
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ  

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫ  

 

Қазақстан тарихы кафедрасы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде   2018 ж. 

31 қазан күні «Орталық Азия елдеріндегі 1937-1938 жж саяси 

репрессиялар: ерекшеліктері және салдары» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция өткізіледі. 

 

Конференцияда талдауға алынатын негізгі ғылыми мәселелер: 

 «Сталиндік» кезең ресми құжаттарда және халық жадында 

 Тоталитарлық жүйедегі адамдар тағдыры  

 Сталиндік кезеңді зерттеудің методологиялық құралдары мен деректік 

негізі  

 Саяси репрессиялардың органдары мен механизмдері: өңірлік аспект 

 Қуғын-сүргін және реабилитация 

 Саяси қуғын-сүргін тарихын зерттеу мен жаңа дереккөздерін жарыққа 

шығару мәселелері  

Конференцияның қызмет тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Мақаланы жинаққа енгізу үшін мақала авторларына қойылатын 

талаптармен танысып, 2018 ж. 28 қазан күніне дейін төменде берілген 

электронды поштаға мақала материалдарын жолдау қажет: 

ablai_angel@mail.ru;  zabyra73@mail.ru  

Мақала материалдары салынған файлдың тақырыбында автор(лар)дың 

тегі мен қысқартылған аты-жөнін көрсетулеріңізді өтінеміз. Мысалы: 

«Арнабаев А.А., Конференцияға мақала». Мақала Microsoft Оffice Word 

(2003, 2007, 2010) редакторлығымен теріліп, көлемі А4 форматында 7  беттен 

аспауы қажет. Ғылыми мақала конференция тақырыбына сәйкес өзекті, 

ғылыми жаңалығы бар және төменде көрсетілген талаптарға сай болғаны 

жөн.  

Мақаланы рәсімдеу талаптары: 

       Электронды нұсқада 7 беттен аспайтын қазақ, орыс және ағылшын 

тідеріндегі мақала мәтіні (текст в формате Word 2003, 2007, 2010) төмендегі 

талаптарға сай болуы талап етіледі:  

• индекс МРНТИ және УДК мәтіннің жоғарғы бөлігінде көрсетіледі (МРНТИ 

арқылы «государственный рубрикатор научно-технической информации» 

табуға болады).  

• мақаланың даярлану тілінде автордың аты-жөні мен фамилиясы 

көрсетіледі;  

• автор жөнінде мәліметтер (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде): Т.А.Ә., 

қызметі, жұмыс орны (мекеменің толық атауы, ғылыми дәрежесі мен атағы) 

көрсетіледі;  
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• мақаланың қысқаша аннотациясы (100-150 сөзден) және кілт сөздер (5-8 

немесе одан көп сөздер) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде;  

• шрифт «Times New Roman», негізгі мәтіннің қаріп өлшемі – 12 пт, 

жоларалық интервал – біреулік; абзац – 0,5 см. Формат – А4.  

• сол жақ – 2 см, оң жақ – 2 см, жоғарғы және төменгі – 2 см;  

• мәтін парақтың бір жақ бетіне ғана, ретпен нөмірленеді;  

•мәтіндегі сілтеме библиографиялық тізімде тік жақшамен көрсетіледі, 

мысалы: [1, 15 б.];  

•әдебиет тізімі көрсетілген бет мақала мәтіні көлеміне қоса есептеледі және 

мәтіннің соңында ГОСТ 7.1:2006 талабына сәйкес рәсімделеді.  

•кілт сөздер көрсетілген резюме қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

беріледі; мекеменің толық атауы, автордың электронды поштасы жазылуы 

қажет.  

• Барлық материалдар аталған талаптарға сәйкес рәсімделуі тиіс.  

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі: 

 
УДК  

   

Асылбекова А.Р. 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ Қазақстан тарихы кафедрасының 

қауымдастырылған проф., т.ғ.к., Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 

E-mail: zabyra73@mail.ru 

 

СТУДЕНТ-АСПИРАНТТАР ӨМІРІ  1928-1930 жж  

ҚҰПИЯ БӨЛІМ МАТЕРИАЛДАРЫНДА 

 (Абай атындағы  ҚАЗҰПУ-ң 90 жылдығына орай) 

 

Аңдатпа 

Мәтін... 

 

      Кілт сөздер....      

(Аннотация орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде) 

 

Мақала жариялау шарттары 

1. Барлық мақалалар міндетті түрде редакциялаудан өтуі тиіс (ғылыми және 

техникалық). 

2. Жинақтың редакциялық комиссиясы жоғарыда аталған ережелер 

сақталмаған мақала авторларының еңбектерін жарияламауға құқылы.  

3. Редакторлар авторлар берген ақпараттың дұрыстығына жауапты емес.  

 

Тіркеу формасы 

Фамилия__________________________________________________________ 

Аты_______________________________________________________________ 

Әкесінің 

аты______________________________________________________________ 

Ғылыми дәрежесі, атағы____________________________________________ 
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Қызмет орны, қызметі______________________________________________ 

Үй адресі_________________________________________________________ 

Байланыс телефон_____________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Баяндама атауы ___________________________________________________ 

 

Ұйымдастыру комитеті: Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Жамбыл 

көшесі 25, каб. 13, Қазақстан тарихы кафедрасы, тел. 8 (727) 291-46-72.  
 

Оспанова Р: ablai_angel@mail.ru  

Мырзатаева З.:  zabyra73@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:ablai_angel@mail.ru
mailto:zabyra73@mail.ru

