
          

 

     

 
Қазақстан Республикасы  

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған  
«ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖОЛЫ: ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ 30 ЖЫЛЫ» 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
 

Ақпараттық хат 
 

2021 жылы 16 желтоқсанда Еліміздің Тәуелсіздігіне 30 жыл толады. «...Бұл – қайта 
жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін 
айқындайтын маңызды белес. Тарих тұрғысынан алғанда, отыз жыл – көзді ашып жұмғандай қас-
қағым сәт. Дегенмен, бұл көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен 
дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге болады...Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда әрбір 
саналы азаматты «Отыз жылда біз қандай жетістіктерге жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді 
аманаттаймыз?», «Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы не істейміз?» деген сауалдар 
толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл - арман-мақсаттарымызды тоғыстырып, 
болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен 
кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін маңызды мезет... Тәуелсіз ел болу оны жариялаумен 
немесе мемлекеттің іргетасын қалаумен шектелмейді. Тәуелсіздік үшін нағыз күрес күнделікті 
еңбекпен, үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз 
мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде сақталамыз. Осы айнымас ақиқатты берік 
ұстануымыз, ортақ құндылықты сақтаумыз қажет. «Тәуелсіздік бәріненде қымбат!» деген бір 
ауыз сөз мәңгі ұранымыз болуға тиіс...» деп Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы «Тәуелсіздік 
бәріненде қымбат» атты мақаласында «бағдар мен белес» бөлімінде нақтылады.  

Сонымен қатар, Мемлекет басшы 2021 жылы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
Жолдауының «...Еліміз Тәуелсіздік жылнамасының төртінші он жылдығына қадам басқалы тұр. 
Бұл кезеңнің оңай болмайтыны қазірдің өзінде айқын байқалуда. Сондықтан, кез-келген сын-
қатерге дайын болуға тиіспіз. Тынымсыз ізденіп, ұдайы алға ұмтылуымыз қажет» деп атап өтті. 

Осы маңызды бағдардың негізінде Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
университетінің «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ғылыми-зерттеу институтының «Тарих 
және этнология» ғылыми орталығы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерей тойын атап өту қарсаңында 
Мемлекет басшының бағдарламалық мақаласын және жолдаудың басты бағыттарын орындау 
аясында 2021 жылдың 3 желтоқсанында «ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖОЛЫ: 
ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ 30 ЖЫЛЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын 
ұйымдастыруда.  

Конференция төменде аталған бағыттарда жұмысын жасайды: 
1. Қазақстан мемлекеті: генезис және түркі елдерінің этникалық жүйесінің эволюциясы; 
2. Тәуелсіз Қазақстанның тарихи кезендері, жетістіктері және құндылықтары; 
3. Тәуелсіз Қазақстанның технологиялық дамуы және саяси-экономикалық реформалары;  
4. Елбасы - Тәуелсіздігіміздің мәңгі символы; 
5. Цифрлы Қазақстан: білім және ғылымның даму серпіні, қоғамдық сананың жаңғырту үдерісі; 
6.Тәуелсіз Қазақстанның ХХІ ғасырда өзекті салалар дамуындағы жаңа белестері  

Конференция жұмысының барысында «Ғылыми зерттеулер» департаментінің 
«Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ғылыми-зерттеулер институтына қарасты ғылыми 
орталықтардың «Тәуелсіздіктің құндылықтары мен жетістіктері» атты көрмесі 
ұйымдастырылады және университет ғалымдарының жаңадан жарияланған ғылыми зерттеулері 
көпшілік қауымға таныстырылады. 

Конференция жұмысына қабылданған мақалалар жинақ болып басылады. 
Қатысушыларға арнайы дипломдар мен конференцияға қатысқаны туралы сертификаттар 
беріледі. Баяндамалар мен мақалалар 2021 жылы 19 қарашсына дейін ұйымдастыру 
комитетіне жолдануы қажет.  

