
 

 

 

  

 
 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Түркістан облысының Білім басқармасы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 2019 жылғы мамыр айының 29-30 жұлдызы аралығында Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті Түркістан облысының Білім басқармасымен бірге Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы 

аясында  «Түркістан – Түркі әлемінің бесігі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

өткізеді. 
 Конференцияға Түркия, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен арнайы қонақтар және 

отандық ғалымдар қатысады деп жоспарлануда. 

           Конференция бағыттары: 
1. Қ.А.Ясауи тағылымы мен рухани  мұрасы 

2. Мыңжылдықтағы дала музыкасы мен қолөнер жаңғырығы 

3. Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орны  

4. Түркістан-түркі әлемінің генезисі 
5. Көне дәуірдегі түркілер 

 

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, түрік, орыс және ағылшын тілдері. 
Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру алқасына 2019 ж. 26 сәуірге дейін хабарласып 

(қосымша мәлімет үшін), өтініш (үлгісі көрсетілген), баяндама тақырыбы мен қысқаша мазмұны (тезис), 

баяндаманың толық нұсқасы жіберілуі тиіс. 
Конференция материалдарын алдын-ала ғылыми жинақ түрінде шығару жоспарланып отыр. 

Конференция тақырыбына сәйкес жазылған мақаланың көлемі 5-10 беттен аспауы тиіс. Талапқа 

сай келмейтін мақалалар қабылданбайды, оған пікір де білдірілмейді. Материалдарды сараптау және 

іріктеу конференцияны ұйымдастыру алқасының құзіретіне жатады. Мақаланы шығару тегін. 

Мақаланы рәсімдеуге  қойылатын талаптар: 
Материалдар электронды түрде жіберіледі: мәтін редакторы MS Word; А4 форматы, негізгі 

шрифт Times New Roman; кегль-14, жоларалық интервал -1; мәтінді ені бойынша түзету; азат жолы-
1,0см; барлық жиектері- 2 см. Беттер нөмірленбейді. 

Жоғарғы жағының ортасынан - тасымалсыз жазба әріптерінен, жартылай қалың, баяндама 

тақырыбы: одан әрі бір жолдан кейін ортасына қарай – автордың аты-жөні (бір баяндаманы  үш авторға 
дейін жазуға болады), әрі қарай бір жолдан кейін ұйымы, қаласы, автордың e-mail поштасы, одан әрі бір 

жолдан кейін - мақала мәтіні жазылады. Әдебиет сілтемелері квадрат жақшамен алынады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімінің болуы міндетті. Тасымалдау қойылмайды  

Мақала соңында аннотация (150 сөзден артық емес) және түйінді сөздер (7 сөзден артық 

емес) қазақ, орыс, ағылшын,түрік тілдерінде жазылуы қажет. 

Іріктеуден өткен материалдар конференцияның жинағына жіберіледі. Рәсімдеу талаптарына сай 

келмейтін немесе көрсетілген мерзімнен  кеш жіберілген, (2019 жылдың 26 сәуірге дейін) одан 
кешіккен жағдайда конференция жинағына қосылмайды және авторларға қайтарылмайды. Жарияланған 

материалдар редакция көзқарасын білдірмейді, автор жолдаған материал үшін өзі жауапты болып 

табылады.  

Конференция жұмысын қорытындылау, қатысушыларды марапаттау 
 Конференцияда үздік баяндама иелері марапатталады. 

 Конференцияға қатысқандарға сертификат тапсырылады. 

Конференцияға қатысу үшін  сұраныс, жұмыстың электрондық нұсқасы metod.center@mail.ru,      

abjet_71@mail.ru поштасына  жіберілуі керек. 

Конференцияға қатысушылардың барлық іс-сапар шығындары өз есебінен жүргізіледі. 
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