
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ ЖӘНЕ МУЗЕОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙІ 

«ТАҢБАЛЫ» ТАРИХИ-МӘДЕНИ ЖӘНЕ ТАБИҒИ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІ 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

Сіздерді «Ежелгі және ортағасырлардағы мәдени байланыстар: жаңа зерттеулер 

мен ашылымдар» тақырыбында белгілі ғалым, археолог, педагог, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті Археология, этнология және музеология кафедрасының негізін салушы 

Әбдіманап Медеуұлы Оразбаевтың 100 жылдығына арналған дәстүрлі «XIV Оразбаев 

оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясына қатысуға шақырамыз. 

Конференцияның өтетін жері мен уақыты: 

27-28 қазан 2022 жыл 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

Тарих, археология және этнология факультеті 

2022 жылдың 28 қараша «Таңбалы» мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи 

қорық-музейінде дөңгелек үстел жоспарланған.

Конференция барысында төмендегі бағыттар бойынша талқылау жұмыстарын 

жүргізу жоспарланып отыр:  

 Ежелгі және ортағасырлық археология;

 Этникалық тарих пен этномәдени үдерістердің жалпылама және өзекті мәселелері;

 Көрнекті археологтар жайлы естеліктер мен ой-толғамдар;

 Археологиялық және этнографиялық экспедициялардың далалық материалдары;

 Тарихи-мәдени мұраны зерттеу, сақтау және музеефикациялаудың әдістері;

 Тарихи пәндердегі пәнаралық әдістер;

 Археология мен этнологиядағы қазіргі заманғы әдістер мен тұрғылар;

 Археологияны, этнологияны және музей ісін ЖОО-да оқытудың жаңа тұрғылары мен

инновациялық әдістері.

Конференция – қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде өтеді. 

Конференцияға қатысу үшін 2022 жылдың 20 қыркүйегіне дейін қатысу өтініші мен

баяндама мәтінін келесі мекен-жайға: orazbayev-conference@mail.ru жіберу керек. 
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Конференцияға қатысушылардың қаржылық шығындары жіберуші жақтан 

өтеледі. 

БАЯНДАМАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Баяндама мәтіні 10 бетке дейін (негізгі мәтін, әдебиеттер тізімі, суреттер мен 

кестелерге арналған жазбалар) *.doc, *. docx форматында қабылданады. Times New Roman  12 

шрифтпен терілуі  тиіс, жоларалық интервал - 1, жиектер: жоғарғы және сол жақ 3 см, оң жақ 

1,5 см, төменгі жақ 2,5 см. Азат жол: 1 см. 

Көрнекілік материалдар және олардың жазбалары бөлек файл түрінде жіберіледі. 

Бес данаға дейін сызба және сурет түріндегі көрнекілік қабылданады. Көрнекіліктер jpg 

немесе tiff форматында, 300 dpi кем болуы шарт. Мәтінде суреттерге сілтеме доғал 

жақшаларда беріледі. Мысалы (сурет 1,3; 2,4), (кесте 1). 

Баяндама мәтіні бірінші жолдың оң жақ шеті бойынша рәсімделеді, автор 

көрсетіледі, екінші толығымен жұмыс орны, үшінші қала және мелекет, төртінші автордың 

(авторлардың) электронды поштасы, бесінші қанық шрифтпен баяндама атауы үлкен емес 

әріптермен жазылады. Әрі қарай, негізгі мәтін 1 бос жолдан кейін, азат жолдан басталады. 

Деректерге сілтеме доғал жақшаларда жасалады (Аты-жөні, жылы, беті). Мысалы: 

(Омаров, 2014, 15-20). Сілтеме ұжымдық жұмысқа жасаланған жағдайда бірінші үш автор 

көрсетіледі. 

Әдебиеттердің тізімі мақала соңында алфавит бойынша беріледі. Әдебиеттер тізімі 

алфавиттік тәртіппен (автордың тегі мен аты-жөні, жұмыстың атауы, орны, баспасы, шыққан 

жылы, беттері) түпнұсқа тілінде жасалады. 

Мысалы: 

Монография Толеубаев А.Т. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: Изд-во 

ИП «Садвакасов А.К.», 2018. 528 с. 

