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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

 Сіздерді 2019 жылдың 12 желтоқсанында өткізілетін дәстүрлі «ЖАҺАНША 

ОҚУЛАРЫ» аясында «ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫ ҰЛТТЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДА: ХХ 

ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ШИРЕГІ» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға шақырамыз. 

 

Конференцияның мәні мен мақсаты: 

Өткен ғасырлар тоғысында қазақ зиялыларының қалыптасуымен бірге қазақ ұлт-азаттық 

күресі жаңа әлемдік деңгейге көтеріліп жаңа сапада өрбіді. Алаш қозғалысын өмірге әкелген 

қазақ зиялыларының озық тобы да, 1920 жылы қазақ автономиясын қалыптаған советтік 

қайраткерлер де қазақ елінің ұлттық тәуелсіздігі жолында өлшеусіз қызмет етті. Осыған орай 

ғасыр бұрынғы ұлт көшбасшыларының арман-мүдделерінің бүгінгідей еліміздің тәуелсіз дамуы 

жүзеге асқаны жағдайында олардың қазақ көшін алға сүйреу жолындағы қызметін саралау және 

қазіргі зерттелуінің нәтижелерін баяндау, жаңа мұрағаттық құжаттарды ғылыми айналымға 

енгізу өте-мөте ділгірлік мәселе. 

 

Ғылыми-тәжірибелік конференцияның бағыттары: 

1. Жаһанша тағылымы және замануи білім беру мен тәрбие мәселелері 

2. Қазақ зиялыларының өмірі және қоғамдық-саяси қызметі 

3. Құқықтық, әлеуметтік, зайырлы мемлекет құрудағы қазақ зиялыларының тарихи 

көзқарастары 

4. Рухани құндылықтар: әдебиет, ұлттық тіл, жазу, емле мәселелері 

 

 

Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұйымдастыру комитетіне 

мына құжаттарды жіберу керек:   

- Конференцияға қатысу үшін өтініш;  

- Талапқа сай баяндама тезистері.  

 

 

Конференцияға қатысу үшін өтініш үлгісі 

1. Тегі, аты, әкесінің аты (толығымен)  

2. Мекеме атауы   

3. Лауазымы, ғылыми атағы мен дәрежесі  

4. Мекен-жайы (ел, индекс, қала, көше, үй 

мен пәтердің нөмірі) 

 

5. Байланыс телефон  

6. Электронды пошта (е-mail)  

7. Мақала атауы  

8. Конференция бағытының атауы  

9. Конференцияға қатысу формасы (іштей / 

сырттай) 

 

10. Қонақүй қажеттілігі (иә / жоқ)  

Ескерту: Өтініш әр авторға жеке-жеке толтырылады. 



Баяндамалардың тезисін рәсімдеу талаптары 

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланады. Баяндама тезистері А4 

форматында көлемі 5 беттен аспайтын (суреттер, кестелер, әдебиет тізімдерін қоса алғанда) 

электронды түрде қабылданады. Мәтін Microsoft World редакторының 12 шрифті Times New 

Roman (KZ Times New Roman) және 1 (бірлік) қатараралықта терілуі тиіс. Жиектері: сол жағы – 

30 мм, оң, жоғары, төменгі жақтары – 20 мм. Жоғарғы сол жақ бұрышына ӘОЖ, одан төменірек 

орта жағына қалың шрифт арқылы автордың(лардың) тегі, аты, әкесінің аты, келесі қатардың 

орта жағына курсив шрифті арқылы ұйым, қала және елдің атауы, бір қатардан кейін әрі қарай 

азат жолдан бастап баяндама тезистерінің мәтіні жазылуы керек. Баяндама тезистері мәтінінде 

көрсетілген сілтемелер әдебиет тізіміне сәйкес тік жақшалар арқылы бейнеленеді. Әдебиеттер 

тізімі мәтінде көрсетілген бойынша және негізгі мәтіннен бір қатардан кейін беріледі. 

