстан-Сорос» фонду, 2001. – 328 б. 

 
 

 

 

 

Конференциянын уюштуруу комитети 


