
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

АБАЙ МЫРЗАХМЕТОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ УНИВЕРСИТЕТІ 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

2021 жылдың 10 желтоқсанында Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған «Тәуелсіздіктің отыз жылы: қорытындылары мен 

келешегі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-

конференциясын өткізеді. 
Барлық мүдделі тұлғаларды, ғалымдарды, ЖОО және мектеп 

оқытушыларын, докторанттарды, магистранттарды және студенттерді 

қатысуға шақырамыз. 
Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша жоспарланған: 
- Тәуелсіз Қазақстанның тарихи қалыптасу тәжірибесін зерделеу; 
- Қазақстанның сыртқы-ішкі саяси дамуы; 
- Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық жүйесінің дамыуы; 
- Заманауи сын-қатерлер мен экономиканы қайта құру; 
- ҚР тәуелсіздігі жағдайындағы білім беру жүйесінің мазмұнын 

реформалау; 
          Өткізілу форматы: Zoom / Идентификатор: 5064249966  Құпиясөз: 

123321  
          Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілі. 
          Материалдарды ұсыну мерзімі: 2021 жылдың 08 желтоқсанына 

дейін. 
          Көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген мақалалар жариялауға 

жатпайды. 
          Бір автордың (авторлардың) мақалалар саны шектелмеген. 
         Мақала конференция тақырыбына сәйкес келуі керек, бірегей, өзекті, 

ғылыми жаңалығы, болжамдардың негізділігі болуы тиіс, тыныс белгілері 

мен орфография ережелеріне және ресімдеуге қойылатын талаптарға 

сәйкес келуі қажет. 



 Жауапты хатшы ресімдеу ережелеріне, іс-шараның тақырыбына сай 

келмейтін материалдарды қабылдамауға құқылы. 
         Электронды жинақта мақаланы жариялау - ТЕГІН. 
         Баспа нұсқасы қажеттілікке қарай. 
         - қатысуға өтінім қоса берілген нысан бойынша ұсынылады (1-

қосымша); 
         - талаптарға сәйкес ресімделген мақала (2-қосымша). 
         Конференцияға қатысу үшін материалдарды келесі электрондық 

поштаға жіберу қажет: rk30kuam@mail.ru 
         Анықтама телефоны: 87478543791 (Алуа Абаева / ғылым және 

инновация бөлімінің маманы) 
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1-қосымша 

ӨТІНІМ 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Тәуелсіздіктің отыз жылы: қорытындылары мен келешегі» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференцияға қатысуға 

Аты-жөні (Толық)   

Жұмыс, оқу орны (толық атауы)   

Лауазымы    

Ғылыми дәрежесі, атағы   

Конференция бағыты   

E-mail   

Байланыс телефоны   

Мақала атауы   



2-қосымша 

Материалдарды ресімдеуге қойылатын талаптар: 
1. Материалдар электронды нұсқада ұсынылады. Файл «Microsoft Office 

Word құжаты» форматында сақталуы керек. 
2. Автордың аты-жөні мен тегі (Times New Roman шрифті, қалың, 

курсив, кегль 14) парақтың жоғарғы оң жақ бұрышына орналастырылуы 

керек (үлгіні қараңыз). 
3. Мақала атауы (шрифт Times New Roman, қалың, кегль 14) – парақтың 

ортасында (үлгіні қараңыз). 
4. Негізгі мәтін Times New Roman қарпімен (кегль 14) бір жоларалық 

интервал арқылы орындалады (үлгіні қараңыз). Негізгі мәтіннің 

абзацтық шегінісі – 1,25; теңестіру-ені бойынша; мәтіндегі 

тасымалдарды орналастыру – Автоматты. Барлық шекара - 2 см; 

беттер нөмірленбейді; 
5. Әдебиеттер тізімі-негізгі мәтіннен кейін (шрифт Times New Roman 

(кегль 12) (үлгіні қараңыз). 
6. Әдебиетке сілтеме төртбұрышты жақшадан тұрады және сөйлемнің 

соңындағы әдебиеттер тізіміндегі дереккөздің №, сондай-ақ беттің № 

көрсетіледі (үлгіні қараңыз). 
7. Автор туралы мәліметтер мәтіннің соңында көрсетіледі: Тегі, аты-

жөні (толық); қаласы; жұмыс орны мен лауазымы; ғылыми дәрежесі мен 

атағы; студенттер мен аспиранттар оқу орнын, курсты, факультетті 

немесе кафедраны көрсетеді (үлгіні қараңыз). 
8. Материалдардың көлемі 5 беттен аспауы керек. 
  

