ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Тәуелсіздігіміздің 25жылдығына орай Сізді 2016 жылғы 21 қазанда Астана қаласында өтетін «Қазақстан
Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі» атты
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырады.
Мақсаты:
- Қазақстанның даму тарихы кезеңдерін іргелі талдау;
- Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихы мен жетістіктерін зерделеу;
- Қазақстан Республикасының болашақтағы дамуы мен жаңару жоспарына
ғылыми болжамдар және жан-жақты талдаулар.
Конференцияның негізгі бағыттары:
1. Отандық тарих, археология және антропологияның өзекті мәселелері.
2. Қазақстан Республикасы қауіпсіздігінің ұлттық, аумақтық және жаһандық мәселелері
және сыртқы саясаты.
3. Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен нығаюының саяси, әлеуметтікэкономикалық, мәдени-идеологиялық аспектісіндегі «Мәңгілік ел» идеясы.
4. Қазақстанның болашақ жаңару жоспарындағы саяси-құқықтық, әлеуметтікэкономикалық және мәдени-гуманитарлық даму бағыттары.
5. Тәуелсіз Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін зерттеудің әдіснамалық талдаулары.
Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша жүргізіледі:
I. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі Қазақстан тарихы және мәдениеті.
II. Ұлы Дала елі және Л.Н. Гумилевтің еуразиялық көзқарастары.
III. Әлихан Бөкейхан және ұлт зиялыларының ой-таным мұрасы.
IV. Жаһандық саясаттағы Қазақстан және Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың рөлі.
V. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен дамуының негізгі
бағыттары. .
Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Конференция жұмысына Қазақстан мен ТМД
ғалымдардың қатысуы да жоспарланып отыр.

елдерінің

және

шетелдік

Конференция жұмысына қатысу үшін 2016 жылғы 10 қазанға дейін
ұйымдастыру комитетіне төмендегі құжатты жіберу қажет:
1. Ұсынылған форма бойынша қатысуға өтініш.
2. Баяндама мәтіні.
Баяндаманың өңделген мәтіні төмендегі талаптарға сәйкес ресімделуі тиіс: көлемі 5 бетке
дейін, MS Word (*.doc или rtf) форматында; файлдың аты және жекелей файлдар автордың
фамилиясымен аталуы тиіс. Кесте, сызба, суреттердің атауы болу керек және Windows
шеңберінде терілуі керек. Бет көлемі: А4. Барлық жағы - 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ
Times New Roman, кегль – 14. Аралық интервал – бір. Азат жолдан кейін бірінші жол: 1 см.
Басында баяндаманың тақырыбы: ортасынан бас әріптермен қалың шрифтпен жазылады.
Баяндаманың тақырыбынан кейін ортасынан автордың аты-жөні кіші әріптермен беріледі. Одан
төмен – ғылыми дәрежесі, қызметі, автордың жұмыс орнының толық атауы, мемлекеті, е-mail. Бір
аралықтан кейін азат жолдан баяндама мәтіні басталады. Әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында
орналастырылады. Мәтінде сілтеме тік жақша түрінде ресімделіп, әдебиеттер тізімінде
деректердің беті көрсетіледі. Мысалы: [6, 2 б.].
Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды іріктеу құқығын өзіне қалдырады.
«Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі»
атты
халықаралық ғылыми-практикалық
конференция тақырыбына, жоғарыда
көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген және 2016 жылғы 10 қазаннан кейін жіберілген
баяндамалар қабылданбайды.
Баяндаманы мына мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз:
25-conference@enu.kz
Іссапар шығыны: қатысушы тарабының есебінен.
Байланыс құралдары
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010008,
Астана қ., Қ.Сәтбаев көшесі, 2. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.
Тел.: +7 (7172) 709-500 (ішкі 35-215), (ішкі 35-216)
E-mail: 25-conference@enu.kz
Байланыс телефондары:
Дукенбаева Зада Оразгалиевна +77015908547
Сыздық Салтанат Қуандыққызы +7 771 000 3305
Утеева Ләйлә Керімбековна +7 (7172) 709-500 (ішкі 34 - 316), +7 778 684 8410
Сейпишева Асель Юлановна +7 (7172) 709-500 (ішкі 31 - 442)

«Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі»
атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға
ӚТІНІШ
21 қазан 2016 жыл ( Астана қ., Қазақстан)
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Ғылыми дәрежесі
Үй/жұмыс телефондары:
E-mail
Почталық мекен-жайы
Қатысу түрі (іштей/сырттай)
Баяндама жасауға қажетті техникалық
құралдар
Қонақ үйге қажеттілік, келу мерзімі
Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
негізгі даталары:

07 қазанға дейін – конференцияға шақырту жіберу.
10 қазан – конференцияға өтінішті қабылдаудың аяқталуы.
20 қазан – конференция қонақтарын қарсы алу және орналастыру.
21 қазан –конференцияның ашылуы, пленарлық отырыс.
21-22 қазан – конференция қонақтарын шығарып салу.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева приглашает Вас принять
участие в международной научно-практической конференции
«Қазақстан
Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі», посвященной
25-летию Независимости Республики Казахстан, которая состоится 21 октября 2016
года в г. Астане.
Цель конференции:
- фундаментальный анализ этапов истории развития Казахстана;
- осмысление истории формирования, становления и достижений Независимого
Казахстана;
- всесторонний анализ планов модернизации и научные прогнозы дальнейшего
поступательного развития Республики Казахстан.
Основные направления конференции:
1. Актуальные проблемы отечественной истории, археологии и антропологии.
2. Вопросы национальной, региональной, глобальной безопасности и внешняя
политика Республики Казахстан.
3. Политические, социально-экономические, культурно-идеологические аспекты
становления и развития Казахстана в условиях реализации общенациональной идеи
«Мәңгілік ел».
4. Политико-правовые, социально-экономические и культурно-гуманитарные
направления развития в контексте дальнейшей модернизации Казахстана.
5. Теоретико-методологические подходы к изучению истории независимого
Казахстана.
Работа конференции будет проходить в рамках следующих секций:
І. История и культура Казахстана с древнейших времен до наших дней.
ІІ. Страна Великой Степи и евразийские взгляды Л.Н. Гумилева.
ІІІ. Алихан Букейхан и идейное наследие национальной казахской интеллигенции.
ІV. Казахстан в глобальной политике и роль Лидера Нации Н.А. Назарбаева.
V. Ключевые вехи формирования и развития независимого Казахстана.

Официальные языки конференции: казахский, русский, английский.
В работе конференции предполагается участие ведущих ученых Казахстана, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Для участия в работе конференции необходимо до 10 октября 2016 года прислать в
оргкомитет:
1. Заявку на участие по предлагаемой форме.
2. Текст доклада.
Требования к оформлению доклада:
Принимаются статьи объемом не более 5 страниц в формате MS Word (*.doc или rtf); имя
файла со статьей и заявку назвать фамилией автора (Ахметов_статья; Ахметов_заявка). Формат
страницы: А4. Все поля – по 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль –
14. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1 см. Таблицы, схемы, рисунки
должны иметь название и быть набраны в среде Windows.
Название доклада печатается по центру прописными буквами полужирным шрифтом.
Через 1 интервал по центру строчными буквами – фамилия и инициалы автора (ов), ниже – ученая
степень, должность, полное название учреждения, где работает автор, страна, Е-mail.
Через 1 интервал с абзацного отступа печатается текст доклада. Список литературы
помещается в конце текста. Ссылки в тексте на литературу оформляются в квадратных скобках с
указанием страницы источника: [6, с. 2].
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. Материалы, не
соответствующие тематике конференции, оформленные с отступлениями от приведенных
выше требований и полученные после 10 октября 2016 года, к рассмотрению не
принимаются.
Доклады и заявку просим отправлять по электронному адресу:
25-conference@enu.kz
Командировочные расходы: за счет направляющей стороны.
Контактная информация
Адрес Оргкомитета:
Республика Казахстан, 010008, г. Астана, ул. К.Сатпаева, 2.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Контактный тел.: +7 (7172) 709-500 (вн. 35-215), (вн. 35-216)
E-mail: 25-conference@enu.kz
Контактные лица:
Дукенбаева Зада Оразгалиевна, +7 701 590 8547
Сыздық Салтанат Қуандыққызы, +7 771 000 3305
Утеева Ляйля Керимбековна, +7 (7172) 709-500 (вн. 34-316), +7 778 684 8410
Сейпишева Асель Юлановна, +7 (7172) 709-500 (вн. 31-442)

ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции
«Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі:
қазіргі заман мен даму келешегі»
21 октября 2016 г. (г. Астана, Казахстан)
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Фамилия, имя, отчество (полностью)
Тема доклада
Секция
Место работы (страна, полное наименование
организации, кафедры)
Должность
Ученая степень, звание
Телефоны: рабочий/домашний
E-mail
Почтовый адрес
Участие в конференции (очное/заочное)
Технические средства, необходимые для выступления
Потребность в гостинице, сроки пребывания
Ключевые даты международной научно-практической конференции:

до 07 октября – рассылка приглашений на конференции
10 октября – окончание приема заявок на участие в конференции
20 октября – заезд и размещение участников конференции
21 октября – открытие конференции, пленарное заседание, секции
21-22 октября – отъезд участников конференции

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

INFORMATION LETTER
Dear colleagues!
On the occasion of the 25th anniversary of Independence, L.N. Gumilyov Eurasian National
University invites you to take part in the international scientific-practical conference "The Republic of
Kazakhstan and the Eurasian space: the Present and the Future Development ", which will be
held October 21, 2016 in Astana.
Objectives:
-The analysis of the fundamental stages of the history of development of Kazakhstan;
-Study of the history and achievements of Kazakhstan;
-Development and modernization plan for the future of the Republic of Kazakhstan and
comprehensive analysis of the scientific forecasts.

Main directions of the conference:
1. Topical issues of national history, archeology and anthropology.
2. Problems of national, regional and global security and foreign policy of the Republic of
Kazakhstan.
3. The idea of "Mangilik El" - political, socio-economic, cultural and ideological aspects of the
formation and accomplishments of the Republic of Kazakhstan.
4. The future plan of modernization of the Republic of Kazakhstan in political, legal, social,
economic and cultural trends.
5. Methodology for studying actual problems of the history of independent Kazakhstan.

The conference will be held in the following sections:
I. The history and culture of Kazakhstan from ancient times to the present day
II. The people of the great Eurasian steppe and the Eurasian views of LN Gumilyov
III. Alikhan Bukeikhan and ideological heritage of national intelligence
IV. Global initiatives of the Republic of Kazakhstan and the role of the Leader of the Nation in
state building.
V. The main directions of the formation and development of Kazakhstan's Independence
Official languages: Kazakh, Russian and English.

The conference is expected the participation of leading scientists of Kazakhstan, CIS and far
abroad.
To participate in the conference the following documents should be sent to the Organizing
Committee before October 7, 2016
1. Аpplication form;
2. The text of the report.
The edited version of the report must be in strict accordance with the following
requirements: the amount of no more than 5 pages, MS Word format; file name, and individual
files should be named the author's name. Tables, charts, figures should have a title and be typed
in Windows. Page Size: A4. All fields - 2 cm Font: Times New Roman, KZ Times New Roman,
font size - 14. Line spacing - single. Indent the red line: 1 cm. At the beginning of the report:
written in bold capital letters in the middle. The topic of the article after the author's name in
small letters in the middle. Then follows the author's full name, country, e-mail. After 1 interval
after the indention text of the report. References placed at the end of the text. References in the
text in square brackets in the form of the corresponding numbers on the list of literature
indicating the source of the page - for example: [6, p. 2].
The organizing committee reserves the right to select papers. Materials that do not meet the
conference theme, decorated with deviations from the above requirements and received after
October 7, 2016, will not be accepted.
Reports should be sent to the email address: 25-conference@enu.kz;
Travel expenses: by the sending party.
Contact Information
Organizing Committee Address: Republic of Kazakhstan, 010008, Astana, st. K.Satpaev 2.
LN Gumilyov Eurasian National University.
Tel .: +7 (7172) 709-500 (35-215) (35-216)
E-mail: 25-conference@enu.kz
Contact person:
Zholdasbekova Akbota Niyazovna

+7 701-520-24-70
+7 7172 709-500 (31-300)

APPLICATION FORM
October 21, 2016 (Astana city.)
The international scientific-practical conference
"The Republic of Kazakhstan and the Eurasian space: the Present and the Future
Development "
1

First name, last name, middle initial, (in
full)

2

The theme of the report

3
4

Section
Organization (country, the full name of the
organization, department)
Position
Degree
Phone numbers::
E-mail
Postal address
The form of participation
Technical facilities required to report
Demand for accommodation, arrival time

5
6
7
8
9
10
11
12

Key dates of the international scientific-practical conference:
October 07 - sending invitations to the Conference
10 October - deadline for applications to participate in the conference
October 20 - arrival and accommodation of participants
October 21 - The opening of the conference, plenary session
21-22 October - departure of the participants

