ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
АҚПАРАТ ХАТ
Қадірлі әріптестер!
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90
жылдығына орай 2018 жылдың 28 ақпанында «Алаш зиялыларының
ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізіледі.









Конференцияның жұмыс бағыттары:
Алаш мұрасы: ұлттық әліпби, емле мәселелері
Тіл, этнос, мәдениет арақатынасын зерттеудегі Алаш зиялыларының
мұрасы
Алаш қайраткерлері еңбектеріндегі ұлт тілін дамытудың мәселелері
Алаш идеясы және түркі әлемінің рухани кеңістігі
Алаш зиялыларының педагогикалық мұралары: дәстүр және
жаңашылдық
Алаш әдебиеті және ұлт мәдениеті
Алаш зерттеулері – қазіргі қазақ тіл біліміндегі антропоөзектік
бағыттың бастаулары
Рухани жаңғыру жағдайында қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың
өзектілігі
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік.

Мақаланың безендірілуіне қойылатын талаптар: көлемі 5-7 бет,
редакторы – WORD, 14 шрифт. Мәтіндер TIMES NEW ROMAN қарпімен
жазылуы қажет. Мақалалардың баспа мәтіні және электронды нұсқасы болу
керек. Сілтеме жасалатын әдебиет мақала ішінде реттік саны бойынша (тік
жақшамен), мақала соңында толық түрде көрсетіледі. Қазақ тілінде жазылған
мәтін үшін ағылшынша, орыс тілінде жазылған мәтін үшін қазақша,
ағылшынша, өзге тілде жазылған мәтін үшін қазақша түйіндеме (резюме)
беріледі. Түйіндемеден кейін автор туралы мәлімет (қызмет орны, ғылыми
атақ-дәрежесі, мекенжайы, байланыс телефоны) келтіріледі.
Конференция материалдары жинақ түрінде жарық көреді. Басылым
жұмыстары үшін 3000 теңге көлемінде ұйымдастыру жарнасы төленеді.
Шетелдік қатысушылардың мақалалары жинақта тегін жарияланады. Алматы
қаласынан басқа аймақтар ұйымдастыру жарнасын төлегені жөніндегі
құжатты
сканерден
өткізілген
түрде
электронды
поштаға

(zhmaira_71@mail.ru) жібере алады. Ұйымдастыру жарнасы «Алаш
зиялылары» деген атаумен автордың тегі және аты-жөнінің бастапқы әріптері
жазылып, көрсетілген есеп-шотқа аударылады. Іссапар шығыны жіберуші
тараптың есебінен.
Банк реквизиті
Абай атындағы ҚазҰПУ
қ.Алматы
АҚ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»
KZ 178560000000086696
БИК KCJBKZKX
Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті Қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасы
423-кабинет.
Байланыс телефондары: Жунисова Майра Абибуллаевна 8 747-373-9462; 8(727)291-21-90; Бақбергенова Роза 8 707-753-03-55; 8 701-753-03-55.
Электронды пошта: zhmaira_71@mail.ru
2018 жылдың 20 ақпанына дейін ұйымдастыру комитетінің
Жунисова Майра Абибуллаевна zhmaira_71@mail.ru электрондық
поштасына мақала мәтінін (файл атауы: секция №; мақал авторының тегі;
мысалы: 1.2._Касенов_мақала); мақаланы жариялау туралы өтінімді (өтінім
нысаны бар); төлем құжатын (электрондық түрде болса – сканерленген)
жіберулеріңізді сұраймыз.

Қосымша 1.
Мақаланы рәсімдеу үлгісі
ОӘК
ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жунисова М.А.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ.
zhmaira_71@mail.ru
Аннотация. Times New Roman, курсив, кегль 12
Аnnotation.
Мақала мәтіні..........
Әдебиеттер тізімі:
1. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. -3 т. Алматы: «Алаш»,
– 2005. -352 б.
Қосымша 2.
«Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен
жаңашылдық» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға
қатысушының
ӨТІНІШІ

Аты-жөні
Жұмыс орны
Қызметі
Ғылыми дәрежесі, атағы
Пошта мекен-жайы, индекс
Байланыс телефоны
E-mail (электрондық пошта)
Секция атауы
Баяндама тақырыбы
ӘОК ( нөмірді анықтау үшін
саитты пайдалануға болады)
https://teacode.com/online/udc/
Қонақ үй қажеттілігі
(иә / жоқ)