 



Ұйымдастыру комитеті: Шымкент қ., М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, «Ғылыми 
зерттеулер» департаментінің «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ғылыми-зерттеу институты, «Тарих және 
этнология» ғылыми орталығы; 

1. Абшенов Хасен Асанбекұлы – т.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дің «Ғылым зерттеулер» 
департаментінің директоры / ұйымдастыру және қатысу мәселелер бойынша/ тел. 8-700-029-00-
29; hasen8585@mail.ru; 

2. Боранбаев Сандыбай Режепұлы – филолог.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дің «Әлеуметтік-
гуманитарлық ғылымдар» институты директоры / ұйымдастыру, қатысушылармен байланыс жасау, 
конференцияның бағдарламасын құру, қатысушылардың мақалаларын тексеру/ тел.: 8-702-675-81-87; 
sandybai60@mail.ru; 

3. Торгаутова Шолпан Аширалиевна – тарих магистрі, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дің «Тарих және этнология» 
ғылыми орталығының басшысы; /қатысушылардың мақалаларын тексеру және қабылдау, конференция 
жинағын дайындау, конференцияның бағдарламасын құру бойынша өтініштерді қабылдау/ 8-701-647-15-
14  torgautova82@mail.ru хабарласуға болады.  
Мақалалар 2021 жылдың 19 қарашасына дейін қабылданады. Қатысу жарнасы 4000(төрт мың) теңге 
Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын бірлескен авторлық ұжым - 2 адамға дейін. 

Мақала жарнасын банк арқылы аудару қажет 
Банк реквизиттері:  
160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5.   
ААҚ «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті»  
АҚ «Еуразиялық банкі» 
«СТТН 582100003432 
ЖСК KZ 9894815KZT22032170 (KZT) 
ЖСКKZ0294815EUR22030240 (EUR) 
ЖСК KZ8494815RUB22030380 (RUB)- 
ЖСК KZ3294815USD22030617 (USD) 
БСК EURIKZKA 
Коды 16 
БСН 990240005557 
ҚҰЖЖ 39140473 
ЭҚТЖЖ коды 85420 
ӘАОЖ коды 511013100 

Мақаланы жариялау талаптары 
 1. Мақала мәтіні қағаз және электронды түрде ұсынылады. Мәтін Microsoft Word мәтіндік редакторында Times New Roman 
шрифтімен терілген болуы тиіс, негізгі мәтін шрифтінің көлемі 12 p.t., сызбалар, диаграммалар - 11 p.t., жоларалық интервал - 
біреулік, тармақтың басындағы шегініс - 1,0 мәтінді енін бойлай теңестіру қажет. 
 2. Бет параметрлері: A4, жиегі: сол жағы - 2 см, оң жағы - 2 см, жоғары жағы - 2 см, төменгі жағы - 2 см. 
 3. Мақаланың жалпы көлемі, оның ішінде кестелер, иллюстрациялар және әдебиет тізімін қоса есептегенде - 4-тен 6 бетке 
дейін. 
 4. Мақала тақырыбы қысқаша болуы және мақаланың мазмұнын көрсетуі қажет 
 5. Қазақ тіліндегі мақалалар үшін түйін, орыс тіліндегі мақалалар үшін аннотация, ағылшын тіліндегі мақалалар үшін 
abstract сөздердің саны 50 болуы қажет. 
 6. Автор (лар) туралы ақпаратта мына мәліметтер болуы қажет: толық аты-жөні, академиялық дәрежесі, ғылыми атағы, 
мекеменің атауы, қала, мемлекет. 

Мақала құрылымы 
1. ӘОЖ (әмбебап ондық жүйе) - жоғарғы сол жақ бұрышта (11 p.t.).  
2. Автор(лар)дың толық аты-жөні (12 p.t.). 2 авторлық ұжымға дейін 
3. Лауазымы, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, ұйым атауы, қала, мемлекет (11 p.t.).  
4. Мақала атауы – мақаланың тілінде, Caps Lock 12 p.t. 
5. Түйін, аннотация, abstract - мақала тілінде, 11 p.t. 50 сөзге дейін. Түйін - ғылыми жұмыстың қысқаша мазмұны. Түйіннен 
оқырман зерттеудің мәнін түсінуі қажет. Жұмыстың нәтижесі өте дәл және ақпаратқа толы түрде сипатталады. Мәтінде маңызсыз 
ақпарат, қосымша кіріспе сөздер, жалпы және шамалы тұжырымдар, қысқартулар, әдебиеттерге сілтемелер болмауы керек. Түйін 
бір абзацта жазылуы қажет. Сапалы өңделген және аударылған түйін мақалаға деген қызығушылықты, сондай-ақ шетелдік 
әріптестердің мақалаға сілтеме жасау мүмкіндігі арттырады. 
6.Кілттік сөздер - 10 сөзге дейін, 11 p.t. 
7. Қатынас хаттар үшін жауапты автор туралы ақпарат: толық аты-жөні, телефон нөмірі, электронды поштасы. 

