МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ЭТНОЛОГИИИ ИМ. Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМ О
16 октября 2015 года Казахский университет международных
отношений и мировых языков имени Абылай хана и Институт истории и
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова совместно проводят М еждународную научнопрактическую конференцию «Казахстан: история, общество, культура»,
посвященную 550 летию образования Казахского ханства.
Основные тематические направления работы конференции:
1. Эволюция государственности Казахстана: теория и методология
2. Казахстан в системе международных отношений: прошлое и настоящее
3. Независимый Казахстан и идея «Мәнгілік ел»
4.Становление и развитие полиязычного образования в Казахстане.
Форма участия в конференции: очная, заочная.
Срок представления заявок и статей - до 1 октября 2015 года.
Стоимость публикации -2500 тенге.
Рассылка сборника не предусмотрена (самовывоз).
Рабочие языки: казахский, русский, английский.
Статьи, заявки и отсканированная квитанция об оплате присылаются по
электронным
адресам
nurgul.zh.t@ mail.ru,
zhuztaeva@ mail.ru.
Ответственный секретарь конференции к.и.н., доцент Ж анакова Н.Т.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных научных
статей, не соответствующих теме конференции или требованиям оформления
научных статей.
Планируется издание сборника материалов до начала конференции.
Тел. для справок: 8 701 388 97 88; 8 777 118 23 90; 8 702 403 24 41.
Требования к оформлению докладов
Объем - 5-7 страниц в формате текстового редактора MSWord, включая
сноски. Шрифт: размер - 14; тип - TimesNewRoman; межстрочный интервал
- 1, выравнивание по ширине. Все поля по 2 см, абзацный отступ по
умолчанию 1,25 см.
Страницы не нумеруются, переносы не ставятся. Сноски на литературу
давать в квадратных скобках в соответствии с базовым издательским
стандартом по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы,
сборники,
информационные
издания.
Издательское
оформление
публикуемых материалов», пристатейных библиографических списков в
соответствии
с
ГОСТ
7.1-2003
«Библиографическая
запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [2,
с.5]. Обратите внимание на сноску электронного документа.
Вверху справа печатается УДК статьи, далее слева - обычным
шрифтом фамилия, инициалы автора (ов), степень, ученое звание, должность,
полное название организации. Название доклада печатается жирным
шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка не ставится.
Далее после отступа идет резюме на языке статьи (казахском или русском), в
обязательном порядке - на английском языке (8-10 строк, 70-90 слов), ключевые
слова (казахском или русском, в зависимости от текста статьи) и на английском в
обязательном порядке, в конце точка не ставится (5-8 слов) (см. Пример). Затем
следует текст.
Название файла должно соответствовать фамилии автора (или первого
автора).
Например:
УДК 327.33
Сарсенбаев Б.В., д. полит..наук., проф.,
Кафедра международных отношений,
КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Алматы, Казахстан
Казахстан и новая геополитическая конфигурация в Центральной Азии
Түйін
Тірек сөздер: геосаяси, Орталық Азия, коммуникативті алац....
Резюме
В контексте Послания Президента Республики Казахстан - Лидера нации
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства» рассмотрены
ключевые вопросы геополитической ситуации в центральноазиатском
регионе и роль Казахстана в новой конфигурации региона. Особый акцент
сделан на развитие инновационных научных исследований в Университете,
особенно на деятельность научной школы «Национальная безопасность
Казахстана».
В статье представлена
актуальность коммуникативной
площадки «G-Global», направленная на многосторонность в международных
отношениях, ставшая одним из ключевых механизмов решения целого
спектра проблем, прежде всего вопросов международной и региональной
безопасности. Например, использование многосторонних механизмов стало
одним из средств нейтрализации конфликтов в превентивной дипломатии.
Показано использование многосторонних подходов как способа создания
симметрии в различных балансах: экономическом, политическом, военном и
др.
Ключевые слова: состоявшееся государство, новый политический курс,
коммуникативная площадка, Центральная Азия, Казахстан, геополитика