Сериялы 

монография 

Арсланова Ф.Х. Очерки средневековой археологии Верхнего 

Прииртышья // МИАК / Под ред. З. Самашева; сост. Б.М. Хасенова. 

Т. 3. Астана: Издательская группа ФИА КН МОН РК, 2013. 405 с. 

Конференция 

материалдарындағы 

мақала/тезис 

Айтқұл Х.А. ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 2014 жылы Алматы 

облысы Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылдық округінде 

орналасқан археологиялық ескерткіштерге жүргізілген қазба 

жұмыстарының нәтижелері // «Қазіргі жоғарғы білім жүйесіндегі 

археология, этнология және музейтану» атты «VІІІ Оразбаев оқулары» 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / 

жауапты ред. А.Б. Қалыш. (1–2 апреля, 2016 г.). Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 137-146 бб. 

Жинақтағы мақала Акишев К.А., Акишев А.К. Проблема хронологии раннего этапа 

сакской культуры // Археологические памятники Казахстана. Алма-

Ата: Наука КазССР, 1978. С. 38–64. 

Мерзімді баспа Бейсенов А.З. Предметы искусства ранних саков Сарыарки как 

свидетельства взаимодействия культур // Вестник Кемеровского 

государственного университета. Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013. № 3 

(55). С. 13–17. 

Далалық есеп Кушаев Г.А. Памятники Алакульской впадины и долины реки Лепсы. 

1964 г. // Архив ИА КН МОН РК. Ф. 2, д. 1068, 157 л. 

Зерттеулерді қаржыландыру (егер бар болса) туралы ақпарат (қорды көрсету, грант 

№ және оның атауы) әдебиеттер тізімінен кейін жазылады. 



Мақала соңында ағылшын тілінде аннотация болуы қажет. Аннотация автордың / 

авторлардың аты-жөнінен, мақаланың атынан және 300 көп емес сөзден тұрады. Егер  

баяндама ағылшын тілінде болса, аннотация қазақ немесе орыс тілінде жазылады. 

Тыйым салынған: табуляцияны жүргізу; сөздерді разрядпен бөлу (сөздер арасында, 

белгілер арасында тек бір бос орын болуы керек); абзацтарды бос жолмен бөлу; автоматты 

режимде орындалатын командаларды пайдалану (әдебиетке сілтемелер, еренсілтемелер мен 

ескертулер, абзацтарды таңбалау және нөмірлеу және т.б.); макростарды пайдалану, мәтінді 

шаблон түрінде сақтау және «тек оқу үшін» орнату; мәтінді пішімдеу және мәжбүрлі түрде 

ауыстыру. Көрсетілген өлшем бірліктері СИ жүйесіне сәйкес келуі тиіс. 

Конференция тақырыбы мен баяндама рәсімдеудің талаптарына сәйкес келмейтін, 

сонымен қатар көрсетілген уақыттан кейін жіберілген материалдар Ұйымдастыру алқасының 

шешімімен бойынша жинаққа еңгізілмейді. 

ӨТІНІШ 

Аты-жөні 

Мемлекет, қала 

Мекеменің толық аты-жөні 

Лауазымы 

Ғылыми атағы, дәрежесі 

Байланыс телефоны 

E-mail 

Баяндама атауы (үлкен әріппен 

емес) 

Іс-сапар құжатнамасын әзірлеу 

үшін арнайы шақырту 

қажеттілігі (иә/жоқ) 

Конференцияны өткізуге байланысты туындаған барлық сұрақтарды, кеңестер мен 

тілектерді төменде көрсетілген мекен-жайларға жолдауларыңызды сұраймыз. 

Бесетаев Бауыржан Берканұлы 

моб. тел.: +7 702 791 36 31 

е-mail: orazbayev-conference@mail.ru  

Ерғабылов Ақбар Ерболұлы 

моб. тел.: +7 778 923 40 08 

е-mail: orazbayev-conference@mail.ru 

Құрметпен, Ұйымдастыру алқасы 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОЛОГИИ И МУЗЕОЛОГИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК-МУЗЕЙ

«ТАНБАЛЫ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в традиционной международной научно-

методической конференции «XIV Оразбаевские чтения» на тему: «Межкультурные 

контакты в древности и средневековье: новые исследования и открытия», приуроченная 

к 100-летию со дня рождения известного ученого, археолога, педагога, основателя кафедры 

Археологии, этнологии и музеологии Казахского национального университета им. аль-

Фараби – Абдулманап Медеуовича Оразбаева. 

