
 

  
 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Әлеуметтік-гуманитарлық 
ғылымдар және өнер институты, «Тарих» кафедрасы 2021 жылдың 08 желтоқсанда 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯ КЕҢІСТІГІ: ҚАЗІРГІ ЗАМАН МЕН 
ДАМУ КЕЛЕШЕГІ» атты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік online конференция жұмысына қатысуға 
шақырамыз. 

 

Конференцияның жұмысының бағыттары: 
 

1 cекция Тәуелсіз Қазақстан республикасының қалыптасуы мен дамуының 
негізгі бағыттары 

2 cекция Ұлы Дала өркениетіндегі ұлт зиялыларының ой-танымдық мұрасы 

3 секция Жаһандық саясаттағы Қазақстан және ұлт көшбасшысы Н.Ә. 
Назарбаевтың рөлі 

4 секция Заманауи педагогикалық кадрларды даярлаудағы жаңартылған білім 
беру бағыттары 

 
Конференция жұмысына қатысу үшін ұсынылған форма бойынша өтініш пен 

мақала мәтінін жіберулеріңізді сұраймыз. 
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 
Мақалаларды тапсыру мерзімі: 2021 жылдың 20 қарашасына  дейін. 
Өтетін түрі: Қалыпты және ZOOM платформасында 
Басталуы: сағат 10:00. 
Конференция идентификаторы: 763 8095 2112, код доступа: 2020 
ZOOM сілтемесі: 

https://us04web.zoom.us/j/76380952112?pwd=YmtxT1VMUkpXbkJybGNIb0ExRGRkQ
T09 

Негізгі спикер: т.ғ.д., профессор Каратаев Олжобай Кубатбекович, Түркия, 
Кастамону университеті 

 
 
 
 

Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар 
 

Көлемі 5-8 бетке дейін, MS WORD редакторында *doc, *.rtf. нұсқасындағы 
мақалалар қабылданады. Файлдың аты алғашқы автордың аты-жөнімен сәйкес 
келуі керек.  

Мәтін шрифті «Times New Roman» – 11. Шектері: жоғарғы – 2, төменгі – 2, сол 
жағы – 2, оң жағы – 2 см. Аралық интервал – бір. Интервал арқылы ортада қарамен 
белгіленген жазба әріптермен – МАҚАЛА АТАУЫ, оң жақта автордың аты-жөні, 

https://us04web.zoom.us/j/76380952112?pwd=YmtxT1VMUkpXbkJybGNIb0ExRGRkQT09
https://us04web.zoom.us/j/76380952112?pwd=YmtxT1VMUkpXbkJybGNIb0ExRGRkQT09


 

  
 

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, және ұйымның аты, жақша ішінде – қала, 
мемлекет. Мақалада сілтемелер автордың аты, жылы, қолданылған бетін көрсетіп 
безендіріледі (Манкеева, 1991:256). ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР тізімі 
мақаланың соңында көрсетіледі. Сөйлем соңында нүкте сілтеме жақшасынан кейін 
қойылады. Кестенің терілуі үшін MS WORD редакторы қолданылады. Мақала 
антиплагиатқа тексеріледі. 

Конференция Материалдары PDF форматта тегін жарияланады.  
 
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан, 050010, Алматы қ., 

Әйтеке би көшесі 99. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Тарих 
кафедрасы, 206 кабинет. Конференцияға қатысу үшін мақаланың толық мәтінін 
электронды почтаға жіберу қажет :kaldybayevasafura@qyzpu.edu.kz  

Байланыс телефондары: +7 (727) 278-10-24,  
моб.: +7 (707) 610 1070; +7 (747) 2448515 (Сафура Калдыбаева) 
 

Құрметпен, Ұйымдастыру алқасы 
 

 
ҚОСЫМША 1 

 
ТІРКЕЛУ ФОРМАСЫ 

Тегі _______________________________________________________________ 
Аты_______________________________________________________________ 
Әкесінің аты (толық)_________________________________________________ 
Ғылыми дәрежесі, лауазымы__________________________________________ 
Жұмыс орны (елі, ұйымның толық атауы, кафедрасы)____________________ 
Мекен-жай ________________________________________________________ 
Байланыс телефондары______________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________ 
Секция____________________________________________________________ 
Баяндама тақырыбы 
__________________________________________________________________ 
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН ЖӘНЕ ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ОЙ-ТАНЫМ МҰРАСЫ 
 

А.А. АБИЕВА 
т.ғ.к., доцент 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 
(Алматы қ., Қазақстан Республикасы) 
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Мақала - коғамдық-әлеуметтік мәселелер туралы жазылған публицистикалық 
жанрдағы шығарма. 
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