 

Конференцияға қатысу өтініші және баяндама тезисі жеке-жеке файлмен  

umo.pedcollegezhd@mail.ru ұйымдастыру комитетінің электронды поштасына жіберуіңізді 

сұраймыз. 

       Конференцияға қатысушылардың іссапар шығындары жіберуші ұйымның есебінен 

төленеді. Конференция материалдары тегін жарияланады. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы мен байланыс телефоны 

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, 090000, Орал қ., Нұрсұлтан Назарбаев 

даңғылы, 194, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, №415 кабинет. 

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, 090000, Орал қ., Нұрсұлтан Назарбаев 

даңғылы, 173, Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі, №18а кабинет. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Ж.ДОСМУХАМЕДОВА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

12 декабря 2019 года приглашаем Вас для участия в международной научно-практической 

конференции «КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА ПУТИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ХХ ВЕКА»  проводимой в рамках «ЖАҺАНША 

ОҚУЛАРЫ». 

 

Значение и цель конференции: 

В начале прошлого столетия наряду с формированием казахской интеллигенции на 

совершенно новый мировой качественный уровень поднимается национально-освободительное 

движения. И плеяда прогрессивной казахской национальной интеллигенции, положившие начало 

движению Алаш, и выдающиеся советские деятели, заложившие в 1920 году основы казахской 

автономии, беззаветно служили делу формирования и укрепления будущего независимого 

суверенного Казахстана. В связи с этим на сегодняшний день одной из первоочередных задач 

является всесторонее изучения деятельности национальных лидеров первой четверти ХХ века, 

чьи чаяния, мечты и надежды были направлены на становление основ современного 

независимого Казахстана, освещение результатов современных исследований по данной 

проблематике, введение в научный оборот новых архивных данных.   

      

Основные направления научно-практической конференции: 

1. Наследие Жаһаншы и проблемы современного образования и воспитания 

2. Жизнь и общественно-политическая деятельность казахской интеллигенции 

3. Исторические взгляды казахской интеллигенции на формирование правового, 

социального и  светского государства 

4. Духовные ценности: литература, национальный язык, письменность и проблемы 

орфографий 

Для участия в конференции до 6 декабря 2019 года  необходимо отправить в 

организационный комитет следующие документы: 

- форма заявления для участия в конференции; 

- тезис доклада в соответствии с требованиями.  

 
Образец формы заявления для участия в Конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Название организации   

3. Должность, ученая степень и звание  

4. Адрес (страна, индекс, город, улица, 

номер дома, строения, квартиры) 

 

5. Телефон  

6. Электронная почта (е-mail)  

7. Название статьи  

8. Название направления конференции  

9. Форма участия в конференции (очная /  



заочная) 

10. Необходимость гостиницы (да / нет)  

Примечание: Заявление заполняется авторами индивидуально. 

 

Требования к оформлению докладов 

Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника. Тезисы докладов 

принимаются в электронном виде в формате А4 объемом не более 5 страниц (включая рисунки, 

таблицы, список литературы).  Текст в  редакторе Microsoft Word 12 шрифт Times New Roman 

(KZ Times New Roman) и межстрочный интервал 1 (единица). Границы: слева – 30 мм, справа, 

верхняя, нижняя – 20 мм. В верхнем левом углу УДК, ниже по центру жирным шрифтом  Ф.И.О. 

автора, строкой ниже курсивом название организации, города, страны, на следующей строке 

тезисы текста доклада. Ссылки указанные в тексте доклада обозначаются квадратными 

скобками. Список использованной литературы приводится на строчку ниже текста. Резюме и 

ключевые слова должны прилагаться. 

Тезис доклада и заявление для участия в Конференции принимаются отдельными 

файлами на электронную почту организационного комитета  umo.pedcollegezhd@mail.ru 

       Расходы участников конференции оплачиваются отправляющей стороной. 

Материалы Конференции публикуются бесплатно.  

Адрес и телефон организационного комитета  

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область 090000, г.Уральск, пр. Нурсултан 

Назарбаев, 194, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, кабинет 

№415.  

