МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АБАЯ
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
Организаторы
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
George Washington University (GWU) USA, International Institute of Tourism Studies
Акимат г. Алматы, Управление туризма и внешних связейг.Алматы
Уважаемые коллеги!
Институт естествознания и географии Казахского национального педагогического
университета имени Абая приглашает Вас принять участие в работе Международной
научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития туризма в
Казахстане и Центральной Азии»
Дата проведения конференции: 14-15 марта 2019 г.
16 марта – экскурсия по г.Алматы и пригородным районам
Место проведения: Казахстан, г. Алматы, проспект Достык,13.
Рабочие языки: казахский, русский, английский.
Цель конференции- обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях развития
туризма в Казахстане и Центральной Азии, обсуждение путей и перспектив
взаимодействия стран региона в области туризма.
Основные направления работы конференции
1. Инфраструктура туризма в Казахстане и Центральной Азии: вопросы
совершенствования сферы туристских услуг
2. Этнический и сакральный туризмв Казахстане и Центральной Азии: возможности
и проблемы развития
3. Экологический и социальный туризм: перспективы и вызовы
4. Деловой и оздоровительный туризм
5. Шелковый путь: развитие идеи «Туризм без границ»
6. Приоритетные направления развития туристского образования.
Организационные формы работы: пленарное заседание, секционные заседания,
проблемные обсуждения.
Открытие Конференции состоится в 10 часов 14марта 2019 г. Регистрация
участников будет проходить с 9.00 часов по адресу: пр. Достык, 13 (2 этаж), Большой
конференц-зал. Заседания секций проводятся в 14-00-17.00 14 марта и 10.00-13.00 15
марта, подведение итогов, принятие резолюции в 14.00-17.00 15 марта 2019 г.
Участники конференции: исследователи, участники туристского рынка,
общественные организации,представители государственных структур Республики
Казахстан и стран Центральной Азии.
Анкету участника и тезисы доклада необходимо отправить прикрепленным файлом
на почтуконференции:CA_conference2019@gmail.com
анкета участника конференции (приложение 1): ФИО-анкет.doc;

текст доклада (приложение 2): ФИО-доклад.doc;
Срок представления тезисов доклада (до 5 страниц) и заявки до 20 февраля
включительно.
Оргкомитет планирует издание материалов к началу конференции.
Организационный взнос на издательские расходы составляет 4тысячитенге.
Для участников из стран ближнего и дальнего зарубежья плата не взимается.
Оплата для участия в конференции вносится перечислением на расчетный счет с
пометкой «Для участия в работе конференции – Туризм в Казахстане и Центральной
Азии». Отдельным файлом отправить копию квитанции оплаты за участие в конференции.
РНН 600900529562
БИН – 031240004969
ИИК – KZ178560000000086696
КБЕ 16
БИК – KCJBKZKX
Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание)
осуществляются за счет самих участников.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
050010, Республика Казахстан.г. Алматы, проспект Достык, 13, КазНПУ им. Абая.
Контактные телефоны: 8(727) 291 83 83 (кафедра географии, экологии и туризма).
е-mail: caconference2019@gmail.com
Дополнительную информацию о конференции Вы можете получить:
на сайте:http://www.kaznpu.kz
по электронной почте: caconference2019@gmail.com

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
«ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ»
Ұйымдастырушылар
Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті
George Washington University (GWU) USA, International Institute of Tourism Studies
Алматы қаласы әкімшілігі, Алматы қаласының туризм және сыртқы байланыстар
басқармасы
Құрметті әріптестер!
Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университетінің жаратылыстану және
география институты «Қазақстан және Орталық Азияда туризмді дамытудың
тенденциялары мен келешегі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
жҧмысына қатысуға шақырамыз.
Конференцияны өткізу кҥні: 14-15 наурыз 2019 ж.
16 наурыз – Алматы қаласы және қаламаңына экскурсияға шығу
Мекен жайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Достық даңғылы,13.
Конференцияның жҧмыс тілдері: қазақша, орысша, ағылшынша.

