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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Сіздерді Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық музейі, Астана қаласының тілдерді дамыту басқармасы, Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ жанындағы «Алаш» мәдениет және рухани даму институтының 

ұйымдастыруымен өтетін Алаш қозғалысы және Алаш Орда үкіметінің 100-жылдық 

мерейтойына арналған «АЛАШ – ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ТҰТАСТЫҚ ИДЕЯСЫ» атты 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырамыз. Конференция 2017 

жылғы қараша айының 24 күні, сағат 10:00-де Астана қаласы, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық музейінде өтеді. 

 

Конференция барысын төмендегі бағыттар бойынша жүргізу жоспарланып отыр:  

• Алаш қозғалысының тарихнамасы және мәселелері; 

• Мемлекеттілік туралы Алаш идеясы; 

• Алаш және рухани жаңғыру идеясы. 

 

Конференция– қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдерінде өтеді. 

Конференцияға қатысушылардың қаржылық шығындары өз есебінен төленеді. 

Конференцияға қатысу үшін баяндамаларды 2017 жылдың 15 қазанына дейін жіберу 

қажет.  

Жарияланым құны: тегін. 

 

БАЯНДАМАНЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Баяндама қазақ, түрік, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады, формат А-4,көлемі 6 

беттен аспауы шарт. Үстіңгі, астыңғы жиектер – 2 см, оң жақ жиек – 2 см, сол жақ жиек – 3 

см; шрифт – 14 кегль, «Times New Roman» гарнитурасында, мәтін аралық қашықтық 1,0 пт 

интервал. Беттің оң жақ үстінде қалыңдатылған әріппен автор туралы мәлімет беріледі: 

автордың аты-жөні, оның астында оқу немесе жұмыс орны, дәрежесі, мекеменің орналасқан 

жері және ұялы байланыс нөмірі, e-mail көрсетіледі. Содан бір аралықтан кейін бас 

әріптермен баяндаманың тақырыбы, одан бір аралықтан кейін мәтін берілуі керек. 

• баяндама тақырыбы 12 сөзден аспауы тиіс; 

• баяндама тақырыбы және аннотация ағылшын тілінде жазылып, негізгі мәтін 

алдында беріледі; 

• аннотациядан кейін 5 кілт сөз көрсетіледі; 

• мақала мәтіні кілт сөздер соңында екі аралықтан кейін беріледі. 

 

Сілтемелер мен әдебиеттер тізімін рәсімдеу:  

Дереккөз сілтемесі төртбұрышты жақшада (мысалы: [1, 105 б.]), әдебиеттер тізімі 

мақала соңында әдебиеттерді қолдану реті бойынша орналастырылады. Пайдаланылған 

дереккөздер саны бесеуден кем болмауы тиіс. Беттерге нөмір қойылмайды.  

Көрнекіліктер Tiff немесе JPEG форматында, 300 dpi кем болмауы керек. Мақаланың 

мазмұндық сапасына автор жауап береді. Материалдар ұқыпты тексерілген және 

баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес болуы керек.  

Конференция тақырыбы мен баяндама рәсімдеудің талаптарына сәйкес келмейтін, 

сонымен қатар көрсетілген уақыттан кейін жіберілген материалдар ұйымдастыру алқасының 

шешімімен жинаққа енгізілмейді.  

 



Қатысу өтініші 

 

1. Аты-жөні (толығымен)  

2. Мекеменің аты (толығымен)  

3. Баяндама (мақала) тақырыбы  

4. Қызметі (толығымен)   

5. Ғылыми дәрежесі  

6. Мемлекет, қала   

7. Секция  

8. Байланыс мәліметтері (мекен-жайы, телефон)  

9. E-mail  

 

Ұйымдастыру алқасының мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 

Тәуелсіздік даңғылы 54, ҚР Ұлттық музейі. 

Өткізілетін іс-шараға байланысты туындайтын барлық сұрақтар мен ұсыныс-

тілектеріңізді төмендегі жауапты қызметкерлерге хабарласып білдіре аласыздар: 

 

Карикулова Маржан  

Шүкіржанқызы                                                                                                                

Жұмыс тел.: +7 (7172) 91-90-35 

ішкі (623); 

ұялы тел.: +7 702 965 35 13 

е-mail: alashastana2017@mail.ru 

 

Әбдірахманов Серік 

Амангелдіұлы 

Жұмыс тел.: +7 (7172) 91-90-35 

ішкі (623);                                         

ұялы тел.: +7 701 186 27 63 

е-mail: alashastana2017@mail.ru 

 
 

Құрметпен, ұйымдастыру алқасы! 
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