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область 090000, г.Уральск, проспект 

Нурсултана Назарбаева, 173,  кабинет №18а  «Высший педагогический колледж имени Ж. 

Досмухамедова». 
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MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN WEST-KAZAKHSTAN INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY 

HIGH PEDAGOGICAL COLLEGE NAMED AFTER ZH.DOSMUKHAMEDOV 

EDUCATION DEPARTMENT OF THE WESTERN KAZAKHSTAN REGION 
 

INFORMATION MAIL 

 

 

Dear colleagues! 

 

 

 

On December 12, 2019, we invite you to participate in the international scientific-

practical conference "KAZAKH INTELLECTUALS ON THE WAY OF 

NATIONAL INDEPENDENCE: THE FIRST QUARTER OF THE XX 

CENTURY" held as part of the "ZHAKHANSHA READINGS". 

 

The meaning and purpose of the conference: 

At the beginning of the last century, along with the formation of the Kazakh 

intelligentsia, the national liberation movement rises to a completely new world quality 

level. 

Both the constellation of progressive Kazakh national intelligentsia, which laid the 

foundation for the Alash movement, and the outstanding Soviet leaders, who laid the 

foundations of Kazakh autonomy in 1920, selflessly served the formation and 

strengthening of the future independent sovereign Kazakhstan. In this regard, today one 

of the priority tasks is to comprehensively study the activities of national leaders of the 

first quarter of the twentieth century, whose aspirations, dreams and hopes were aimed at 

establishing the foundations of modern independent Kazakhstan, highlighting the results 

of modern research on this issue, introducing new archived data. 

 

The main directions of the scientific and practical conference: 

 

1. Zhangsha's legacy and problems of modern education and upbringing 

2. Life and socio-political activities of the Kazakh intelligentsia 

3. The historical views of the Kazakh intelligentsia on the formation of a legal, social and 

secular state 

4. Spiritual values: literature, national language, writing and spelling problems 

 

To participate in the conference until December 6, 2019, you must send the following 

documents to the organizing committee: 
 

- application form for participation in the conference;  

- the thesis of the report in accordance with the requirements. 



Sample application form for participation in the Conference 

1. Full Name (in full)  

2. Name of the organization  

3. Position, academic degree and title  

4. Address (country, postal code, city, 

street, house, building, apartment 

number) 

 

5. telephone  

6. Email (e-mail)  

7. Article title  

8. Conference Direction Name  

9. Form of participation in the 

conference (full-time / extramural) 

 

10. Hotel need (yes / no)  

 

Note: The application is filled out individually by the authors. 

 

Reporting Requirements 

 

Conference proceedings will be published as a scientific digest. Abstracts are 

accepted in electronic form in A4 format with a volume of not more than 5 pages 

(including figures, tables, references). The text in the Microsoft Word 12 editor is Times 

New Roman (KZ Times New Roman) font and line spacing 1 (unit). Borders: left - 30 

mm, right, upper, lower - 20 mm. In the upper left corner of the UDC, lower in the center 

in bold the author, in the line below in italics, the name of the organization, city, country, 

on the next line the abstract of the text of the report. Links indicated in the text of the 

report are indicated by square brackets. The list of used literature is given on the line 

below the text. Resume and keywords should be attached. 
 

         The thesis of the report and the application for participation in the Conference are 

accepted in separate files by e-mail of the organizing committee 

umo.pedcollegezhd@mail.ru      

   The expenses of the conference participants are paid by the sending party. Conference 

proceedings are published free of charge. 

 

 

Address and telephone number of the organizing committee 

 
 

Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan Region 090000, Uralsk, 194 Nursultan 

Nazarbayev Ave., West Kazakhstan Innovation and Technology University, room 415. 

Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan Oblast 090000, Uralsk, 173 Nursultan 

Nazarbayev Avenue, office 18a, “Higher Pedagogical College named after J. 

Dosmukhamedov”. 

 


