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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем ученых, преподавателей вузов,  

докторантов, магистрантов и студентов принять участие в 

Международной научно-практической конференции 

«Духовное развитие общества и историческое наследие Машхур Жусипа» 

29 апреля 2022 года 

Участниками конференции выступят выдающиеся ученые дальнего и ближнего 

зарубежья, отечественные философы, культурологи, историки и другие ученые, 

занимающиеся научными изысканиями по наследию Машхур Жусипа.  

На конференции планируется рассмотреть актуальные научные данные в 

рамках следующих секций: 

1. Национальные ценности в эпоху глобализации и наследие Машхур Жусипа; 

2. Значимость учений Абая, Шакарима, Машхур Жусипа для духовного развития 

общества; 

3. Проблемы духовно-нравственного воспитания молодого поколения в условиях 

глобализации. 

По итогам конференции будут опубликованы ранее неизвестные материалы и данные, 

имеющие существенную важность в развитии духовных ценностей казахского народа, 

будет опубликован сборник научных статей. Сборник будет представлен в электронном 

формате (PDF), участники получат электронные сертификаты. 

Научные статьи принимаются до 20 апреля 2022 года включительно на сайте 

www.sci-conf.tou.edu.kz. 

Формат проведения конференции: оффлайн/онлайн 

Место проведения конференции: НАО «Торайгыров университет», г. Павлодар, ул. 

Ломова, 64. 

Программа конференции: 

- 10.00-12.00 часов – открытие конференции и пленарное заседание;  

- 14.00-17.00 часов – работа секций. 

 

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

2. Срок подачи материалов: до 20 апреля 2022 года включительно на сайте 

www.sci-conf.tou.edu.kz. Статьи, высланные на электронную почту, НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ! 

3. Стоимость публикации 1 (одной) статьи – 3 000 ТЕНГЕ (электронный 

сборник). Оплата вносится ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как статья была ПРИНЯТА 

ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ. Если в публикации было отказано, СРЕДСТВА 

НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

4. Объем статьи от 3 до 5 страниц в формате А4. 

5. Оригинальность статьи должна составлять не менее 60%. Проверку можно 

осуществить через antiplagiat.ru, exactus.ru или любые другие бесплатные сервисы. 

Справка о прохождении проверки на плагиат принимается в форматах JPG (скриншот) 

или PDF, на справке должно быть четко видно название статьи/автора. Справки, не 

отвечающие требованиям, будут отклонены. 

6. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

7. Научная статья должна соответствовать тематике конференции, быть 

оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, 

соответствовать правилам орфографии, пунктуации и требованиям к оформлению, 

указанным ниже. 

8. Ответственный секретарь вправе вправе вернуть на доработку или отклонить 

материалы, которые не отвечают правилам оформления, тематике секции. 

9. Ознакомиться подробнее с Требованиями к оформлению статей и Образцом 

оформления статьи можно в разделе "Авторам" на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, Торайгыров университет 

Отдел науки и коммерциализации (каб. А-238а) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83 

WhatsApp: 8 778 045 32 11 (ТОЛЬКО СООБЩЕНИЯ) c 9:00 до 18:00 по будням. 

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
https://users.antiplagiat.ru/
https://like.exactus.ru/
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_rules.php?lang=rus
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.docx
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.docx
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/


«ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

 

Ғалымдарды, ЖОО оқытушыларын, 

докторанттар, магистранттар және студенттерді 

«Қоғамның рухани дамуы және Мәшһүр Жүсіптің тарихи мұрасы» 

атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырамыз 

29 сәуір 2022 жылы 

Конференцияға алыс және жақын шетелдің көрнекті ғалымдары, отандық 

философтар, мәдениеттанушылар, тарихшылар және Мәшһүр Жүсіп мұрасы бойынша 

ғылыми ізденістермен айналысатын басқа да ғалымдар қатысады.  

