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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

                                                                                                           
   

Мұхамеджан Сералиннің 150-жылдық мерейтойы аясында 2022 жылдың 18 

мамырында «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ облыстық 

«Қостанай таңы» газетінің 100-жылдығына арналған «Қазақстандағы заманауи 

журналистика және PR-дың өзекті мәселелері» атты IV Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырады. Конференцияға 

қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының білім алушылары, журналистика, 

жарнама және PR мамандары шақырылады. 

 

Конференцияның мақсаты: қоғамдағы жағдайлар мен ресурстардың өзгеруіне 

байланысты медиа саласындағы мәселелерді талдау.  

Конференция офлайн және онлайн түрінде 2022 жылдың 18 мамырында Zoom 

платформасында өтеді. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияның өтетін орны: «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 

университеті» КЕАҚ, Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі, 47. 

Конференция форматы: офлайн, онлайн, Zoom платформасында өтеді 

(конференцияға онлайн қатысу үшін сілтеме қосымша жiберілетін болады, сондай-ақ 

университет сайтында және әлеуметтік желіде жарияланады). 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция аясында келесі бағыттар 

бойынша жұмыс жоспарланған: 

- қазіргі қоғамдағы PR мен жарнаманың даму ерекешліктері; 

- бұқаралық коммуникация даму үрдісіндегі жаңа медиа; 

- отандық журналистика тарихы дәстүрді қалыптастыру факторы ретінде; 

- масс медианың тілі мен стилі; 

- аймақтық баспасөздің жанрлық және тақырыптық дамуы; 

- Мұхамеджан Сералин – редактор, публицист. 

 

Конференцияға қатысу және мақалаңызды жинаққа жариялау - тегін. 

Конференция нәтижесі бойынша ISBN берілген онлайн-жинақ шығару 

жоспарланған. 

Баяндама материалдары 2022 жылдың 08 мамырында дейін 

jandprkonferencia@gmail.com электрондық поштасына жіберулуі қажет. 

 

Мақала мәтінін рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

- мәтін doc (Microsoft Word) форматында қабылданады. Форматы стандартты А4 

(297х210 мм.). Барлық жақтары - 2 см. Электронды нұсқадағы беттер нөмірленбейді. 

Қаріп: TimesNewRoman. Интервал – 1,0. кегль – 12. Мәтін тасымалданбай ені бойынша 

пішімделуі тиіс, абзац – 1 см. Мақала мәтінінде автоматты нөмірлеу қолданылмауы тиіс; 

- басында ӘОЖ көрсетіледі, ол сол жақ орналасады (әдеттегі қаріппен); 
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- мақаланың тақырыбы ортада орналасады (бас әріптермен, жартылай қалың 

қаріппен);\ 

- тақырыптың төменгі жағында (курсивпен, кәдімгі шрифтпен) автордың тегі (3 

автордан артық емес), автор аты-жөнінің бас әріптері, оқу орны (факультет, институт 

атауы, курс) көрсетіледі. Егер мақаланы бірнеше автор дайындаса, олардың деректері әр 

автордың мақалаға қосқан үлесінің маңыздылығы бойынша көрсетіледі. Автор (авторлар) 

туралы мәліметтерден кейін ғылыми жетекшісі туралы ақпарат – лауазымы, ғылыми 

немесе академиялық дәрежесі, аты-жөнін көрсету қажет; 

- бұдан әрі көлемі 50 сөзден аспайтын мақаланың аңдатпасы (курсивпен, кәдімгі 

шрифтпен) беріледі; 

- мақала мәтіні бір файлмен ұсынылады, файл атауы кемінде үш сөзден тұруы тиіс: 

біріншісі – автордың тегі (егер бірнеше автор болса, онда автордың тегі, бірінші болып 

келеді), ал келесі – мақала атауының алғашқы екі сөзі. Кестелерді, графиктер мен 

суреттерді қоса алғанда, мақаланың жалпы көлемі 3 беттен кем болмауы және 5 беттен 

аспауы тиіс; 

- мақаланы дайындау кезінде пайдаланылған ақпарат көздерінің тізімі мақаланың 

соңында орналастырылады. Дереккөздерді тізімдеу мақалада оларға сілтеме жасау 

тәртібімен беріледі. Мақала мәтініндегі сілтеме нөмірі шаршы жақшада ресімделеді, 

мысалы - [1, 13 б.]. 

 

Ұйымдастыру комитеті баяндама жасауға және жариялау үшін материалдарды 

іріктеу құқығын өзіне қалдырады. 

Конференцияға қатысушыларға электронды сертификат тапсырылады. 