Время и место проведения конференции: 

27-28 октября 2022 ГОДА 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Исторический факультет 

На 28 октября 2022 г. запланирован круглый стол с выездом в Государственный 

историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы». 

На конференции планируется обсуждение проблем по следующим направлениям: 

 Древняя и средневековая археология Евразии; 

 Общие и актуальные вопросы этнической истории и этнокультурных процессов; 

 Воспоминания и размышления о выдающихся археологах; 

 Полевые материалы археологических и этнографических экспедиций;  

 Методы изучения, сохранения и музеефикации историко-культурного наследия; 

 Междисциплинарные методы в исторических дисциплинах; 

 Современные методы и подходы в археологии и этнологии; 

 Новые подходы и инновационные методы в обучении археологии, этнологии и 

музейного дела в ВУЗах. 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 



Для участия в работе конференции до 20 сентября (включительно) 2022 года нужно

прислать заполненную форму заявки и текст доклада на e-mail: orazbayev-

conference@mail.ru 

Расходы участников финансируются за счет прибывающей стороны. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Тексты докладов объемом до 10 страниц (основной текст, список литературы, подписи 

к рисункам и таблицам) должны представляться в виде файла формата *.doc, *. docx. Шрифт 

Times New Roman 12 кегль; интервал – одинарный; поля: сверху и слева 3 см, справа 1,5 см, 

снизу 2,5 см. Отступ красной строки: 1 см. 

Иллюстративные материалы и подписи к ним присылаются отдельными файлами. 

Принимаются чертежи и иллюстраций до 5 экземпляра в формате jpg или tiff с разрешением 

не меньше 300 dpi. Ссылки в тексте на рисунки и таблицы даются в круглых скобках по 

следующему образцу (рис. 1, 3; 2, 4), (табл. 1). 

Текст статьи оформляется по правому краю первой строки указывается автор 
(И.О. Фамилия), второй полное наименование места работы, третьей город и страна, четвертой 

электронный адрес автора (авторов), пятой название доклада непрописным жирным шрифтом. 

Далее, после просвета в 1 интервал – текст статьи с красной строки. 

Ссылки на литературу располагаются в тексте в круглых скобках (фамилия, год 

издания, страница). Например, (Омаров, 2014, с. 15-20) или (Айтқұл, 2016, 137-146 бб.). В 

случае ссылки на коллективную работу следует указывать до первых трех фамилий. 

Список литературы оформляется в конце текста в алфавитном порядке. Список 

литературы составляется в алфавитном порядке (фамилия и инициалы автора, название 

работы, место, издательство, год издания, страницы) на языке оригинала. 

Например: 

Монография Толеубаев А.Т. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: Изд-во 

ИП «Садвакасов А.К.», 2018. 528 с. 

Монография в 

серии 

Арсланова Ф.Х. Очерки средневековой археологии Верхнего 

Прииртышья // МИАК / Под ред. З. Самашева; сост. Б.М. Хасенова. 

Т. 3. Астана: Издательская группа ФИА КН МОН РК, 2013. 405 с. 

Статья/тезисы в 

материалах 

конференции 

Айтқұл Х.А. ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 2014 жылы Алматы 

облысы Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылдық округінде 

орналасқан археологиялық ескерткіштерге жүргізілген қазба 

жұмыстарының нәтижелері // «Қазіргі жоғарғы білім жүйесіндегі 

археология, этнология және музейтану» атты «VІІІ Оразбаев оқулары» 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / 

жауапты ред. А.Б. Қалыш. (1–2 апреля, 2016 г.). Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 137-146 бб. 

Статья в сборнике Акишев К.А., Акишев А.К. Проблема хронологии раннего этапа 

сакской культуры // Археологические памятники Казахстана. Алма-

Ата: Наука КазССР, 1978. С. 38–64. 

