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Тарих факультеті 

 

Ақпараттық хат 

Құрметті әріптестер! 

 

Сіздерді 2018 жылдың 14 наурызында Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы мен Астана қаласының 20 

жылдығына орай «Астана қаласы – Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің символы 

ретінде» атты республикалық ғылыми-практикалық коференцияға қатысуға шақырамыз.  

Конференцияның мақсаты: Қазақстан дамуының факторы мен тәуелсіздіктің 

басты символы ретінде – Астана қаласының болашақ дамуын, қазақстандық мемлекеттілік 

идеясын, қоғам бірлігі, бейбітшілік және өркендеу құңдылықтарын нығайтуды, 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы мен Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласындағы қоғамдық сананы жаңғырту міндеттеріне қол жеткізу және 

халық бірлігін қамтамасыз етуді жүзеге асыру. 

Конференция келесі бағыттар бойынша өткізіледі: 

● Қалалар тарихын зерттеудің теориялық-әдіснамалық аспектілері; 

● Қалалар тарихы және қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық, этнодемографиялық 

үрдістер;  

● ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев және жаңа астана құрылысы идеясының жүзеге 

асырылуы; 

● Астана тәуелсіздіктің, Ұлттың рухани жаңғыруының символы, бүкіл Қазақстанның 

табысты дамуының қозғаушы күші ретінде;  

● Астана – түркі әлемінің мәдени астанасы; 

● «Ақылды қалалар» - өңірлік және инновациялық дамудың кепілі.  

Конференцияның өткізілу тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияға  ЖОО-ның ғалымдары, профессорлары, оқытушылары, республика 

және шетелдің ғылыми-зерттеу ұйымдарының қызметкерлері, ғылыми-педагогикалық 

қызметкерлер, орта кәсіби білім педагогтары, аспиранттар, магистранттар, мемлекеттік 

билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілдері, жұмыс берушілер, 

кәсіпкерлер және т.б. қатыса алады.  

Конференцияда баяндамаларды тыңдау (10 минутқа дейін) және оларды дөңгелек 

стол барысында талқылау көзделуде. Конференцияға іштей (ауызша немесе стендтік) , 

сондай-ақ, сырттай қатысуға болады.   

Конференция нәтижесінде ғылыми баяндамалар енгізілген жинақ 

шығарылады. РҒЗО-ға (РИНЦ) енгізу жоспарлануда.  

 

ҚАТЫСУ ТАЛАПТАРЫ 

 

          Конференцияға қатысу үшін өтініштер мен мақалалар 2018 жылдың 1 наурызына 

дейін ұйымдастыру комитетінің fakultetistorii_conference@mail.ru электронды поштасына 

жіберілу керек. 

«Астана қаласы – Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің символы ретінде» 

тақырыбы бойынша өткізілетін республикалық ғылыми-практикалық конференцияға 

қатысу үшін берілетін өтініш төмендегідей қалыпта толтырылады:  

 

Тегі  

Аты  

Әкесінің аты  

E-mail   

Байланыс телефоны:   

mailto:fakultetistorii_conference@mail.ru


Жұмыс орны және қызметі  

Жұмыс орнының мекен-жайы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі   

Конференцияға қатысу түрі 

(іштей/сырттай/стендтік баяндама) 

 

Конференцияның тақырыптық бағыты  

Баяндаманың/мақаланың тақырыбы   

 

 МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР 

Құжат басында автордың (-лардың) аты-жөні, ел, қала, жұмыс орны, қызметі 

көрсетілуі қажет. Ортада – баяндама мәтіні бас әріптермен жазылып, келесі жолда – 

аннотация, кілт сөздер берілуі қажет.  

Әрі қарай бір жолдан кейін негізгі мәтін жазылады. Баяндама мәтіні 

конференцияның тақырыбына және көрсетілген талаптарға сай болуы керек.  Ғылыми 

деректерге сілтеме тік жақшаның ішінде пайдаланылған әдебиеттердің ретіне қарай 

көрсетілуі қажет. Мақала ауқымы А4 форматындағы 5 парақтан аспауы тиіс. MS WORD 

форматы, шрифт - 14 кегль, Times New Roman. Жоларалық қашықтық – 1, мәтін жиектері: 

төменнен, жоғарыдан – 2 см, сол жағынан 3 см, оң жағынан – 1 см, абзац – 1 см. Беттер 

нөмірленбейді.   

Әрі қарай барлық ақпарат ағылшын тілінде қайталанады. Негізгі мәтін 

ағылшын тілінен кейін бір бос жол қалдырылу арқылы теріледі. Пайдаланылған 

әдебиеттер мен деректердің  мәліметтері деректік тізімде көрсетіледі.   

Ұйымдастыру комитеті мен редакциялық алқа конференция баяндамаларын іріктеп 

алу құқына ие. Мәтін түзетілмейді және түпнұсқа болып табылады.   

Тіркелу жарнасы: Конференцияға қатысу үшін төленетін тіркелу жарнасы – 2000 теңге.  

Конференцияның төлем түбіртегі, өтініш және мақаланың мәтіні төмендегі 

электронды почтаға жіберуілуі қажет: fakultetistorii_conference@mail.ru 
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Квитанцияда қатысушының аты-жөні көрсетілген және «Конференцияға қатысу үшін» 

деген жазу көрсетілуі қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ  

Жазықова А.М., 

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, 

ҚР Ұлттық Музейінің аға ғылыми қызметкері 

(Астана қаласы, Қазақстан) 

 

 1917 Ж. ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АХУАЛ 

 

Аннотация.  В статье рассматривается положение казахского народа в начале ХХ века, 

направления колониальной политики царского правительства и анализируются 

последствия этой политики, а также влияние Февральской революции 1917 года на 

казахское общество. 