Конференцияның мақсаты – Қазақстан және Орталық Азияда туризмді
дамытудың ҥрдістері және келешегіне байланысты атқарылып жатқан жҧмыстармен
бөлісу және тәжірибе алмасу.
Конференция жұмысының негізгі бағыттары
1. Қазақстан және Орталық Азиядағы туризм инфрақҧрылымы:туристік қызмет
көрсетуді жетілдіру мәселелері
2. Қазақстан және Орталық Азиядағы этникалық және сакральды туризм
3. Экологиялық және әлеуметтік туризм: даму жағдайы және келешегі
4. Іскерлік және сауықтыру туризмі
5. Жібек жолы: «шекарасыз туризм» идеясын дамыту
6. Туристік білімді дамытудың басты бағыттары
Жұмыстың ұйымдастырылу формасы: пленарлық мәжіліс, секциялар мәжілісі,
проблеманы талқылау
Конференцияның ашылуы сағат 10.00, 14 наурыз 2019 жыл.Қатысушыларды тіркеу
сағат 9.00-де Достық даңғылы,13(2-қабат), Ҥлкен конференц-зал. Секцияның отырысы 14
наурыз кҥні сағат 14.00 – 17.00, 15 наурыз кҥні 10.00 – 13.00 аралығында. Қорытындылау,
қарарлар қабылдау 15 наурыз кҥні сағат 14.00- 17.00.
Конференцияға
қатысушылар:
Қазақстан
және
Орталық
Азия
елдерініңзерттеушілері, туризм саласының өкілдері, қоғамдық ҧйымдар, мемлекеттік
қҧрылымдарының өкілдері.
Қатысушының анкетасын және баяндаманың тезисін біріктірілген файлға салып
төменде көрсетілген конференцияның поштасына жіберіңіз:
CA_conference2019@gmail.com
конференцияға қатысушының анкетасы(1 қосымша): Аты жөні - анкета doc;
баяндаманың мәтіні(2 қосымша): Аты жөні - баяндамаdoc;
Баяндаманың тезисі (5-бетке дейін) және өтініш 20 ақпанға дейін қабылданады.
Ҧйымдастыру комитеті жинақ материалдарын конференцияға дейін баспадан
шығаруды жоспарлауда
Ұйымдастыру жұмыстары және материалдарды басып шығару шығыны 4 мың
теңге. Алыс және жақын шетелдерден келген қатысушылардың жҧмыстары тегін
басылып шығады.
Конференцияға қатысу ақысы төменде көрсетілген
төлем шотына
жіберіледі.«Для участия в работе конференции – Туризм в Казахстане и Центральной
Азии» деген арнайы белгісі болсын. Конференцияға қатысатындығын растайтын
төлемақы туралы деректі жеке файлға салып жіберіңіздер.
РНН 600900529562
БИН – 031240004969
ИИК – KZ178560000000086696
КБЕ 16
БИК – KCJBKZKX
Конференцияға қатысушылардың жол, тамақтану және тҧрғын-жай ақысы жіберуші
жақ есебінен.
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ:
050010, Қазақстан республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы,13, Абай
атындағы ҚазҰПУ.

Байланыс телефоны: 8(727) 291 83 83
кафедрасы).
е-mail: caconference2019@gmail.com

(География, экология және туризм

Конференция туралы қосымша ақпаратты төмендегі дереккөздерден
аласыңыздар:
сайт:http://www.kaznpu.kz
электронды пошта: caconference2019@gmail.com

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES AND GEOGRAPHY

INFORMATIONAL LETTER
OF
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«TRENDS AND PERSPECTIVES OF TOURISM DEVELOPMENT
IN KAZAKHSTAN AND CENTRAL ASIA”
Hosted by
Abai Kazakh National Pedagogical University
George Washington University (GWU) USA, International Institute of Tourism Studies
Almaty Mayor’s Office, Almaty Administration of Entrepreneurship and Tourism
Dear colleagues!
Institute of Natural Sciences and Geography of Abai Kazakh National Pedagogical
University invites You to participate in the work of the International Scientific and Practical
Conference “Trends and Perspectives of Tourism Development in Kazakhstan and Central
Asia”.
Date of the conference: March 14-15, 2019.
March 16 – trips in Almaty and suburban areas
Location: 13, Dostyk Avenue, Almaty, Kazakhstan.
Working languages: Kazakh, Russian and English.
Purpose of the conference – exchange of experience and opinions on practice and trends
of tourism development in Kazakhstan and Central Asia, discussion of ways and perspectives of
mutual cooperation between regional countries in the field of tourism.
Main directions of the conference work
1. Tourism infrastructure in Kazakhstan and Central Asia: issues on improvement of
tourism services
2. Ethnic and sacral tourism in Kazakhstan and Central Asia: development opportunities
and
issues
3. Ecotourism: perspectives and challenges
4. Business and wellness tourism
5. Silk way: development of the idea “Boundless Tourism”
6. Priority directions of the development of tourism education.
Organizational forms of work: plenary meetings, workshops, problem-based discussion.