 
Қосымша 1 

ӘОЖ 541.18 (шрифт көлемі – 11 p.t.) 
Аскарова Г.А. (12 p.t.) 

филология ғ.к, доцент, М. Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан (11 p.t.) 
егер бірнеше автор болса келесідей рәсімделеді: 

1Тоқтаров Д.К., 2Жұмағулов Е.М.,  
1 тарих.ғ.д., профессор, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды, Қазақстан 

2 аға оқытушы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразияұлттық университеті, Астана, Қазақстан 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ  

САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕФОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ҮДЕРІСІ (12 p.t.) 
Түйін (11 p.t.) 50 сөзге дейін болуы қажет 
Кілт сөздер (11 p.t.) 10 сөзге дейін  
 

Негізгі мәтін (12 p.t.) 
Әдебиеттер тізімі(12 p.t.) 

Қатынас хаттар үшін жауапты автор туралы ақпарат  
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Международная научно-практическая конференция 

приуроченная 30-летию Независимости  
Республики Казахстан   

 «КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 30 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ»                 
 
 

Информационное письмо 
 
 

16 декабря 2021 года исполняется 30 лет Независимости Казахстана. «...Это важная веха, 
определяющая укрепление позиций возрожденной казахской государственности, независимости, 
о котором говорили наши предки. С точки зрения истории, тридцать лет – это мгновение. Тем не 
менее, это целая эпоха для многих народов, в которой чередуются трудности и радости, кризисы 
и развитие... Каждый сознательный гражданин, выходя на вершину свободы и независимоси, 
задается вопросом: «Каких успехов мы достигли за тридцать лет?», «Какую страну мы образуем 
для следующего поколения?», «Что еще мы будем делать, чтобы укрепить нашу 
государственность?». Вопросы, безусловно, волнуют. С этой точки зрения, это важный момент, 
когда мы вновь возвращаемся в прошлое, размышляем о своих достижениях и недостатках, 
чтобы объединить наши мечты - цели и сделать новый рывок в будущее... Быть независимой 
страной - это не только ограничивается ее провозглашением или созданием фундамента 
государства. Настоящая борьба за независимость будет продолжаться вечно с ежедневным 
трудом, непрерывной и последовательной государственной политикой. Мы держимся на Земле 
только как нация с нашим мощным независимым государством. Мы должны твердо следовать 
этой непреходящей истине сохранять общую ценность. Независимость превыше всего - и это 
должно быть вечным девизом...» отметил в своей статье Президент Касым-Жомарт Кемелұлы.  

Кроме того, Глава государства отметил в своем Послании народу Казахстана от 1 
сентября 2021 года, что «...Наша страна вступает в четвертое десятилетие летописи 
независимости. Уже становится ясно, что этот период будет непростым. Поэтому мы должны 
быть готовы к любым вызовам. Надо неустанно искать и постоянно двигаться вперед». 
Таким образом на основании вышесказанного, научный центр «История и этнология» Научно-
исследовательского института «Социально-гуманитарные науки» Южно-Казахстанского 
университета имени Мухтара Ауэзова, в преддверии празднования 30-летия Независимости 
Республики Казахстан, а также выполняя поставленные задачи программной статьи Главы 
государства Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего» и основные направления 
Послания народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, 3 декабря 2021 года проводит 
международную научно-практическую конференцию «КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 30 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ»                 

  Конференция будет работать по следующим направлениям: 
1. Казахстан: генезис и эволюция этнической системы тюркских стран;  
2. Исторические этапы, достижения и ценности независимого Казахстана;  
3. Технологическое развитие и политико-экономические реформы Независимого Казахстана;  
4. Елбасы - символ Независимости;  
5. Цифровой Казахстан: динамика развития образования и науки, процесс модернизации 
общественного сознания;  
6. Новый курс Независимого Казахстана,  развитие актуальных отраслей в ХХІ веке. 

В ходе работы конференции будет организована выставка научных центров Научно-
исследовательского Института «Социально-гуманитарные науки», «Департамента научных 
исследований» на тему «Ценности и достижения Независимости», а также презентованы вновь 
опубликованные научные исследования ученых университета.  

Статьи, принятые к работе конференции опубликуются в сборнике материалов. 
Участникам будут вручены специальные дипломы и сертификаты об участии в конференции.  

Доклады и статьи должны быть направлены в организациооный комитет до 19 ноября 
2021 года. 

