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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
  Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы аясында Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті «Түркі әлемі: Тарихы терең Түркістан» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.  
 Конференция түркі дүниесі ғалымдары мен жас буын өкілдерінің түркі тарихының өзекті 
мәселелерін талқылауда ортақ ғылыми жоба жасау, зерттеудің жаңа бағыттарын анықтау, 
жастарды ортақ тарихымыздың құндылықтарында тәрбиелеуді мақсат етеді. Конференция 
жұмысына ЖОО профессор-оқытушылары, колледж, ЖОМ мұғалімдері, мұрағат және мұражай 
қызметкерлері, докторанттар, магистранттар, студенттер мен жоғарғы сынып оқушылары 
қатыса алады.  

Өтетін уақыты:  2018 жыл 11-12 мамыр 
Өтетін орны: Түркістан қаласы  (Мәдениет орталығының кіші залы) 

Конференция жұмысы төмендегідей секциялар бойынша ұйымдастырылады:   
 Түркі халықтарының тарихы; 
 Түркі әлеміндегі тарихи тұлғалар; 
 Түркі өркениеті; кеше және бүгін; 
 Түркістан қаласының әлеуметтік-саяси тарихы; 
 Түркістан қаласының тарихы туралы деректер, жәдігерлер, ескерткіштер; 
 Тарихты оқыту әдістемесі. 

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:  
- Баяндама қазақ, орыс, ағылшын, түркі халықтары тілдерінде қабылданады.  
-  көлемі А-4 форматында 6 бетке дейін.   
- Үстіңгі, астыңғы жиектер – 2 см, оң жақ, сол жақ жиек – 2,5 см,  
- шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал - 1; жаңа жол - 1,27.  
- Сілтемелер төртбұрышты жақша ішінде беріліп, онда әдебиет қолдану реті бойынша 

беріледі, беті көрсетіледі (мысал: [1, 25 б.]).  
- Мақала файлы автор атымен жазылсын. 
Мысалы: Dinasheva.doc  
- Талапқа сай келмейтін мақалаларға пікір 
білдірілмейді, қайтарылмайды.  
- Ұйымдастыру және жинақ жарнасы 3000 
теңге.  
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- Секцияда жасалған баяндамалар үшін сертификат беріледі. Конференция 
материалдарының жинағы алдын-ала жарық көреді. Конференцияға қатысушылардың жол және 
қонақ үй шығындары жіберуші мекеме есебінен.  

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің  мекен-жайы және мақаланы жіберу 
эл.поштасы: 
161200, ҚР ОҚО, Түркістан қаласы, Саттарханов даңғылы, Гуманитарлық ғылымдар 
факультеті, Тарих кафедрасы, 517 кабинет, Е-mail: zbukenova@mail.ru 
Баяндаманың электронды нұсқасы Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына, электрондық 
поштаға 2018 жылдың  5 мамырға дейін, төмендегі нұсқада беріледі.  

Үлгі: 
ТҮРКІСТАН ӨҢІРІНДЕГІ ҚАСИЕТТІ ЖЕРЛЕР ТАРИХИ ДЕРЕКТЕРДЕ 

Динашева Лаззат Сарсенбековна 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің доценті, т.ғ.к. 

Dinasheva@mail.ru  
Қонақтарды қарсы алу және тіркеу Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Мәдениет орталығының кіші залында сағат 09:30-де басталады. Мекен-жайы: 
Түркістан қаласы, Саттарханов даңғылы. 
 
Анықтаманы төмендегі телефондардан алуға болады: +77056989369, +77017314200 


