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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Алаш 

қозғалысы мен Алаш (Семей) қаласының 100 жылдығына арналған «Алаш және 

Рухани жаңғыру: идеялар жалғастығы» тақырыбында Халықаралық ғылыми-

танымдық конференция өткізеді. Конференцияда Алаш (Семей) қаласы мен Алаш 

қозғалысының тарихи даму эволюциясы мен ұстанымдары, деректанулық және 

методологиялық негіздері талқыланады. 

Конференция 2017 жылдың 22 қыркүйегінде Семей қаласының Абай атындағы 

мемлекеттік қазақ музыкалы-драма театрында өтеді. 
 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Алаш мұраттары және Тәуелсіз Қазақстан.  

2. Алаш қозғалысы тарихын зерттеудегі теориялық және методологиялық 

тұжырымдар. 

3. Саяси үдерістер тоғысындағы Алаш (Семей) қаласы: тұлғалар, оқиғалар және 

деректер. 

4. Алаш қозғалысындағы тұлғалар тарихының беймәлім беттері. 
 

Конференция қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтеді.  
 

Конференцияға қатысу үшін 2017 жылдың 15 қыркүйегіне дейін көрсетілген 

r.d.akhmetova@mail.ru, karieva77@mail.ru электрондық мекен-жайға және келесі 

құжаттар жіберуіңіз қажет:  

1. Мақала мәтіні 5 беттен аз болмауы тиіс; (Мақаланың мазмұны  

конференцияның тақырыбына сәйкес болу қажет ) 

2. Қатысуға өтінім (форма бойынша). 
 

Конференция   материалдары жинаққа енгізіледі. Шығарылуы тегін!!! 
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Мақаланы көркемдеу талаптары 

• Бет форматы – А4; 

• текст редакторы – Word 6,0(7,0); 

• шрифт-Times New Roman, символ өлшемі – 14 пт; 

• аралық интервал – 1; 

• жоғары және төменгі жиектер, сол жағы, оң жағы – 20 мм; 

• жаңа жол басындағы бос жер – стандарты (1,25 см) 

Тезисті құрау сұлбасы 

• Оң жақтағы жоғарғы бұрышында ӘОЖ; 

• Төмен, ортасында автордың аты-жөні;  

• Келесі жолдың ортасында мекеме атауы. 

• Келесі жолда – мемлекті, қаласы, электрондық мекн-жайы, ортасында. 

• Пробелдан кейін – мақала атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН, майлы шрифтімен, ортасында. 

• Қолданылған әдебиеттер – нөмірленеді, ГОСТ-7.1-2003 бойынша көркемделеді. 

Мәтінде әдебиетке сілтеме тік жақшамен, үтір немесе сызықша арқылы көркемделеді: [1], 

[2,3], [1-4]. 
 

КӨРКЕМДЕУ ҮЛГІСІ: 

ӘОЖ: 371.13 

Рахметуллин Е.Е. 
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АЛАШ ҚАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫ 

 
 Мәтін, Мәтін, Мәтін 

 

Өтініш формасы: 

Аты жөні (толық)   

Қызметі  

Ғылыми атағы, дәрежесі  

Жұмыс орны (оқуы)  

Үй мекен жайы, почта  индекс  

Секция (конференция бағыты)  

Мақала тақырыбы  

Байланыс телефоны  

е-mail  

Конференциаға қатысу іштей/сырттай  
 

Ақпарат алу үшін телефон:   

+7(7222) 31-82-99 Ғылым бөлімі,  

+77753025816 Ахметова Раушан Дюсенбековна, т.ғ.к., доцент, 

+77783208851 Кариева Тоты Амангелдіқызы, т.ғ.к., доцент. 
 

Ұйымдастыру комитеті 
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