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қарашада Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, тұтас түркі жұртының азаттығы үшін күрескен 

Мұстафа Шоқайдың туғанына 130 жыл толуына орай «Мұстафа Шоқай - түркі халықтарының 

азаттығы мен бірлігі жолындағы қозғалыстың көшбасшысы» атты он-лайн форматта 

(қашықтықтан) халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.  

Конференцияның мақсаты – Мұстафа Шоқайдың Түркістанның тәуелсіздігі жолындағы 

күрес тәжірибелері мен көзқарастарын саралау, мұраларын насихаттау, қазіргі Қазақстан 

жағдайындағы тәуелсіздік идеясының толыққанды мәні мен мазмұнын айқындау, жаңа 

саяси-әдіснамалық негізде тұжырымдар жасау.  

Конференция міндеттері: 
-  Отандық және шетелдік қоғамтанушылар, жас ғалымдар мен оқытушылар, докторанттар мен 

магистранттарды Мұстафа Шоқай және Алаш қайраткерлерінің  Тәуелсіздік жолында жүргізген 

саяси күресінің тарихын зерттеуге ынталандыру; 

-  Мұстафа Шоқай мұраларын мәтіндік және танымдық тұрғыда зерделеу; 

-  Түркістан және Алаш ұлт-азаттық қозғалыстары туралы мұрағаттық деректерге ғылыми талдау 

жасап, олардың тарихи құндылықтарын ашу. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік. 

Конференция  жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 

1-секция:  Мұстафа Шоқай феномені және түркі бірлігі идеясы. 

2-секция: Мұстафа Шоқай мұралары отандық және шетелдік зерттеулерде.  

3-секция:  Мұстафа Шоқай мұралары – ұлт руханиятының қайнар көздері. 

Конференция материалдарын жариялау үшін 2020 жылғы 2 қарашаға дейін «Мұстафа Шоқай 

конференциясына»  деген айдармен st-1968@mail.ru, электронды поштасына Microsoft Оffice Word 

(2003, 2007, 2010) редакторының мәтінінде терілген А4 форматындағы 6-7 бет көлеміндегі мақала 

жіберілу қажет. 

Мақаланы ресімдеуге қойылатын талаптар:  

• ӘОЖ (УДК) болуы шарт. 

• Times New Roman, KZ Times New Roman қарпі (қаріп өлшемі – 14 pt, жоларалық қашықтық – 

1, сол жағы – 3 см, оң жағы – 2 см, жоғары жағы - 2,5 см, төменгі жағы – 2,5 см, жаңа жол бойынша 

шегініс – 1 см); 

• Бірінші жолда бас әріптермен мақаланың жазылған тілінде баяндама тақырыбы (қою 

қаріппен), бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде автордың аты-жөні және тегі, мекеме, қала, 

ел атауы, бір жолдан кейін мақала мәтіні беріледі 

• Формулалар Microsoft Equation формула редакторы мәтінінде орындалып, суреттер (ақ-қара), 

JPEG, JPG  300 dpi кем емес форматта сканерленген болуы тиіс.  

• Сілтеме жасалатын әдебиет мақала ішінде реттік саны бойынша (тік жақшаның ішінде), 

мақала соңында толық түрде көрсетіледі. Сілтемені қолданған жағдайда дерек көз бетін көрсету 

қажет. Мысалы: [1, 12 б.]. 

Конференция материалдары электронды жинақ түрінде жарық көреді. Көрсетілген мерзімнен 

кешіккен немесе талапқа сай емес материалдар жинаққа енгізілмейді. Мақала мазмұнына, 

грамматикалық және стилистикалық сауатты жазылуына және талаптарға сай редакциялануына 

автор жауапты.   Ұйымдастыру комитеті конференцияға келіп түскен конференция тақырыбы мен 

талаптарына сәйкес келмейтін мақалаларды қабылдамауға құқылы.  

Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу тек көрсетілген электрондық пошта мекенжайында 

жүргізіледі. 

Конференция ZOOM платформасы арқылы жүргізіледі. Идентификатор 227 988 8234, 

пароль: 911762. Конференцияның басталуы 27.11.2020, сағат 11.00 (Нұрсұлтан уақыты) 
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