 



Организационный комитет:  
Научный центр «История и этнология» Института «Социально-гуманитарные науки» Департамента 

«Научные исследования» Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, г.Шымкент. 
1. Абшенов Хасен Асанбекович - к.техн.н., доцент, директор «Департамента «Научные исследования» ЮКУ 

имени М. Ауэзова /по организационным и организационным вопросам / тел.: 8-700-029-00-29; hasen8585@mail.ru; 
2. Боранбаев Сандыбай Реджепович - д.филолог.н., профессор, директор Института «Социально-

гуманитарные науки» имени М.Ауэзова /организация, связь с участниками, составление программы конференции, 
проверка статей участников/ тел.: 8-702-675-81-87; sandybai60@mail.ru; 

3. Торгаутова Шолпан Аширалиевна - магистр истории, начальник научного центра «История и этнология» 
университета имени М.Ауэзова / прием заявок на участие, проверка статей участников, подготовка сборника 
конференций, прием заявок по составлению программы конференции/ тел.: 8-701-647-15-14 torgautova82@mail.ru. 
Статьи принимаются до 19 ноября 2021 года. Взнос за участие 4000 (четыре тысячи) тенге 
Рабочие языки: казахский, русский, английский совместный авторский коллектив-до 2 человек.  
Взнос за статью необходимо перечислить через банк  
Банковские реквизиты:  
160012, Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Тауке хана, 5.  
НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» 
АО «Евразийский банк» 
РНН 582100003432 
ИИК KZ 9894815KZT22032170 (KZT) 
ИИК KZ0294815EUR22030240 (EUR) 
ИИК KZ8494815RUB22030380 (RUB) 
ИИК KZ3294815USD22030617 (USD) 
БИК EURIKZKA 
Код 16  
БИН 990240005557 
ОКПО 39140473 
Код ОКЭД 85420 
Код КАТО 511013100 

 
Требованияк оформлению статьи 

1. Текст статьи предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде. Текст должен быть набран в текстовом 
редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 12 p.t., рисунков, диаграмм – 11 p.t., 
межстрочный интервал – одинарный, отступ в начале абзаца – 1,0, выравнивание по ширине.  

2. Параметры страницы: формат А4, поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  
3. Общий объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и список литературы – от 4-х до 6-ти  страниц. 
4. Название статьи должно быть кратким и отражать ее содержание.  
5. Для статьи на казахском языке түйін, для статьи на русском языке аннотация, для статьи на английском языке 

abstract обязательны. Количество слов – 50. 
6. Сведения об авторе(ах) должны включать: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, наименование учреждения, город, 

страна. 
Структура статьи  

1. УДК (универсальный десятичный классификационный индекс) – в левом верхнем углу (11 p.t.). 
2. Ф.И.О. автора (-ов) (12 p.t.), до 3-х авторов. 
3. Должность, ученая степень и ученое звание, наименование организации, город, страна (11 p.t.). 
4. Название статьи – на языке статьи, Caps Lock 12 p.t. 
5. Аннотация – на трех языках статьи, 11 p.t. 50 слов. 
Аннотация, түйін, abstract  представляет собой краткое резюме научной работы. По аннотации читателю должна быть понятна 
суть исследования. Результаты работы описываются предельно точно и информативно. Текст не должен содержать 
второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок, аббревиатур, ссылок на литературу. 
Аннотация оформляется одним абзацем. Качественно оформленная и переведенная аннотация повышает интерес к статье, 
а также вероятность цитирования статьи зарубежными коллегами.  
6. Ключевые слова – до 10-ти слов, 11 p.t. 
7.Сведения об авторе, ответственном за переписку: Ф.И.О., номер телефона, e-mail.  

Приложение 1 
УДК 541.18 (размер шрифта – 11 p.t.) 

Г.А. Аскарова (12 p.t.) 
к.ф.н., доцент, ЮКУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан (11 p.t.) 

если авторов статьи несколько, то оформляется следующим образом: 
1Тохтаров Д.К., 1Жумагулов Е.М.,  

1 д.т.н., профессор, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан 
2 ст. преподаватель, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА (12 p.t.) 
Аннотация (11 p.t.) 50 слов 
Ключевые слова (11 p.t.) до 50 слов 

Основной текст (12 p.t.) 
Список литературы (12 p.t.) 

Сведения об авторе, ответственном за переписку: Ф.И.О., номер телефона, e-mail.  
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