
                              
          

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ: ҰЛТТЫҚ ТАРИХ ДӘУРЕНІ (ҰЛЫ 

ДАЛА ХАЛҚЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ)»  

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының  

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ 

 

Қ Ұ Р М Е Т Т І  Ә Р І П Т Е С Т Е Р ! 
 

Өткен жылы тұңғыш Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласы жарық көрді. Бұл ұлттық болмыстық сілкіну мақсатын көздейтін мақала ретінде 

кезекті бағдарламалық «Рухани жаңғыру» жобасының жалғасы іспетті маңызға ие болды. 

Себебі бұл мақала қордаланған тарихи санамыздағы, ұлттық болмысымыздағы, рухани 

құндылықтық қабаттардағы семіп бара жатқан тамырларға қайта қан жүгірткен, рухани 

леп берген ұлы мұраттарға иек артқан үндеу десе де болғандай.   

Осы бастамаға үн қосу мақсатында 20-21 қараша 2019 жылы Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ түрік университетінде ғылыми-тәжірибелік 

конференция өткізу жоспарланып отыр.  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «ҰЛЫ 

ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ: ҰЛТТЫҚ ТАРИХ ДӘУРЕНІ (ҰЛЫ ДАЛА ХАЛҚЫНЫҢ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ)» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына 

қатысуға шақырады. 

Конференция мақсаты:  
 Елбасы бағдарламалық мақаласында көтерілген тарихи тұғырларды зерделеу, тану, 

және таныту;  

 Қазақ ұлттық болмысының қалыптасуы мен баяндылығындағы аксиологиялық 

қабаттарды түгендеу;  

 Ұлы даладағы саяси, болмыстық, діни, философиялық, өркениеттік кезеңдер мен 

дәуірлерді сараптау, талдау;  

 Осы саладағы ғалым зерттеушілердің басын қосып, мәселенің шешім жолдары мен 

ұсыныстарын қарастыру; 

 Нәтижесінде ғылыми-танымдық тұжырымдардың ел мүддесі мен өскелең ұрпаққа 

жеткізу, білім беруде қолдану аясын талдау болып табылады. 
 

Конференцияны ұйымдастырушылар: Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи  

                                                    атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

Негізгі бағыттар: 

 Алтын Орда - Ұлы даланың тарихи алтын ғасыры 

 Ұлы даланың ұлы есімдері 

 Ұлы Даланың қасиетті орындары мен фольклорлық мұралары  

 Ұлы Жібек жолы – өркениет бастауы 

 Түркістан – түркі әлемінің бесігі 

 

Конференцияның ресми тілдері: қазақ, түрік, орыс, ағылшын және түркі тілдері.  

Конференция материалдары жинақ түрінде жарық көреді. 

 

 



                              
          

 

 

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

1. Көлемі 5-7 беттік компьютер басылымында Times New Roman, 14 кегль, беттің 

сол жағынан – 3 см, жоғарғы және төменгі жағынан – 2 см, оң жағынан – 1,5 см, жол 

арасы – бір интервал. 

2. Баяндама тақырыбы ірі шрифтпен берілуі тиіс. Тақырып пен мәтін арасы екі 

жолмен бөлінеді. Тақырыптың үстіңгі оң жағына автордың аты-жөні, жұмыс орыны, 

лауазымы, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы жазылады. 

3. Әдебиеттер тізімі мен сілтемелер мақаланың соңына реттік цифрларымен тік 

бұрышты жақшаның ішіне алынып [1, 5 б.] беріледі. 

4. ТҮЙІНДЕМЕ, Тірек сөздер (қазақ). 

5. ÖZET, Anahtar kelimeler (түрік).   

6. АННОТАЦИЯ, Ключевые слова (орыс). 

7. ABSTRACT, Key Words (ағылшын тілдерінде) 50-60 сөзден кем емес, тірек 

сөздер 5-тен көп емес. 

8. Ұйымдастыру алқасы сапасыз, қойылған талаптарға сәйкес келмейтін 

мақалаларды кері қайтаруға құқылы.  

 

Ұйымдастырушы тарап баяндамаларды іріктеуге құқылы. Мақала жариялау тегін.  

Баяндамалар ұйымдастыру алқасының мекен-жайына 2019 жылдың 17 

қарашасына дейін жіберілуі тиіс. 

Өтінім мен мақала төмендегі электронды мекенжай бойынша қабылданады: e-mail: 

dosaykz@mail.ru, 83_malika@mail.ru, s-nazbekova@mail.ru.   

