
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ   

ГУМАНИТАРЛЫҚ  ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

 ДІНТАНУ КАФЕДРАСЫ 

 ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІН БАСҚАРМАСЫ 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 

Гуманитарлық ғылымдар факультеті, Дінтану кафедрасы мен Қазақстан 

Мұсылмандары Дін Басқармасы Сізді профессор, дінтанушы Истаев 

Жұмабай Мақашұлының 80 жылдығына орай өткізілетін «Бүгінгі дінтану 

мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференцияға 

қатысуға шақырады. Конференцияның өткізілетін күні 2018 жылдың 16 

қарашасы. 

Конференция Түркістанның рухани астана ретінде діни және саяси 

жаңаруы негізінде қазіргі таңдағы дінтанулық білім беруді талдауды мақсат 

етеді. 

Конференцияның тақырыптық  бағыттары: 

1. Түркістан – түркі-ислам өркениетінің бесігі 

2. Қазақ мұсылмандық танымы мен ерекшеліктері 

3. Бүгінгі дінтану мен теология қарым-қатынасы 

4. ҚМДБ және Исламтану мәселелері 

5. Діни білім берудің өзектілігі мен проблемалары 

 

 

Конференция тілдері – қазақ, түрік және орыс. 

Конференцияға қатысушылар 2018 жылдың 10 қарашасына дейін 

төмендегі құжаттарды ұйымдастыру комитетіне жіберуі тиіс: 

1. Конференцияға қатысушының анкетасы; 

2. Талаптарға сай рәсімделген баяндама тезисі. 

 

Қатысушы анкетасы 

1. Тегі, аты-жөні ............................................................................................... 

2. Ұйым атауы.............................................................................................. 

3. Қызметі, ғылыми атағы, дәрежесі............................................................. 

4. Ұйымның пошталық адресі индексімен (шақырту алу үшін) .................. 

5. Байланыс телефоны................................................................................... 

6. Электронды почта..................................................................................... 

7. Баяндама атауы (толық)............................................................................ 

 



Баяндама тезистерін рәсімдеуге қойылатын талаптар 

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде шығарылады. 

Баяндама тезистерінің көлемі 5 беттен кем емес көлемде А-4 форматында 

электронды түрде қабылданады (сурет, таблица, әдебиет тізімін қоса 

алғанда). Мақала Microsoft World редакторында 14 шрифтпен; Times New 

Roman (KZ Times New Roman) әріп түрімен, қатарлар арасы – 1.  Жоғарғы 

және төменгі жиек – 2 см, сол және оң жиек – 2 см. Жоғарыда автордың (-

лар) аты-жөні (-дері) ортасына, келесі жолда курсивпен ұйымның атауы, 

қала мен мемлекет ортасына, келесі жолда мақаланың тақырыбы үлкен 

әріптермен және майлы бояумен ортасына жазылады, ары қарай қызыл 

жолдан баяндама тезистерінің мәтіні жазылады. Баяндама тезистерінің 

мәтнінде пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме тік жақшаға алынып 

көрсетіледі. Пайдаланылған әдебиет тізімі мақаланың соңында және 

қолданылу ретімен беріледі.   

 

Конференцияға қатысушылардың анкеталары мен баяндама тезистері 

жеке файлдармен оргкомитеттің мына адресіне din-teo@mail.ru келесідей 

атаулармен қабылданады: Жандарбеков_Истаевтың 80-жылдығы_анкета; 

Жандарбеков_Истаевтың 80-жылдығы_тезистер. 

Конференцияға қатысушылардың жол және қонақ үй 

шығындарымен байланысты іс-сапар шығындары жіберуші тарап 

есебінен. 

     

Оргкомитеттің адресі мен контактілері: 

Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қ-сы, 

Б.Саттарханов даңғылы, 29, №515 каб. ректорат корпусы, Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Гуманитарлық ғылымдар 

факультеті, Дінтану кафедрасы, доцент С.Оразбай. – 8 701 586 02 69.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:din-teo@mail.ru