Abstract
In the context o f the address by the President o f the Republic o f Kazakhstan,
N.A.Nazarbayev, "Strategy "Kazakhstan-2050": N ew political course o f the
established state", the article describes the key issues in geopolitical situation in
Central Asia and the role o f Kazakhstan in the new configuration o f the region.
Particular emphasis is placed on the development o f innovative research at the
University, especially the activities o f the scientific school on National Security in
Kazakhstan. The article stresses the role o f «G-Global» communication platform,
aimed at multilateralism in international relations, which has become one o f the
key mechanisms for addressing a range o f issues, particularly issues o f
international and regional security. For example, the use o f multilateral
mechanisms has become a means o f neutralizing the conflict in preventive
diplomacy. The author shows the use o f multilateral approaches as a way to create
symmetry in the various spheres: economic, political, military, etc.
Keywords: established state, new political course, communication platform,
geopolitic, Central Asia, Kazakhstan
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
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АҚИАРАТТЫҚ ХАТ

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жэне әлем
тілдері университеті мен Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих жэне этнология
институты 2015 жылы 16 қазанда Қазақ хандығының 550 жылдыгына
арналган «Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет» атты Халықаралық гылымипрактикалық конференция өткізеді.
Конференция жұмысының негізгі тақырыптық бағыттары:
1. Қазақстан мемлекеттілігінің эволюциясы: теориясы мен эдістемесі
2. Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде: откені мен болашағы
3. Тәуелсіз Қазақстан жэне «Мэңгілік ел» идеясы
4. Қазақстандагы коптілділік білімнің қалыптасуы мен дамуы
Конференцияға қатысу түрі: тікелей, сырттай.
Өтініштер мен мақалаларды қабылдау мерзімі - 2015 жылдың 1 қазанға
дейін.
Жарияланым жарнасы - 2500 теңге.
Жинақтың таратылуы қарастырылмаган (өздігінен алу).
Жүмыс тілдері: қазақ, орыс.
Мақалалар, өтініштер жэне сканерленген толем түбіртектері мына
электрондық адрестерге nurgul.zh.t@ mail.ru, zhuztaeva@ mai 1.ru жіберіледі.
¥йымдастыру комитеті конференцияның тақырыбына немесе гылыми
мақалаларды рэсімдеу талаптарына сай келмейтін гылыми макалаларды
қабылдамауга құқыгы бар.
Материалдар жинагының шыгарылуы конференцияның басталуына дейін
жоспарлануда. Анықтама телефондары: 8 701 388 97 88; 8 777 118 23 90;
8 702 403 24 41.
Конференцияның жауапты хатшысы т.г.к., доцент Н.Т.Жанақова.
Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар
Көлемі 5-7 беттен аспауы тиіс, 1интервал арқылы MS W ORD редакторында,
TIMES NEW ROM AN қарпімен A4 форматында 14-ші шрифтімен терілген
болуы тиіс, жаңа жол 1,25 см, жогары жэне төменгі жагынан 2,0 см, оң жагы
және сол жағынан 2,0 см қалдыру керек.
Беттер
номірленбейді,
тасымалдау
қойылмайды.
«Журналдар,
жинақтар, ақпараттық басылымдар. Ж арияланатын материалдарды баспа
тәсілімен рәсімдеу» МББСТ 7.5-98 сэйкес деректерге сілтеме квадрат
жақшада жасалады, ал мақалалар жанындагы библиографиялық тізімдер

