
    

 

 

 

 
 

 

  

ҚазақстанРеспубликасының Білім және ғылым министрлігі 

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 

Жастар саясаты департаменті және "Болашақ" спорт клубы 

Ғылым департаменті 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ 75-ЖЫЛДЫҒЫНА ЖӘНЕ Х.ДОСМҰХАМЕДОВ  

АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 70-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 

Құрметті әріптестер! 

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті "Рухани жаңғыру" 

бағдарламасы аясында 2020 жылдың 25-ші қарашасында "1941-1945 жылдардағы Ұлы 

Отан соғысы кезіндегі Қазақстанның жоғары оқу орындары студенттерінің және 

спортшылардың ерлігі" тақырыбында халықаралық ғылыми-теориялық онлайн  

конференция өткізеді. 

Конференцияның негізгі мақсаты студенттерді, магистранттарды, докторанттарды, 

оқытушыларды, спорт қайраткерлерін және ғылыми қызметкерлерді ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына тарту, сондай-ақ жастарды, Қазақстан студенттерін патриоттыққа тәрбиелеу 

және жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. 

Конференция нәтижелері бойынша конференция мақалаларының жинақтары 

электронды түрде шығарылады. 

Демеушілер: Атырау «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы және Дүниежүзілік 

қазақ күресі федерациясы. 

 

Конференцияның ғылыми бағыттары: 

- Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандық жоғары оқу орындары студенттерінің 

және спортшылардың ерлігі"; 

- Ұлы Отан соғысы кезіндегі және соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан спорты. 

Конференцияның жұмыс тілдері қазақ, орыс және ағылшын тілдері болып 

табылады. 

Конференцияның мәртебесі мен қатысушылары: 

Конференция серіктестерді, оның ішінде Қазақстанның, Каспий маңы мемлекеттерінің, 

ТМД елдерінің және алыс жақын шетелдердің университеттері мен ғылыми мекемелерін 

тарта отырып, халықаралық деңгейде өткізіледі. 

Конференцияға қатысуға конференцияның тақырыбы бойынша зерттеулермен 

айналысатын отандық және шетелдік ғалымдар, еңбек сіңірген спорт қайраткерлері, қоғам 

қайраткерлері, спортшылар, білім беру саласының өкілдері (жоғары және орта кәсіптік 



оқу орындарының оқытушылары, мектеп мұғалімдері, студенттер, магистранттар мен 

докторанттар) шақырылады. 

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Бағдарламаға енгізу және конференция жинағына мақала жариялау үшін 2020 ж. _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ дейін тіркеу нысанын (1-қосымша) толтыру, Microsoft Оffice Word (2003, 2007) 

нұсқасымен 3-5 бет көлемінде мақаланы электрондық мекен-жайларға жіберу қажет 

t.baktygalieva@asu.edu.kz немесе aisad12@mail.ru "конференцияға арналған" 

тақырыбымен. 

Материалдар электронды түрде қабылданады. Мәтін көлемі 3-5 беттен тұратын Microsoft 

Word редакторында теріледі, Times New Roman қарпі, 12 пт, жиектері: жоғарғы және 

төменгі - 2 см, сол жақ – 3 см, оң жақ – 1,5 см, беттің бағыты кітапша, А4 форматы, абзац 

шегінісі 1,0 см, жол аралық қашықтық - дара. Беттің сілтемелеріне жол берілмейді, беттер 

нөмірленбейді. Негізгі мәтінде сызбалар, кестелер, суреттер, мәтін бойынша фото 

суреттер рұқсат етіледі. Үлгі дизайн 2-ші қосымшада келтірілген. 

Электрондық нұсқада әр мақала жеке файлда болуы керек. Файл атауында бірінші 

автордың тегін көрсету қажет. Конференция материалдары жинағының электрондық 

нұсқасы конференцияға қатысушылардың барлығына өтінімде көрсетілген электрондық 

поштаға тегін жіберіледі. 

Үздік жұмыстар авторлармен келісім бойынша Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

университетінің «Хабаршысы» ғылыми журналына баспаға ұсынылады.  

 

Байланыстар: 

Сисеналиева Светлана Нурадиловна 

Ғылыми-зерттеужұмыстардыдамытубөлімінің бас маманы 

Е-mail: s.sisenalieva@asu.edu.kz  

Телефон: +7-778-904-00-91, +7-7122-27-63-03 

Абдулов Айсат Дулатович 

Е-mail: aisad12@mail.ru 

Телефон: +7-7010330096 

Еркинова Мадина Муратовна 

Жастар саясаты департаментінің бас маманы 

Е-mail: m.erkinova@asu.edu.kz 

Телефон: +7-701-334-59-32 

Хабиров Рафаэль Ралитович 

 «Болашақ» спорт клуб жетекшісі 

E-mail: Khabirov_rafael@mail.ru 

Телефон: +7 777 766 72 24 

 

 

ҚҰРМЕТПЕН, ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 
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Қосымша 1 

 

ТІРКЕУ ТҮРІ 

 

 

Тегі___________________________________________________________  

Аты_______________________________________________________________  

Әкесінің аты________________________________________________________  

Ғылыми дәрежесі, атағы______________________________________________  

Мекеме, қызметі   ___________________________________________________  

Ұялы телефоны   ___________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________  

Секция/бағыты ______________________________________________________  

Баяндама тақырыбы______________________________________________  

Қосымша авторлар туралы мәлімет_____________________________________  

 

 

  



Қосымша 2 

 

 

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі Қазақстанның жоғары оқу 

орындары студенттерінің және спортшылардың ерлігі 

 

Мухтаров М.1 

1 Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті  

m.erkinova@asu.edu.kz 

Абстракт. 150 сөзден кем  емес. 

Түйінді сөздер. Ғылыми мақала бағытын көрсететін түйінді сөздер. Сөз тіркестері 2-3 

сөзден аспауы қажет. 

 

Мақала мәтіні......................................................……[1, 35 б.] 

 

Қорытынды. Негізгі нәтижелері көрсетілген ғылыми жұмыстың қысқаша қорытындысы. 
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