Статья в 

периодическом 

издании 

Бейсенов А.З. Предметы искусства ранних саков Сарыарки как 

свидетельства взаимодействия культур // Вестник Кемеровского 

государственного университета. Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013. № 3 

(55). С. 13–17. 

Полевой отчет Кушаев Г.А. Памятники Алакульской впадины и долины реки Лепсы. 

1964 г. // Архив ИА КН МОН РК. Ф. 2, д. 1068, 157 л. 
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Информация о финансировании (если имеется) исследований (указание на фонд, № 

гранта и его название) пишется после списка литературы. 

В конце доклада дается аннотация на английском языке. Аннотация включает 

фамилию и инициалы автора/авторов, название статьи (непрописными) и текст объемом не 

более 300 слов (минимум 150). Если статья на английском языке, аннотация дается на 

казахском или русском языке. 

Не следует: производить табуляцию; выделять слова разрядкой (между словами, 

между знаками должен быть только один пробел); разделять абзацы пустой строкой; 

пользоваться командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка сносок на 

литературу, гиперссылок и примечаний, маркировка и нумерация абзацев и пр.); 

использовать макросы, сохранять текст в виде шаблона и с установкой «только для чтения»; 

форматировать текст и делать принудительные переносы. 

Материалы не соответствующие теме конференции и оформленные не в соответствии 

с требованиями, присланные позже указанного срока, по решению Оргкомитета не входят в 

сборник. 

ЗАЯВКА 

ФИО докладчика (-ов) 

Страна, город 

Полное название организвации 

Должность 

Ученая степень, ученое звание 

Контактный телефон 

E-mail 

Название доклада 

(непрописными) 

Необходимость в персональном 

приглашении для оформления 

командировки (да/нет) 

Все вопросы, советы и пожелания, связанные с проведением конференции просим 

отсылать по нижеуказанным адресам: 

Бесетаев Бауыржан Берканович 

моб. тел.: +7 702 791 36 31 

е-mail: orazbayev-conference@mail.ru 

Ергабылов Акбар Ерболович 

моб. тел.: +7 778 923 40 08 

е-mail: orazbayev-conference@mail.ru 

С уважением, Оргкомитет 
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INFORMATION LETTER  

DEAR COLLEAGUES! 

We invite you to take part in the traditional international scientific and methodological 

conference ‘XIV Orazbayev Readings’ on the topic: ‘Intercultural contacts in antiquity and the 

Middle Ages: new research and discoveries’, dedicated to the 100th anniversary of the birth of the 

famous scientist, archaeologist, teacher, founder of the Department of Archeology, Ethnology and 

Museology of the Al-Farabi Kazakh National University – Abdulmanap Medeuovich Orazbayev. 

Conference time and place: 

October 27-28, 2022 

Al-Farabi Kazakh National University 

Faculty of History 

On October 28, 2022, a round table with a visit to the  

State Historical, Cultural and Natural Reserve-Museum ‘Tanbaly’ is planned. 

The conference will be held in the following thematic areas: 

 Ancient and medieval archeology of Eurasia;

 General and relevant issues of ethnic history and ethnocultural processes;

 Memories and thoughts about outstanding archeologists;

 Field materials of archaeological and ethnographic expeditions;

 Methods for the study, preservation and museumification of historical and cultural heritage;

 Interdisciplinary methods in historical disciplines;

 Modern methods and approaches in archeology and ethnology;

 New approaches and innovative methods in teaching archeology, ethnology and museum studies

at universities.

The working languages of the conference are Kazakh, English, Russian. 

To participate in the conference until September 20 (inclusive) 2022, you need to

send the completed application form and the text of the report to e-mail: orazbayev-

conference@mail.ru 

mailto:orazbayev-conference@mail.ru


The expenses of the participants are financed by the incoming party. 

REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF THE ARTICLE 

The texts of reports up to 10 pages in length (main text, references, captions to figures and 

tables) should be submitted as a file in the format*. doc, *. docx. Font Times New Roman 12 size; 

interval – single; margins: top and left 3 cm, right 1.5 cm, bottom 2.5 cm. Red line indent: 1 cm. 