 

Конференцияның ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 

161200, ҚР Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы 29, Ахмет Ясауи 

университеті, тел: 87014599670, 87023382152, 87014664229. e-mail: dosaykz@mail.ru, 

83_malika@mail.ru, s-nazbekova@mail.ru. 

 

Тіркеу қағазы 

Конференцияға қатысушының мәліметі: 

 

Аты-жөні (толығымен)  

Жұмыс орны  

Қызметі   

Ғылыми атағы, дәрежесі  

Секция   

Мақаланың тақырыбы  

Мекен-жайы (мемлекет, қала)  

Оқу орны, кафедрасы  

e-mail  

Телефон   

 
 

Құрметпен, ұйымдастыру алқасы! 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда 

Ясави 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

международной научно-практической крнференции  

«СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ: ЭПОХА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ (ЦЕННОСТИ НАРОДА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ)» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В прошлом году была опубликована статья первого Елбасы Н.А.Назарбаева "Семь 

граней Великой степи". Это было своего рода продолжение проекта «Рухани жаңғыру», 

как статья нацеленная на национальное возрождение. Так как это было призывом к 

великим идеалам духовности, которое заново оживило наше историческое сознание, 

идентичность и духовность. 

В целях поддержания этой инициативы, 20-21 ноября 2019 года планируется 

провести научно-практическую конференцию в Международном казахско-турецком 

университете имени Ходжа Ахмеда Ясави. 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави 

приглашает вас принять участие в международной научно-практической конференции 

«СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ: ЭПОХА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ (ЦЕННОСТИ НАРОДА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ)» 

Цель конференции: 

 Изучение, познание и демонстрация исторических платформ, затронутых в 

программе Елбасы; 
 Инвентаризация аксиологических пластов в формировании и развитии казахской 

национальной идентичности;  
 Экспертиза и анализ политических, онтологических, религиозных, философских, 

цивилизационных периодов и эпох Великой степи; 
 Рассмотрение путей  решений проблем и рекомендации, предложенных исследователями в 

этой области;  
 В результате реализовать научно-познавательные обоснования в интересах страны и 

расширить образовательное пространсто подрастающему поколению. 
 

Организаторы конференции: г.Туркестан, Международный казахско-турецкий         

                                         университет имени Ходжа Ахмеда Ясави 
 

Основные направления: 

 Золотоая Орда – исторически золотой век Великой степи 

 Сакральные места Великой степи и фольклорное наследие 

 Великий Шелковый путь – начало цивилизации 

 Туркестан – колыбель тюркского мира 

 

Официальные языки конференции: казахский, турецкий, русский, английский и 

тюркские языки. 

Материалы конференции будут опубликованя в виде сборника. 

 

 

 



                              
          

 

Требования к оформлению статей: 

 

1. Шрифт Times New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ - 1 см; ориентация листа – книжная, верхнее и нижнее 

поле – 2,0, левое – 3,0 и правое – 1,5; в объеме 5-6 страниц. 

2. Оформление заголовка прописными, жирными буквами, выравнивание по центру 

строки заглавными буквами; на 2 строки ниже текст статьи; на верхнем правом 

углу поверх названия статьи (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – 

Ф.И.О. автора, место работы, ученое звание, ученая степень, должность,.  

3. Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник списка литературы 

следует арабскими цифрами в квадратных скобках, например [1, с. 277].  

4. Абстракт, Ключевые слова (на казахском) 

5. ÖZET, Anahtar kelimeler (түрік). 

6. АННОТАЦИЯ, Ключевые слова (орыс). 

7. ABSTRACT, Key Words (на английском) не менее 50-60 слов, ключевые слова не 

более 5-ти. 

8. Оргкомитет в праве отклонять статьи, не отвечающие требованиям. Публикация 

статьи бесплатно. 

Статьи необходимо прислать до 17 ноября 2019 года. Заявки и статьи 

принимаются на электронные адреса e-mail: dosaykz@mail.ru, 

83_malika@mail.ru,s-nazbekova@mail.ru. 
 

 Адрес оргкомитета конференции: РК, 161200, город Туркестан, проспект 

Б.Саттарханова №29, университет Ахмеда Ясави; тел: 87014599670, 87023382152, 

87014664229. 

 

Регистрационный лист 

Сведения участника конференции: 

 

Ф.И.О (полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Секция   

Название статьи  

Адрес (государство, город)  

Учебное заведение, кафедра  

e-mail  

Телефон   

 

 

С уважением, оргкомитет 
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