Назар аударыңыз! Конференция тақырыбына сәйкес 

келмейтін, сондай-ақ редакцияланбаған материалдар жинаққа 

енгізілмейді. 

Конференция материалдары Абай Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университетінің (Қазақстан 

Республикасы) сайтында орналастырылады 



  

ҮЛГІ 
                                                                                                                                            Иванов А. Р. 

Тарих ғылымдарының кандидаты,  
А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

 халықаралық қатынастар, тарих және әлеуметтік  
жұмыс кафедрасының доценті 

Көкшетау қаласы (Қазақстан Республикасы)  
  
  

МАҚАЛА АТАУЫ 
  
        Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. Негізгі мәтін [1, б. 1]. Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. Негізгі 

мәтін. Негізгі мәтін. 
  
        ӘДЕБИЕТ: 
        Әрбір дереккөз тізімде келесі ережелер бойынша көрсетіледі: 
        1) Көп тиражды әдебиеттер үшін - тізімдегі реттік нөмірі; автордың тегі мен аты - жөні; 

кітаптың атауы (мақала үшін-атауы, жинақтың, журналдың атауы, оның нөмірі); баспа; 

шыққан жылы және беттер саны. 
        а) бір, екі, үш автордың кітаптарын сипаттау олардың тегі мен атыжөнін көрсетуден 

басталады, мысалы: 
        [1] Авдеев Р. Ф. Ақпараттық өркениет философиясы. - М: ВЛАДОС, - 2010. - 336 б. 
        [2] Бойко В.В., Савинков В. М. Ақпараттық жүйелердің мәліметтер базасын жобалау. - 

М.: Қаржы және статистика, 2009. - 351с. 
        б) Егер автор ұжымдық болса, онда ол туралы ақпарат тақырыппен  
көрсетіледі, мысалы: 
        [1] Экономикалық информатика: жоғары оқу орындарына арналған оқулық  
/Под. 2009, 270-386 беттер. 
        в) Бірнеше томдық басылым келесідей сипатталған, мысалы: 
        [1] Кнут Д. Е. бағдарламалау өнері / ағылшын тілінен аударма. Козаченко Ю. В. 3-ші т. м., 

ағарту, 2009.-450 Б. 
        2) Аз таралымды материалдар үшін - құжаттың атауы және оның белгіленуі; 

министрліктің (ведомствоның), институттың атауы, шығарылған жері мен жылы. 
        а) Мерзімді басылымнан мақаланы сипаттау кезінде мақала орналастырылған том, 

шығарылым, нөмір және беттер де көрсетіледі: 
       [1] Белоусов Р. Ресейдің экономикалық әлеуеті//Экономист N 11, 2009, С. 3-11. 
       б) Бір автордың шығармалар жинағынан және таңдалған шығармаларынан, сондай-ақ 

жинақтардан, жылнамалардан, энциклопедиялардан және т. б. жеке мақалаларды безендіру.: 
        [1] «Стратегия-2010: негізгі нәтижелер» ЖОО аралық конференцияның тезистері. Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау, 2010.- 152 б. 
        3) Түпнұсқалары тек электрондық түрде (Internet, intranet) бар материалдар үшін - 

автордың тегі мен аты - жөнін; мақаланың атауын, осы сілтеме өзекті болған күні көрсетілген 

толық WEB-мекенжайды көрсетеді. Мысалы: 
        [1] Митичкин С. Ақпараттық жүйелер ...сиқыр сияқты.! www.mista.ru/, 2009- 
2010. 
        Автор туралы мәліметтер: Т.А.Ә. (толық); Қала; жұмыс орны және лауазымы; ғылыми 

дәрежесі, атағы; Байланыс үшін ақпарат (телефон, E-mail). 



БАҒДАРЛАМАСЫ 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Тәуелсіздіктің отыз жылы: қорытындылары мен келешегі» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция  

2021 жылдың 10 желтоқсаны 

14.30-15.00 Ғылыми-практикалық конференцияға қатысушыларды тіркеу 

15.00-16.30 Пленарлық отырыс 

16.30-17.00 Қорытындылау 

Zoom 

Идентификатор: 5064249966 Құпиясөз: 123321 