Байланысу үшін: jandprkonferencia@gmail.com 

+77057639666 (WhatsApp) - Айнұр Сүлейменова 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

ӘОЖ 

 

МАҚАЛА АТАУЫ 

(ортасында, бас әріптермен) 

 

Аты-жөні, курсы, мамандығы, институты, ЖОО, автордың қаласы (курсивпен) 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны 

(курсивпен) 

(Шегіну) 

Аңдатпа (курсивпен, мақала тілінде 50 сөзден артық емес, «Аңдатпа» сөзі 

жазылмайды) 

 

Мақала мәтіні. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Козыбаев С.К. Гордое имя - журналист [Текст]: учебное пособие / С.К. Козыбаев. -  

Алматы: Алматы кітап, 2012. – 600 с. 

2. Лебедева Н.А. Информационная поддержка механизмов государственного управления в 

сфере кинематографии [Текст]: статья / Н.А. Лебедева // Вестник КазНУ. Серия 

журналистика.- № 59 - Алматы, 2021. – 183 с. 
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 Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова 

Институт экономики и права имени П. Чужинова 

Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента 

 

Информационное письмо 

                                                                                            
 

В рамках празднования 150-летия Мухамеджана Сералина 18 мая 2022 года НАО 

«Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» приглашает Вас 

принять участие в работе ІV Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной журналистики и PR в Казахстане», посвященной 

100-летнему юбилею областной газеты «Қостанай таңы». К участию приглашаются 

обучающиеся и ППС казахстанских и зарубежных ВУЗов, журналисты-практики, 

специалисты по рекламе и PR.  

 

Цель конференции - анализ проблемных вопросов в медиа сфере, связанных с 

изменениями условий и ресурсов в социуме. 

Конференция состоится в режимах офлайн и онлайн 18 мая 2022 года с 

использованием приложения Zoom (ссылка для участия в онлайн-конференции будет 

направлена дополнительно, а также опубликована на сайте вуза). 

Языки проведения конференции - казахский, русский, английский. 

Место проведения конференции: НАО «Костанайский региональный университет 

имени А.Байтурсынова», г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47.  

В рамках Международной научно-практической конференции планируется 

работа по следующим тематическим направлениям: 

- особенности развития PR и рекламы в различных сферах деятельности общества; 

- новые медиа в контексте актуальных тенденций в массовой коммуникации;  

- история казахстанской журналистики как фактор формирования традиций; 

- язык и стиль масс медиа; 

- жанровое и тематическое развитие региональной прессы; 

- Мухамеджан Сералин – редактор, публицист. 

 

Участие в конференции и публикация в сборнике - бесплатны. 

Предполагается издание онлайн-сборника по итогам работы конференции с 

присвоением ISBN.  

Для публикации необходимо до 08 мая 2022 года предоставить материалы по адресу 

jandprkonferencia@gmail.com  

 

Требования к оформлению текста статьи: 

- текст в формате doc (Microsoft  Word).  Формат листа А4 (297х210 мм.). Все поля – 2 

см. Страницы в электронной версии не нумеруются, нумерация страниц только на 

бумажном носителе. Шрифт TimesNewRoman. Размер символа – 12 pt. Текст должен быть 

отформатирован по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1 см. Межстрочный 

интервал – одинарный.  

- в верхнем углу указывается УДК, который форматируется выравниванием по левому 

краю (обычным шрифтом); 
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- заголовок статьи форматируется по центру прописными буквами полужирным 

шрифтом); 

- ниже заголовка (курсивом, обычным шрифтом) указываются фамилия автора (не 

более 3-х авторов), инициалы имени и отчества автора, место учебы (название факультета, 

института, курс). Если статья подготовлена несколькими авторами, их данные указываются 

в порядке значимости вклада каждого автора в статью. После сведений об авторе (авторах) 

необходимо указать сведения о научном руководителе – должность, ученая или 

академическая степень, фамилия и инициалы имени и отчества; 

- далее следует аннотация статьи (курсивом, обычным шрифтом), объемом не более 

50-ти слов на языке статьи; 

- текст статьи представляется одним электронным файлом, имя которого должно 

состоять не менее чем из трех слов: первое из которых – фамилия автора (если несколько 

авторов, то фамилия автора, идущая первой), а последующие – первые два слова названия 

статьи. Общий объем статьи, включая таблицы, графики и рисунки, должен быть не менее 

3 –х страниц и не превышать 5-ти страниц; 

- список использованных при подготовке статьи информационных источников 

располагается в конце статьи. Перечисление источников даетсяпоочередно в порядке 

ссылок. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках, например –[1, 

с.13]. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и 

публикации. 

Участники конференции получат электронный сертификат. 

 

Контакты: 

jandprkonferencia@gmail.com    

+77057639666 (WhatsApp) – Айнур Сулейменова 

 

Образец оформления статьи 

УДК  

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

(по центру, заглавными буквами, полужирный) 

 

Фамилия И.О., курс, специальность, институт, ВУЗ, город автора (курсивом) 

Научный руководитель: Фамилия И.О., должность, уч. степень, место работы 

научного руководителя (курсивом) 

(Отступ) 

Аннотация (курсивом, не более 50 слов на языке статьи, слово «Аннотация» не 

пишется) 

 

Текст статьи (не более 5 стр).  

