ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Ертістегі қала
мәдениетіне 1000 жыл» тақырыбында Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция өткізеді.
Конференция 2018 жылдың 13 сәуірінде төмендегі мекен-жай бойынша өтеді:
Семей қ., Тәңірберген көш., 1,
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті.
Конференция жұмысының негізгі бағыттары:
1. Ежелгі дәуірлердегі Ертіс өңірінің археологиялық ескерткіштері.
2. Қимақ қалалары, бекіністері, қорымдары
3. Моңғолдан кейінгі кезеңдегі және Қазақ хандығы заманындағы Ертіс өңірі
4. Ескі Семей бекінісі мен Ертіс байындағы қалалар тарихы.
Конференция қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтеді.
Конференцияға қатысу үшін 2018 жылдың 5 сәуірге дейін көрсетілген
assem51@mail.ru, alash.azamaty@mail.ru электрондық адрестерге жіберуіңіз қажет:
1. Мақала. Мәтіні 5 беттен аз болмауы тиіс (мақаланың мазмұны конференцияның
тақырыбына сәйкес болу қажет);
2. Қатысуға өтінім (үлгі бойынша).
Конференция қорытындысы бойынша жұмыстардың электрондық жинағы шығады,
ол жинақ Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
www.semgu.kz сайтында орналастырылады.
Конференция материалдары жинаққа енгізіледі. ШЫҒАРЫЛУЫ ТЕГІН!!!
Жол ақысы және тұру қаражаты жіберуші қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Мақаланы көркемдеу талаптары:
• бет форматы – А4;
• текст редакторы – Word 6,0(7,0);
• шрифт-Times New Roman, символ өлшемі – 14 пт;
• аралық интервал – 1;
• жоғары және төменгі жиектер, сол жағы, оң жағы – 20 мм;
• жолдың еніне мәтінді туралау;
• автоматты сөз тасымалдауды міндетті түрде орнату;
• жаңа жол басындағы бос жер –стандарты (1,25 см)
• бірінші жолды шегіндіру үшін қойындыларды немесе бос орындарды пайдалануға
болмайды;
• мәтінді теңестіру үшін бос орындарды пайдалануға болмайды (негізгі мәтіннің барлық
сөздері бір-бірінен бір пробелден артық болмауы керек);
• суреттер мен сызбалардың бейнесі қара –және ақ түсте айқын болуы керек (қара түсті
қолдануға болады)