Opening will take place at 10.00 a.m. on March 14, 2019. Registration will start at 9.00
a.m. at the address: Large conference hall (floor 2), 13, Dostyk Avenue. Time of workshops 2.00 p.m. to 5.00 p.m. on March 14 and 10.00 a.m. to 1.00 p.m. on March 15, summing up,
adoption of a resolution – 2.00 p.m. to 5.00 p.m. on March 15, 2019.
Conference participants: researchers, tourism market participants, public organizations,
representatives of state structures of the Republic of Kazakhstan and Central Asian countries.
Application form and abstracts shall be forwarded as an attachment to the e-mail of
Conference: CA_conference2019@gmail.com
 Conference participant’s application form (annex 1): Full name – application form.doc;
 a report’s text (annex 2): Full name-report.doc;
 Abstracts (up to 5 sheets) and applications shall be submitted till February 20
inclusively.
Organizing committee is planning to publish materials by the beginning of the conference.
Organizational fee for publishing costs comprises 4, 000 tenge. Far and near abroad
participants are released from payment of the said fee.
Participation fee shall be paid in term of transfer to the current account marked “For
participation in the conference – Tourism in Kazakhstan and Central Asia”. A copy of the fee
note for participation shall be forwarded in a separate file.
TRN 600900529562
BIN – 031240004969
IIC – KZ178560000000086696
KBE 16
BIC – KCJBKZKX
Any expenses related to participation in the conference (transportation, accommodation,
feeding) shall be covered by participants.
ADDRESS OF THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONFERENCE:
Abai KazNPU, 13, Dostyk Avenue, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050010
 Contact tel.: 8 (727) 291 83 83 (Department of Geography, Ecology and Tourism).
 е-mail: caconference2019@gmail.com
Additional information on conference is available:
on website: http://www.kaznpu.kz
via e-mail: caconference2019@gmail.com

Annex 1
«Trends and Perspectives of Tourism Development in Kazakhstan and Central Asia»
APPLICATION FORM
Personal information
Surname:
Name:
Patronymic name:
Name of the educational
institution/organization
Faculty/institute/ structural division
Department:
Year, level of education (bachelor’s degree,
master’s degree programme, PhD,
postgraduate) / title):
Academic degree:
Form of participation (full-time/distance):
Contact information
E-mail:
Social networks:
Telephone:
Information on report
Name of the report:
Section/direction:

Annex 2
General requirements to the execution of report materials:
- A work to be published shall be edited carefully. Technical editing at publication is not
provided.
- File MicrosoftWord 2007.
- Font: style – «Times New Roman».
- Paper size – А4, orientation – portrait.
- Point size – 14 (in figures and tables – at least 12), interval – 1.0. Head and bottom edge
– 2 cm, left – 3 cm, right – 1.5 cm.
- Block: first line – shift 1.0 cm, adjustment – across the width.
- Name a file by the author’s surname.
- First block of the abstract: on center, semifold, capital letters – Full name of the
abstract/report.
- Second block of the abstract: on the right, semibold, italic – academic degree, academic
title or position, author’s (authors’) full name (point size 12).
- Third block of the abstract: on the right, italic – city, place of work (no abbreviations,
point size 12).
- Fourth block of the abstract/report: on center, italic – annotation and key words (in
Kazakh, Russian, English), (point size 12).
- Automatic numeration of the reference list is not allowed. List numeration in the text
shall be made by hand.
- Reference list (point size 12) shall be provided in the end of the article by the order of
use. It shall be separated by a blank line. References to relevant sources shall be made in square
brackets: sequence number of the source from the reference list, for example, [5]. The use of
automatic page-oriented references is not allowed.
- Page numeration shall not be made.
- Text of the article (abstracts) shall be carefully read and edited, Authors are responsible
for the content of articles, accuracy of facts, quotations, statistic and other data, names, titles and
other information.