 

Список использованных источников: 

 

1. Козыбаев С.К. Гордое имя - журналист [Текст]: учебное пособие / С.К. Козыбаев. -  

Алматы: Алматыкітап, 2012. – 600 с. 

2. Лебедева Н.А. Информационная поддержка механизмов государственного 

управления в сфере кинематографии [Текст]: статья / Н.А. Лебедева // Вестник КазНУ. Серия 

журналистика.- № 59 - Алматы, 2021. – 183 с. 
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Kostanay Regional University named after A. Baitursynov 

Institute of Economics and Law named after P. Chuzhinov 

Department of Journalism and Communication Management 

 

Information letter 

                                                                                                                            
 

As part of the celebration of the 150th anniversary of  Muhamedzhan Seralin on May 18, 

2022, "Kostanay Regional University named after A. Baitursynov" invites you to take part in the 

IV International scientific and practical conference "Actual problems of modern journalism and 

PR in Kazakhstan", dedicated to the 100th anniversary of «Қостанай Таңы» newspaper. Students 

and teaching staff of Kazakhstani and foreign universities, practices of journalism, advertising and 

PR are invited to participate. 

 

The purpose of the conference: analysis of problematic issues in the media sphere 

associated with changes in conditions and resources in society. The conference has an international 

level. 

The conference will take place offline and online on May 18, 2022 via the Zoom app. 

Conference languages: Kazakh, Russian, English 

Location of the conference: "Kostanay Regional University named after A. Baitursynov", 

Moscow. Kostanay, st. Baytursynova 47 

Format: offline, online, Zoom platform (the link for participation in the online conference 

will be sent additionally, and also published on the university website). 

Within the framework of the International scientific and practical online conference 

will work in the following areas: 

- features of the development of PR and advertising in various areas of society; 

- new media in the context of current trends in mass communication; 

- the history of Kazakhstani journalism as a factor in the formation of traditions; 

- language and style of mass media; 

- genre and thematic development of the modern press; 

- Mukhamedzhan Seralin – editor, publicist. 

 

Participation in the conference and publication in the collection is free. 

It is planned to publish an online collection based on the results of the conference with the 

assignment of an ISBN. 

For publication, you must submit materials to jandprkonferencia@gmail.com by May 08, 

2022 

Requirements for the text of the article: 

- text in doc format (Microsoft Word). A4 sheet format (297x210 mm.). All margins - 2 cm. 

Pages in the electronic version are not numbered, pagination is only on paper. Font: 

TimesNewRoman. The character size is 12pt. The text should be formatted in width without word 

wraps, indent at the beginning of the paragraph - 1 cm. Line spacing - single. Automatic numbering 

should not be used in the text of the article; 

- at the beginning УДК is indicated, which is formatted by left alignment (regular font); 

- the title of the article is formatted in the center (capital letters, bold); 
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- below the heading (in italics, regular font) the author's surname (no more than 3 authors), 

the initials of the author's name and patronymic, place of study (faculty name, course) are 

indicated. If the article was prepared by several authors, their data are indicated in order of 

importance of the contribution of each author to the article. After information about the author (s), 

it is necessary to indicate information about the supervisor - position, academic or academic 

degree, surname and initials of the name and patronymic; 

- followed by an abstract of the article (in italics, regular font), no more than 50 words in the 

language of the article; 

- the text of the article is presented in one file, the name of which must consist of at least 

three words: the first of which is the author's surname (if there are several authors, then the author's 

surname that comes first), and the subsequent ones are the first two words of the article title. The 

total volume of the article, including tables, graphs and figures, should be at least 3 pages and not 

exceed 5 pages; 

- the list of information sources used in the preparation of the article is located at the end of 

the article. The sources are listed in the order of their references in the article. The reference 

number in the text of the article is in square brackets, for example - [1, p.13]. 

The organizing committee reserves the right to select materials for performances and 

publication. 

Conference participants receive an electronic certificate. 

 

Contacts: 

jandprkonferencia@gmail.com 

+77057639666 (WhatsApp) - Ainur Suleimenova 

 

Sample article format 

УДК  

 

ARTICLE TITLE 

(center, capital letters, bold) 

 

Surname, I.O., course, specialty, institute, university, city of the author. (In 

italics) 

Surname, I.O., position, account. degree, place of work of the supervisor. (in 

italics) 

(Indent) 

Abstract (in italics, no more than 50 words in the language of the article, the 

word "Abstract" is not written) 

The text of the article. 

 

List of sources used: 
 

1. Kozybaev S.K. A proud name - journalist [Text]: study guide / S.K. 

Kozybaev. - Almaty: Almatykitap, 2012 .-- 600 p. 

2. Lebedeva N.A. Information support of public administration mechanisms 

in the field of cinematography [Text]: article / N.А. Lebedeva // Bulletin of KazNU. 

Journalism series. - No. 59 - Almaty, 2021. - 183 p.  