Тезисті құрау сұлбасы:
• Оң жақтағы жоғарғы бұрышында ӘОЖ.
• Төмен, ортасында автордың аты-жөні.
• Келесі жолдың ортасында мекеме атауы.
• Келесі жолда – мемлекті, қаласы, электрондық мекен-жайы, ортасында.
• Пробелдан кейін – мақала атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН, майлы шрифтімен, ортасында.
• Қолданылған әдебиеттер – нөмірленеді, ГОСТ-7.1-2003 бойынша көркемделеді.
Мәтінде әдебиетке сілтеме тік жақшамен, үтір немесе сызықша арқылы көркемделеді: [1],
[2,3], [1-4].
КӨРКЕМДЕУ ҮЛГІСІ:
ӘОЖ: 371.13
А.И. Исин
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Қазақстан Республикасы, Семей қ., alash.azamaty@mail.ru
ӘМІР ТЕМІРДІҢ 1389 ЖЫЛҒЫ ЕРТІС ЖОРЫҒЫ
Мәтін, Мәтін, Мәтін
Өтініш формасы:
Аты жөні (толық)
Қызметі
Ғылыми атағы, дәрежесі
Жұмыс орны (оқуы)
Үй мекен жайы, почта индекс
Секция (конференция бағыты)
Мақала тақырыбы
Байланыс телефоны
е-mail
Конференциаға қатысу іштей/сырттай
Необходимость бронирования гостиницы
Ақпарат алу үшін телефон:
+77075696080 Тохметова Гаухар Масенқызы, т.ғ.к., доцент;
+77029457362 Рахметуллин Еркін Ерланұлы, тарих магистрі;
+7(7222) 56-70-83 Ғылымі кітапхана.
Құрметті авторлар! Қолжазбаның дұрыстығына және мұқият болуына
назар
аударуларыңызды сұраймыз. Тезистер авторлық баспаларда теріледі және қосымша
түзетуге жіберілмейді. Егер мақаланың мазмұны мен конференция тақырыбы арасында
сәйкессіздік орын алса, пішімдеуде өрескел қателер болса конференцияны Ұйымдастыру
комитеті жұмыстан бас тартуға құқылы.
Ұйымдастыру комитеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени ШАКАРИМА города СЕМЕЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-пректической
конференции «1000-летие городской культуры на Иртыше».
Конференция состоится 13 апреля 2018 года по адресу:
г. Семей, ул. Танирбергенова, 1,
Государственный университет имени Шакарима города Семей.
Основные направления конференции:
1. Археологические памятники Прииртышья ранних эпох.
2. Кимакские города, крепости, захоронения.
3. Прииртышье в послемонгольский период и в эпоху Казахского ханства.
4. История Семипалатинской крепости и городов на Иртыше.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Для участия в конференции и публикации материалов конференции необходимо
до 5 апреля 2018 года направить на электронный адрес assem51@mail.ru,
alash.azamaty@mail.ru следующие материалы:
1. Текст доклада, объёмом не более 5 страниц (название файла должно
соответствовать теме статьи);
2. Заявка на участие (по предлагаемой форме).
По итогам работы конференции будет издан электронный сборник материалов,
который будет размещен на сайте Государственного университета имени Шакарима
города Семей www.semgu.kz
Публикация научных статей осуществляется БЕСПЛАТНО!!!
Оплата проезда и проживания осуществляется за счет направляющей стороны.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Требования к оформлению представляемых материалов:
формат – страница А4;
текстовой редактор-Word 6,0(7,0);
шрифт – Times New Roman, размер символа-14 пт;
межстрочный интервал – одинарный;
поля-сверху, снизу, слева, справа – 20 мм;
выравнивание текста по ширине строки;
обязательная установка автоматического переноса слов;
отступ в начале абзаца – стандартный (1,25 см)
не допускается использование табуляции или пробелов для формирования отступа
первой строки
не допускается использование пробелов для выравнивания текста (все слова
основного текста должны быть отделены друг от друга не более чем одним пробелом);
рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в чернобелой гамме (возможно применение черной штриховки).

•
•
•
•
•
•

Схема компоновки тезисов:
В самой верхней строке с выравниванием по левой стороне (без отступа) пишется код
УДК.
Ниже, по центру – инициалы и фамилия автора полужирным шрифтом (для каждого
автора сначала инициалы, затем фамилия).
На следущей строке – название организации, выравнивание по центру.
На следующей строке – страна, город, адрес электронной почты, выравнивание по
центру.
Через пробел – название доклада ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом,
выравнивание по центру.
Список литературы – позиции нумеруются, оформлять по ГОСТ-7.1-2003.В тексте
ссылки на литературу оформляется номерами пунктов в квадратных скобках через
запятую или тире: [1], [2,3], [1-4].
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА:
УДК: 371.13

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕЗИСА:
А.И. Исин
Государственный университет имени Шакарима города Семей
Республика Казахстан, г. Семей, alash.azamaty@mail.ru
ПОХОД ТИМУРА НА ИРТЫШ В 1389 ГОДУ

Текст, Текст, Текст
Форма заявки:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Ученое звание, степень
Место работы (учебы)
Домашний адрес, почтовый индекс
Секция (направление конференции)
Название тезиса
Контактный телефон
е-mail
Участие в конференции очное/заочное
Необходимость бронирования гостиницы
Контактные телефоны:
+77075696080 Тохметова Гаухар Масеновна, к.п.н., доцент;
+77029457362 Рахметуллин Еркин Ерланович, магистр истории;
+7(7222) 56-70-83 Научная библиотека.
Уважаемые авторы! Просим обращать внимание на тщательную выверенность,
корректность рукописи. Тезисы печатаются в авторской редакции и не проходят
дополнительной корректуры. При несоответствии содержания статьи тематике
конференции, наличии грубых ошибок в форматировании Оргокомитет конференции
оставляет за собой право отклонить работу.
Оргкомитет

