
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН: ТАРИХ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК  КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

АҚПАРАТТЫҚ  ХАТ 
 

2021 жылдың 14 желтоқсанында «Семей қаласының Шәкәрім атындағы 

университеті» КеАҚ Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған «Тәуелсіз Қазақстан: тарих және қазіргі заман» республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция ӛткізеді. 

 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1.Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық және 

әлеуметтік-экономикалық дамуы. 

2.Қазақстанның рухани жаңғыруы және тарихи-мәдени мұрасы. 

3.Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты: жетістіктері, 

басымдықтары мен бастамалары. 

 

Конференцияға Қазақстан Республикасының қоғамдық және саяси 

қайраткерлері, ғалымдар, ғылыми қызметкерлер, жоғары оқу орындарының және 

колледждардың оқытушылары, докторанттар мен магистранттар, жалпы білім 

беретін  орта мектептердің мұгалімдері қатысады. 

Конференция форматы – офлайн, онлайн. 

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ӛтеді. 

Конференцияға қатысу үшін ӛтінім мен баяндама мәтіні (әр түрлі файлдарда) 

2021 жылдың 15 қарашасына дейін бір хатпен «Конференцияға» деп белгіленген 

ncii@mail.ru электронды поштасына жіберілуі тиіс. Файл бірінші автордың атымен 

аталуы керек. Ӛтінімде басқа авторлар туралы ақпарат кӛрсетілуі керек. 

Конференция материалдарының электронды жинағын шығару жоспарлануда, 

олар ӛтінімде кӛрсетілген электронды адреске жіберіледі. 

 

Конференцияға қатысу ҥшін ұйымдастыру жарнасы алынбайды! 

 

Конференция материалдарын рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

Мақаланың кӛлемі – 5 беттен аспауы тиіс. 

Парақ ӛлшемі – A4. 

Мәтін форматы – Microsoft Office Word. 

Жиек ӛлшемдері –2,0 см. 

Азат жолы – 1,25 см. 

Шрифт– Times New Roman KZ. 



Шрифт кӛлемі – 14 pt. 

Аралық интервал – 1. 

Автордың аты-жӛні жол ортасына жазылады.  

Жұмыс орны, қала, электрондық адресі жол ортасына жазылады.  

Мақала тақырыбы бас әріптермен қою шрифтпен жол ортасына 

жазылады.Мақала тақырыбының соңында нүкте қойылмайды.  

Суреттердің атауы мен нӛмірлері суреттердің астында, кестелердің  атаулары 

мен нӛмірлері – кестелердің үстінде кӛрсетіледі. Суреттер мен кестелер  кӛрсетілген 

шектен шықпауы тиіс (кестелердің шрифті – 11 пт тӛмен емес). 

Әдебиеттер тізімі және «МЕМСТ 7.1-2003 Библиографиялық жазба. 

Библиографиялық сипаттама: жалпы талаптар мен құрастыру ережелеріне»   сәйкес 

құрастырылады және мақала мәтінінен кейін орналастырылады. 

Мәтіндегі әдебиеттерге сілтеме араб цифрларымен тӛртбұрышты жақшада 

олардың дәйексӛз ретімен кӛрсетіледі. [1], [2,3], [2-4] Беттер нӛмірленбейді.  

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҤЛГІСІ 

 

 ӘОЖ: 

М.Т. Алиева 

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ 

Семей қ., ncii@mail.ru 

 

ОТАН ТАРИХЫНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

            

Мәтін.Мәтін. Мәтін. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. 

2. 

3. 

 

Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру арқылы теріледі. 

Автор мақаланың мазмұны мен фактілердің дұрыстығына жауап береді. 

Ұйымдастыру комитеті мазмұны мен рәсімделуі бойынша өзінің белгіленген 

талаптарға сәйкес келмейтін және көрсетілген мерзімнен кеш берілген 

материалдарды жариялаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.  

 

Ақпарат алу ҥшін телефон:  

8 705 261 06 11 Газизова Назигул Слямболовна, тарих және құқық 

кафедрасының меңгерушісі; 

8 705 271 52 97 Мамаева Гульнара Ермековна, Манаш Қозыбаев атындағы 

тарихи зерттеулер ғылыми  орталығының маманы.  

 
Құрметпен, ұйымдастыру комитеті 

 

 

 



 

Қатысу ӛтінімі 

 

Тегі, аты, әкесінің аты (толығымен)  

Лауазымы   

Ғылыми атағы, дәрежесі   

Жұмыс орны  

Электрондық адресі   

Секция (конференция бағыты)   

Мақаланың атауы  

Байланыс телефоны   

  

  

  

 


