
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫ 

ӘЛЕМ ТАРИХЫ  КАФЕДРАСЫ 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 

 Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, «Тарих және  

құқық» институтының, «Әлем тарихы» кафедрасы  2019 жылдың  10-сәуір  

күні  «Рухани жаңғыру - білім саласының жаңа көкжиегі» атты тақырыпта  

ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференция аясында «Ұлы 

Даланың Жеті қыры»  атты 10- 11 сынып  мектеп оқушыларының арасында 

ғылыми жоба байқауы  өткізіледі (Ғылыми жобаға қойылатын талаптар 

қосымшада беріледі) 

Конференция төмендегі бағыттар бойынша жұмыс жасайды: 

 

 ҚР Бірінші Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даланың Жеті қыры» 

атты мақаласындағы міндеттерді жүзеге асыру 

 Тарихи сананың жаңғыртудың жаңа көкжиектері 

 Қазақстан тарихындағы атақты Ұлы Дала тұлғаларының рөлі 

 «Туған жер» бағдарламасы отаншылдық тәрбиенің, ұлтжандылықтың 

кепілі. 

    Материалдар жинағын құрастыру мен жариялауға және  ғылыми-

тәжірибелік конференция бағдарламасына қосу үшін көлемі 6 бетке дейінгі 

мақалаларды жіберу керек. 

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс 

МАҚАЛАЛАРДЫ ТАПСЫРУ МЕРЗІМІ – 2019 ж. 30-наурызға дейін 

 

Қатысушыларды тіркеу – 09:30, басталуы – 10:00 

Өткізілетін орны: Алматы қ.,  Жамбыл көш. 25  Абай атындағы ҚазҰПУ 

мәжіліс-залы.  2-қабат). 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:  

050010, Алматы қ.,  Жамбыл көш. 25  Тарих және құқық институтының 

Әлем тарихы кафедрасы  

Тел.: 8(727) 291-03-09 

 моб.тел.: 8-701-398-13-07                   Жусанбаева Гулькыз Мукамановна;  

                8-747-144-87-10                            Көккөзова Гулнұр Мерекеқызы 



e-mail: k-gulnur-m@mail.ru; gulkiz61@mail.ru 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Жалпы көлемі 6 бетке дейін, MS WORD редакторында *.doc, *.rtf. 

нұсқасында.  

Файлдың аты алғашқы автордың аты-жөнімен сәйкес келуі керек. 

Шрифт  түрі «Times New Roman», кегль 14, жоғары шектен – 2 см., 

төменнен – 2 см., солдан – 3 см., оңнан – 1 см.;интервал - 1 аралығында, азат 

жол шегінуі  – 1,25 см. 

Интервал арқылы ортада қарамен белгіленген жазба әріптермен – мақала 

атауы, оң жақта – ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, автордың аты-жөні, және 

ұйымның аты жақша ішінде – қала, мемлекет. Кестенің терілуі үшін MS 

WORD редакторы қолданылады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақала 

соңында беріледі (нөмірлеу нүктесіз). 
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«Рухани жаңғыру - білім саласының жаңа көкжиегі» атты тақырыпта  

ғылыми-тәжірибелік конференцияға 

 

 

ӨТІНІШ ҮЛГІСІ 

 

 

Тегі, аты, жөні  (толық) 

________________________________________________________ 

Жұмыс орны, қызметі 

_________________________________________________________ 

Ғылыми дәрежесі, атағы 

_______________________________________________________ 

Мекен 

жайы______________________________________________________________

____ 

Байланыс телефоны, E-mail 

_____________________________________________________ 

Бағыты____________________________________________________________

___________ 

Мақаланың тақырыбы 

__________________________________________________________ 

 

Мақалаларыңызды жоғарыдағы талаптарға сай жазып, мұқият 

қадағалауларыңызды еске саламыз. Редакциялық алқа талаптарға сай 

келмейтін жұмыстарды қабылдамауға құқылы. Жұмыстарыңыздың нәтижесі 

электронды почтаға жіберіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ҚОСЫМША 1 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Тарих және  

құқық институтының Әлем тарихы кафедрасы  2019 жылдың  10 сәуір күні   

«Рухани жаңғыру - білім саласының жаңа көкжиегі» атты тақырыпта 

өтетін ғылыми-тәжірибелік конференция аясында «Ұлы Даланың Жеті 

қыры»  атты 10-11 сынып  мектеп оқушыларының арасында ғылыми жоба 

байқауы  өткізіледі. 

