
                            
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

«Nur arman events» қоғамдық бірлестігі Қостанай облысы әкімдігінің 

Қоғамдық даму басқармасымен бірлесіп, «Қазақстан: тарихи тағылым 

саясаты» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді. 

Аталған конференция 31 мамыр қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын 

еске алу күні жарияланғанына 25 жыл толуына арналған. 

Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша ұйымдастырылады: 

1. ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Қазақстандағы ұлттық 

интеллигенцияға қатысты қуғын-сүргін; 

2. Халықтың тұрмыс-тіршілігіне, зорлық-зомбылық экономикалық 

әдістерінің әсері (тәркілеу, ұжымдастыру, отырықшыландыру); 

3. Қазақстандағы халық наразылығының әртүрлі нысандарын зерттеу 

(көтерілістер, қоныс аудару және т. б.); 

 

Конференцияны өткізу күні: 25 мамыр 2022 ж., басталуы 10.30 сағ.  
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. 

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі:  

https://us02web.zoom.us/j/82455082709?pwd=Dc7S9hK4Q84-

xo6bWgj5EruK1Ibu_H.1 

Конференция идентификаторы: 824 5508 2709  Код: 620866 

 

Мақалалар жинағын шығару жоспарлануда. Конференция 

материалдарының жинағына жариялау үшін мақалаларды 2022 жылдың 20 

мамырынан кешіктірмей келесі электронды поштаға жіберу қажет: 

mairusha_kuldinova@mail.ru «Секция 1. Бірінші автордың аты-жөні». 

Мақаланың сапасы мен этика нормаларына сәйкестігі үшін авторлар 

жауапты. Мақалалар көрсетілген талаптарға сәйкес ресімделуі тиіс. 

 

Мақала мәтінін рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

 

- doc форматындағы мәтін (Microsoft Word). Парақ форматы А4 

(297х210 мм.). Барлық жолдар - 2 см. электрондық нұсқадағы беттер 

нөмірленбейді, беттердің нөмірленуі тек қағаз тасығышта болады. Қаріп: 

TimesNewRoman. Таңба өлшемі - 12pt. Мәтін тасымалданбай ені бойынша 

https://us02web.zoom.us/j/82455082709?pwd=Dc7S9hK4Q84-xo6bWgj5EruK1Ibu_H.1
https://us02web.zoom.us/j/82455082709?pwd=Dc7S9hK4Q84-xo6bWgj5EruK1Ibu_H.1


пішімделуі тиіс, абзац басындағы бос орын – 1,25 см. Жоларалық 

интервалдара. Мақала мәтінінде автоматты нөмірлеу қолданылмауы тиіс;  

- басында ӘОЖ көрсетіледі, ол сол жақ жиек бойынша туралау арқылы 

пішімделеді (бас әріптермен, жартылай қалың қаріппен);  

- мақаланың тақырыбы ортада форматталады (бас әріптермен, 

жартылай қалың қаріппен);  

- тақырыптың төменгі жағында (курсивпен, кәдімгі шрифтпен) 

автордың тегі (3 автордан артық емес), автордың аты-жөнінің бас әріптері, 

оқу орны (институт атауы, курс) көрсетіледі. Егер мақаланы бірнеше автор 

дайындаса, олардың деректері әр автордың мақалаға қосқан үлесінің 

маңыздылығы бойынша көрсетіледі. Автор (авторлар) туралы мәліметтерден 

кейін ғылыми жетекші туралы мәліметтерді-лауазымын – ғылыми немесе 

академиялық дәрежесін, аты мен әкесінің аты-жөнін көрсету қажет;  

- бұдан әрі мақала тіліндегі көлемі 50 сөзден аспайтын мақаланың 

аннотациясы (курсивпен, кәдімгі шрифтпен) беріледі;  

- мақала мәтіні бір файлмен ұсынылады, Файл атауы кемінде үш сөзден 

тұруы тиіс: біріншісі – автордың тегі (Егер бірнеше автор болса, онда 

автордың тегі, бірінші болып келетін), ал келесі – мақала атауының алғашқы 

екі сөзі. Кестелерді, графиктер мен суреттерді қоса алғанда, мақаланың 

жалпы көлемі 3 беттен кем болмауы және 5 беттен аспауы тиіс;  

- мақаланы дайындау кезінде пайдаланылған ақпарат көздерінің тізімі 

мақаланың соңында орналастырылады. Дереккөздерді тізімдеу мақалада 

оларға сілтеме жасау тәртібімен беріледі. Мақала мәтініндегі сілтеме нөмірі 

тік жақшада ресімделеді, мысалы –[1, 13Б]. 

 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

МАҚАЛА АТАУЫ 

(ортасында, бас әріптермен, қалың) 

 

Аты-жөні, курсы, мамандығы, институты, ЖОО, қаласы, елі. 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі, жұмыс 

орны. 

(Шегініс)  

Аннотация (курсивпен, мақала тілінде 50 сөзден артық емес, 

«Аннотация» сөзі жазылмайды)  

 

Мақала мәтіні.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Годник С.М. Жоғары және орта мектептің сабақтастық процесі 

[Мәтін]: монография / С. М. Годник. - Воронеж: Ред. Воронеж ун-тасы, 1981. 



2. Холмогорова Е.И. үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі 

студенттердің ақпараттық дайындығын басқарудың 

ұйымдастырушылықпедагогикалық шарттары [Мәтін]: реферат. дис. канд. 

пед. ғылым / Е.И. Холмогорова. - Чита, 2007. - 23 б.  

3. Кетелл Д. Белсенді оқытуға арналған ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар [Мәтін]: монография / Д. Кетелл. - ИнфО. - 

2004. -№3.  

4. Бидайбеков Е.Ы. Информатика және бастауыш мектептегі 

информатика құралдары [мәтін]: педагогикалық университет студенттеріне 

арналған оқу - әдістемелік құрал. / Е.Ы. Бидайбеков, Ж. А. Абдулкаримова. – 

Алматы, 2002. – 800 с. 

 
 

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨТІНІМІ 

 

Өтінім төменде берілген үлгіге сәйкес ресімделеді 

 

Қатысушының (лардың) өтінімі Заявка 

участника (-ов) 

Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Автордың тегі, аты, әкесінің аты (толық)     

Жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі     

Курс, мамандығы, институты, ЖООт (өз 

мекемесіне сәйкес) 

   

Байланыс телефоны     

E-mail     

Мақала атауы   

Секция атауы  

Қатысу нысаны (күндізгі, сырттай)  

 

 