Illustrative materials and their captions are sent in separate files. Drawings and 

illustrations of up to 5 copies in jpg or tiff format with a resolution of at least 300 dpi are accepted. 

References in the text to figures and tables are given in parentheses according to the following 

pattern (Fig. 1, 3; 2, 4), (Table 1). 

The text of the article is formed on the right edge of the first row indicates the author 

(name and surname), the second the full name of the place of work, the third and fourth e-mail 

address of the author (authors), the fifth title of the report neprofitnim bold. Next, after the gap in 1 

interval – the text of the article with a red line. 

References to literature are placed in the text in parentheses (last name, year of publication, 

page). For example, (Омаров, 2014, с. 15-20). In the case of a reference to collective work, you 

should indicate up to the first three surnames (Айтқұл, 2016, 137-146 бб.). 

The list of references is drawn up at the end of the text in alphabetical order. The list of 

references is compiled in alphabetical order (the author's surname and initials, the title of the work, 

place, publisher, year of publication, pages) in the original language. 

For example: 

Monograph Толеубаев А.Т. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: Изд-во 

ИП «Садвакасов А.К.», 2018. 528 с. 

Monograph in the 

series 

Арсланова Ф.Х. Очерки средневековой археологии Верхнего 

Прииртышья // МИАК / Под ред. З. Самашева; сост. Б.М. Хасенова. 

Т. 3. Астана: Издательская группа ФИА КН МОН РК, 2013. 405 с. 

Article/abstracts in 

the conference 

materials 

Айтқұл Х.А. ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 2014 жылы Алматы 

облысы Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылдық округінде 

орналасқан археологиялық ескерткіштерге жүргізілген қазба 

жұмыстарының нәтижелері // «Қазіргі жоғарғы білім жүйесіндегі 

археология, этнология және музейтану» атты «VІІІ Оразбаев оқулары» 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / 

жауапты ред. А.Б. Қалыш. (1–2 апреля, 2016 г.). Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 137-146 бб. 

Article in the 

collection 

Акишев К.А., Акишев А.К. Проблема хронологии раннего этапа 

сакской культуры // Археологические памятники Казахстана. Алма-

Ата: Наука КазССР, 1978. С. 38–64. 

Article in a 

periodical 

Бейсенов А.З. Предметы искусства ранних саков Сарыарки как 

свидетельства взаимодействия культур // Вестник Кемеровского 

государственного университета. Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013. № 3 

(55). С. 13–17. 

Field report Кушаев Г.А. Памятники Алакульской впадины и долины реки Лепсы. 

1964 г. // Архив ИА КН МОН РК. Ф. 2, д. 1068, 157 л. 

Information about the funding (if available) of research (indication of the fund, grant 

number and its name) is written after the list of references. 

At the end of the report, an abstract is given in English. The abstract includes the surname 

and initials of the author / authors, the title of the article (not written) and the text of no more than 

300 words (at least 150). If the article is in English, the abstract is given in Kazakh or Russian. 



You should not: tabulate; mark words with a space (there should be only one space between 

words and characters); separate paragraphs with an empty line; use commands that run 

automatically (insert footnotes to literature, hyperlinks and notes, mark and number paragraphs, 

etc.); use macros, save the text as a template and with the 'read-only' setting; format the text and 

make forced hyphenation. The specified units of measurement must correspond to the SI system. 

Materials that are not relevant to the topic of the conference and formatted not in accordance 

with the requirements, sent later than the deadline, by decision of the Organizing Committee are not 

included in the collection of scientific works. 

APPLICATION 

Full name of speaker(s) 

Country, city 

Full name of the organization 

Position 

Academic degree, academic title 

Contact phone number 

E-mail 
Title of the report (in capital letters) 

The need for a personal invitation for 

a business trip (yes/no) 

Please send all questions and suggestions related to the conference to the following 

addresses: 

Besetayev Bauyrzhan 

contact number: +7 702 791 36 31 

е-mail:orazbayev-conference@mail.ru 

Yergabylov Akbar 

contact number: +7 778 923 40 08 

е-mail:orazbayev-conference@mail.ru 

Sincerely, Organizing Committee 