  Байқау келесі  бағыттар бойынша   өткізіледі:  

1.Атқа міну мәдениеті 

2. Ұлы даладағы ежелгі металлургия 

3. Аң стилі 

4. Алтын адам 

5. Түркі әлемінің бесігі 

6. Ұлы Жібек жолы 

7.  Ұлы даланың тарихи тұлғалары 

 

 

                      ӨТІНІШ БЕРУ МЕРЗІМІ – 2019 ж. 30-наурызға дейін 

 

 

Ғылыми жоба жұмысын рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

  

1. Жұмыс мәтіні компьютерде басылып мынадай құрылымнан 

тұруы тиіс: 

титул парағы; 

мазмұны; 

 кіріспе; 

зерттеу бөлімі; 

қорытынды; 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

2.Титул парағында мыналар көрсетіледі; 

жұмыс орындалған ұйымның толық атауы, қаласы, мектебі; 

автордың (біріккен автордың) тегі, аты, сыныбы; 

жұмыстың атауы; 

жұмыстың дайындалған бағыты 

жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты; 

қаласы (жарыстың өтетін жері), жылы; 

3. Абстракт (аннотация) (250 сөзден артық емес) қамтылған жұмыстан 

қысқаша мазмұнын көрсетуі тиіс: 

Зерттеудің мақсаты; 

Зерттеудің жаңалығы және дербестік дәрежесі; 

Жұмыстың нәтижесі және қорытындысы; 

Нәтижелерді практикада қолдау салалары; 



4. Кіріспеде (екі беттен артық емес) мыналар келтіріледі: таңдалған 

зерттеу тақырыбының өзектілігі, осы жұмыстың мақсаты (міндеті): қойылған 

міндеттерді  шешу әдісі қысқаша көрсетіледі; 

5. Жұмыстың зерттеу бөлімі (20 беттен артық емес) жеке тараулардан 

(параграфтардан) тұруы және мыналарды қамтуы мүмкін: 

         Осы жұмысты жүргізудің қажеттілігіне көз жеткізуге және оның 

мақсатын (міндетін) құрастыруға мүмкіндік беретін таңдалған тақырып 

бойынша белгілі нәтижелерге талдама шолу жасау; 

Қойылған міндеттерді шешу әдістерін сипаттау; 

Жұмыстың нәтижелері және оларды талқылау; 

Суретті материалдар (сызбалар, кестелер, фотосуреттер және суреттер); 

6. Пайдаланылған әдебиеттерге сілтемені төртбұрышты жақшада беру 

керек. Мәтінде кездесетін сілтемелерде нөмірлеу жүйесі болуы керек; 

7. Қорытынды (бір беттен артық емес) жұмыстың негізгі нәтижелері және 

олардың негізінде жасалған қорытындыларын, жұмыстың нәтижелерін 

ғылыми және практикалық мақсаттарға пайдалану жөніндегі ұсыныстарды 

қамтиды; 

8. Пайдаланылған әдебиеттер жұмыс соңында жалпы тізіммен мынадай 

тәртіпте беріледі: 

Автордың тегі және қысқартылған аты жөні; 

Мақаланың және журналдың аты (журналдағы мақалалар үшін); 

Журналдың, кітаптың аты; 

Басып шығарылған орны және баспасы (кітаптар үшін); 

Басылған жылы, шығу нөмірі, беті 

 

Өткізілетін орны: Алматы қ.,  Жамбыл көш. 25  Абай атындағы ҚазҰПУ 

мәжіліс-залы. 2-қабат). 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:  

050010, Алматы қ.,  Жамбыл көш. 25  Тарих және құқық институтының 

Әлем тарихы кафедрасы 

Тел.: 8(727) 291-03-09 

моб.тел.:  8-701-398-13-07  Жусанбаева Гулькыз Мукамановна;  

                8-747-144-87-10  Көккөзова Гулнұр Мерекеқызы 

e-mail: k-gulnur-m@mail.ru; gulkiz61@mail.ru 
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