Түйінді сөздер: отарлау, қазақ қоғамы, уақытша үкімет, зиялылар, партия, Алаш. 

Annotation. The article considers the situation at the beginning of the 20th century, analyzes the 

trends and consequences of the colonial policy of tsarist autocracy. The influence of the February 

Revolution of 1917 on the Kazakh society is considered. 

Key words: colonization, kazakh, society, provisional, government, intelligentsia, consignment, 

Alash 
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АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ К. ЖУБАНОВА  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в республиканской научно-практической 

конференции (с международным участием) «Город Астана – как символ Независимости 

Республики Казахстан» которая будет проводиться 14 марта 2018 года в рамках 

программной статьи Президента РК Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: духовная 

модернизация общественного сознания» и празднования 20-летия столицы.  

Цель конференции: Основной целью празднования 20-летия столицы 

Республики Казахстан - Астаны является дальнейшее активное развитие города как 

главного символа независимости и фактора успешного развития Казахстана, укрепление 

идеи казахстанской государственности, ценностей консолидации общества, мира и 

процветания, обеспечения единения граждан в достижении задач Стратегии «Казахстан - 

2050» и модернизации общественного сознания, изложенных в программной статье 

Президента страны «Взгляд в будущее: духовная модернизация общественного 

сознания». 

Конференция будет проводиться по следующим направлениям: 

● Теоретико-методологические аспекты исследования истории городов; 

● Социально-экономические и этнодемографические процессы в обществе и история  

городов;    

● Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев и реализация идеи строительства 

новой столицы; 

● Астана как главный символ независимости, духовной модернизации Нации, драйвера 

успешного развития всего Казахстана; 

● Астана – культурная столица тюркского мира 

● «Умные города» - гарант регионального и инновационного развития.  

Языки конференции – казахский, русский, английский. 

К участию в конференции приглашаются ученые, профессора и преподаватели 

ВУЗов, сотрудники научно-исследовательских учреждений Республики Казахстан и 

зарубежных стран, научно-педагогические работники высшей школы, педагоги среднего 

профессионального образования, аспиранты, магистранты, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, работодатели, предприниматели и 

другие заинтересованные лица.  

На конференции предполагается заслушивание докладов (до 10 минут), их 

обсуждение в рамках круглого стола. Форма участия может быть как очной (устный или 

стендовый доклад), так и заочной.  

По результатам конференции будет издан сборник материалов. Планируется 

размещение в РИНЦ. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2018 года направить в 

оргкомитет заявку в электронном виде по адресу fakultetistorii_conference@mail.ru 

Материалы статьи для публикации - в электронном виде по адресу 

fakultetistorii_conference@mail.ru 

Материалы статей для публикации принимаются до 1 марта 2018 г. 

Заявка участника республиканской научно-практической конференции «Город Астана – 

как символ Независимости Республики Казахстан» 

 

Фамилия   



Имя  

Отчество  

E-mail   

Контактный телефон   

Должность и место работы  

Адрес места работы  

Ученая степень, звание   

Форма участия в конференции 

(очная/заочная/стендовый доклад) 

 

Тематическое направление конференции  

Тема выступления/статьи  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Документ должен включать в себя заголовок, Ф.И.О. автора(ов), страна, город, место 

работы, должность. По центру – название доклада прописными буквами. На следующей 

строке – аннотация, ключевые слова. Далее через строку следует основной текст. Текст 

доклада должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и отредактирован 

с соблюдением всех указанных требований. Ссылки на научные источники следует 

указывать в квадратных скобках, в соответствии со списком использованной литературы 

[9, с.2-4]. Объем статьи до 6 страниц формата А4. Формат MS WORD Шрифт – 14 кегль, 

Times New Roman. Межстрочный интервал, одинарный, поля текста: нижнее, верхнее – 

2см., слева – 3 см., справа – 1 см, абзацный отступ 1 см. Страницы не нумеруются.  

Оргкомитет и редакционная комиссия оставляет за собой права выбора докладов для 

конференции. Текст редактированию не подлежит и является оригиналом.  

Регистрационный взнос: Регистрационный взнос за участие в конференции для 

участников РК составляет 2 000 тенге.  

Копия платежного поручения, заявка и материалы для конференции 

направляются на электронный адрес: fakultetistorii_conference@mail.ru 
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В квитанции нужно указать назначение платежа  «Для участия в конференции»  Ф.И.О. 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение-1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Жазыкова А.М. 

кандидат исторических наук, доцент, 

старший научный сотрудник 

Национального Музея Республики Казахстан 

(г. Астана, Казахстан) 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 1917 ГОДУ 

 

Аннотация. Мақалада ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақтардың жағдайы, яғни қазақ 

қоғамына патша үкіметінің жүргізген отаршылдық саясатының бағыттары мен оның 

салдарлары талданып, 1917 жылғы Ақпан революциясының қазақ қоғамына тигізген 

ықпалы қарастырылады.  

Түйінді сөздер: отарлау, қазақ қоғамы, уақытша үкімет, зиялылар, партия, Алаш. 

Annotation. The article considers the situation at the beginning of the 20th century, analyzes the 

trends and consequences of the colonial policy of tsarist autocracy. The influence of the February 

Revolution of 1917 on the Kazakh society is considered. 

Key words: colonization, kazakh, society, provisional, government, intelligentsia, consignment, 

Alash 
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