«Библиографиялық жазба. Библиографиялық суреттеу. Рэсімдеу жалпы
талаптары мен ережелері» МББСТ 7.1-2003 сәйкес жасалады [ 2, 5- 6].
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инициалдары, ғылыми дэрежесі, ғылыми атағы, лауазымы, үйымның толык
атауы келтіріледі. Баяндаманың атауы беттің ортасы бойынша теңестіріліп,
қанық шрифтпен жазылады, соңында нүкте қойылмайды. Ш егіністен кейін
міндетті түрде қазақ, орыс,ағылшын тілдерінде түйіндеме болуы керек(8-10
жол, 70-90 сөз), түйін сөздер 3 тілде болуы қажет, соңында нүкте
қойылмайды (5-8 сөз) (Үлгіні қара). Келесі жолдан негізгі мэтін басталады.
Файлдың атауы автордың (немесе бірінші автордың) фамилиясына
сэйкес келуі керек.
Мысалы:
УДК 327.33
Сәрсенбаев Б.Т., т.ғ.д., проф.,
Халықаралық қатынастар кафедрасы
Абылай хан атынд.ҚазХҚӘТУ,
Алматы, Казақстан
Қазақ диаспорасы әлемдік ғаламдану жағдайында
Түйін
XXI ғасыр басында әлемдік қауымдастық жаңа тарихи дэуірге қадам
басқан кезеңде адам өмірінің барлық салаларындағы өркениетті ғаламдану
үрдісі қазіргі даму сатысының басты ерекшелігі болып табылады. Дүниежүзі
елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдени-тарихи
құбылыстар бір-бірімен тығыз байланысты жэне бір-біріне тәуелді болуы
себепті ғаламдану мэселесі жаңа да зерттелмеген тың қүбылыс ретінде
ғылыми жүртшылық тарапынан ерекше назар аударуды талап етеді.
Жаһандану үрдісі жағдайында қазақ диаспорасы мәселелерін тереңірек
зерттеудің мэн-маңызы зор. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған
жиырма жылдан астам уақыт аралығында еліміздің қоғамдық өмірін кеңінен
қамтыған рухани жаңғыру мен жаңару үрдісі жаһандану жағдайында
диаспора саласында егемендік талаптарына сай жаңа ғылыми ізденістердің
нақты нэтижелерге бағдарлану міндеттерін алға тартады.
Бұл ретте бүкіл қазақ халқының ата-жүрты болып табылатын Қазакстан
Республикасынан тысқары елдерде өмір сүретін қазақтар тарихын арнайы
зерттеудің маңызы ерекше. Қазір элемнің қырықтан астам мемлекетінде 5
миллионға жуық қазақ диаспорасы тұрып жатыр. Ш ет елдердегі аз этникалық
топ болып табылатындығына қарамастан, олар эрдайым өздерінің түп
атамекені - Қазақстанмен рухани-мәдени жэне шаруашылық байланыста
болуға тырысады. Олардың тарихи Отанмен тығыз байланыста болуын
қамтамасыз
етуде
1992
жылы
қүрылған
Дүниежүзі
қазақтары
қауымдастығының рөлі зор. Қауымдастық төралқасының төрағасы ҚР
Президенті Н.Ә.Назарбаев болып табылатын бүл беделді халықаралық ұйым
осыған дейін дүниежүзі қазақтарының төрт қүрылтайын өткізіп, қазақ

халқының тағдыры, тілі, әлемнің түкпір-түкпіріндегі қазақтарды біртұтас
ұлттық мемлекетке біріктірудің қүқықтық негіздері сияқты көкейтесті
мэселелерін талқылады. Осы құрылтайдан туындайтын бүгінгі күн
талаптарын негізге ала отырып, Қытай, Монголия, Өзбекстан жэне т.б.
елдердегі қазақтар тарихын біртұтас үлттық құндылықтар түрғысынан жанжақты зерттеудің маңызы зор.
Тірек сөздер: қауымдастық, өркениет, ғаламдану, қазақ диаспорасы, тарих,
қүрылтай, ұлттық құндылықтар, этникалық, рухани жаңғыр

Резюме
В контексте Послания Президента Республики Казахстан - Лидера нации
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства» рассмотрены
ключевые вопросы геополитической ситуации в центральноазиатском
регионе и роль Казахстана в новой конфигурации региона. Особый акцент
сделан на развитие инновационных научных исследований в Университете,
особенно на деятельность научной школы «Национальная безопасность
Казахстана».
В статье представлена
актуальность коммуникативной
площадки «G-Global», направленная на многосторонность в международных
отношениях, ставшая одним из ключевых механизмов решения целого
спектра проблем, прежде всего вопросов международной и региональной
безопасности. Например, использование многосторонних механизмов стало
одним из средств нейтрализации конфликтов в превентивной дипломатии.
Показано использование многосторонних подходов как способа создания
симметрии в различных балансах: экономическом, политическом, военном и
др.
Ключевые слова: состоявшееся государство, новый политический курс,
коммуникативная площадка, Центральная Азия, Казахстан, геополитика
Abstract
In the context o f the address by the President o f the Republic o f Kazakhstan,
N.A.Nazarbayev, "Strategy "Kazakhstan-2050": N ew political course o f the
established state", the article describes the key issues in geopolitical situation in
Central Asia and the role o f Kazakhstan in the new configuration o f the region.
Particular emphasis is placed on the development o f innovative research at the
University, especially the activities o f the scientific school on National Security in
Kazakhstan. The article stresses the role o f «G-Global» communication platform,
aimed at multilateralism in international relations, which has become one o f the
key mechanisms for addressing a range o f issues, particularly issues o f
international and regional security. For example, the use o f multilateral
mechanisms has become a means o f neutralizing the conflict in preventive
diplomacy. The author shows the use o f multilateral approaches as a way to create
symmetry in the various spheres: economic, political, military, etc.

Keywords: established state, new political course, communication platform,
geopolitic, Central Asia, Kazakhstan
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