Конференцияда келесі секциялар аясында өзекті ғылыми деректерді қарастыру 

жоспарлануда: 

1. Әлемдік жаһандану дәуіріндегі ұлттық құндылықтар және Мәшһүр Жүсіп 

мұрасы;  

2. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп ілімдерінің үндестігі және қоғамның рухани 

дамуындағы орны; 

3. Жаһандану жағдайында жас ұрпақты рухани-адамгершілік тәрбиелеу мәселелері. 

Конференция қорытындысы бойынша қазақ халқының рухани құндылықтарын 

дамытуда елеулі маңызы бар бұрын белгісіз материалдар мен деректер жарияланатын 

болады, ғылыми мақалалар жинағы жарияланады. Жинақ электронды форматта (PDF) 

ұсынылады, қатысушыларға электронды сертификаттар беріледі. 

Ғылыми мақалалар 2022 жылдың 20 сәуіріне дейін қоса www.sci-conf.tou.edu.kz 

сайтында қабылданады. 

Конференцияны өткізу форматы: оффлайн / онлайн 

Конференцияны өткізу орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ, Павлодар қ., 

Ломов к-сі, 64. 

Конференция бағдарламасы: 

- Сағат 10.00-12.00 – конференцияның ашылуы және пленарлық отырыс;  

- Сағат 14.00-17.00 – секция жұмысы. 

 

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/


4 

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ: 

 

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

2. Материалдарды тапсыру мерзімі: 2022 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУІРІНЕ (ҚОСА 

АЛҒАНДА) ДЕЙІН www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында. Электрондық поштаға жіберілген 

мақалалар ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ! 

3. 1 (бір) мақаланы жариялау құны – 3 000 ТЕҢГЕ (электрондық жинақ). Төлем 

мақаланы ЖАУАПТЫ ХАТШЫ ҚАБЫЛДАҒАННАН КЕЙІН ҒАНА төленеді. Егер 

жарияланымнан бас тартылса, қаражат ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. 

4. Мақаланың көлемі А4 форматта 3-5 бетке дейін болуы тиіс. 

5. Мақаланың өзіндік ерекшелігі кемінде 60% болуы керек. Тексеруді 

antiplagiat.ru, exactus.ru немесе басқа тегін сервистер арқылы жүзеге асыруға болады. 

Плагиатқа тексеруден өту туралы анықтама JPG (скриншот) немесе PDF 

форматтарында қабылданады, анықтамада мақаланың/автордың атауы анық көрінуі 

керек. Талаптарға сай келмейтін анықтамалар қабылданбайды. 

6. Бір автордың (авторлардың) мақалалар саны шектелмейді. 

7. Ғылыми мақала конференция тақырыбына сәйкес болуы, түпнұсқа, өзекті 

болуы, ғылыми жаңалығы, болжамдардың негізділігі болуы, емле, пунктуация ережелері 

мен төменде көрсетілген ресімдеу талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

8. Жауапты хатшы жобалау ережелеріне, іс-шара тақырыбына сәйкес келмейтін 

материалдарды қабылдамауға құқылы. 

9. Жауапты хатшы тіркеу ережелеріне, секция тақырыбына сәйкес келмейтін 

материалдарды қайтаруға немесе қабылдамауға құқылы. 

10. Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптармен және Мақаланы рәсімдеу 

үлгісімен толығырақ www.sci-conf.tou.edu.kz сайттағы "Авторларға" бөлімінде 

танысуға болады. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ БАЙЛАНЫС КОНТАКТІЛЕРІ 

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64-үй, 

Торайғыров университеті 

Ғылым және коммерцияландыру бөлімі (А-238а каб.) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83 

WhatsApp: 8 778 045 32 11 (ТЕК ХАБАРЛАМАЛАР) жұмыс күндері 9:00-18:00-ге 

дейін. 

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
antiplagiat.ru
exactus.ru
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_rules.php?lang=kaz
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D1%80%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83%20%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%96%20%D2%9B%D0%B0%D0%B7.docx
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D1%80%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83%20%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%96%20%D2%9B%D0%B0%D0%B7.docx
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/

