
                                                                 
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

TURAN MODEL UNITED NATIONS 2021  

халықаралық конференция өткізу туралы 

23-24 сәуір 2021,  Алматы қ. 

 

Тұран Университеті БҰҰ комитеттерінің отырысы форматында халықаралық 

қатынастарда ең өзекті мәселелерді талқылауға арналған Turan Module of United Nations 

2021 (TURAN MUN 2021) халықаралық конференциясын өткізеді. Конференцияға БҰҰ-ға 

мүше әр түрлі елдердің делегаттары ретінде қатысатын жоғары сынып оқушылары, 

Қазақстандағы және шет елдердегі колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері 

қатысуғс шақырылады. 

Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс және ағылшын. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ  

Конференция бағдарламасы үш комитет негізінде жұмыс жасайды:  

1. Бас ассамблея (БА) 

2. Қауіпсіздік Кеңесі (ҚК) 

3. Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы 

(ЮНЕСКО) 

Комитеттердің бекітілген күн тәртібі веб-сайтта көрсетілген: 

http://mun.turan-edu.kz/  

Алыс және жақын шетелдерден, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

аймақтарынан қатысушылар үшін халықаралық конференция онлайн формада өтеді. 

Алматыда, сондай-ақ Алматы облысында тұратын қатысушылар үшін конференуһцмя 

оффлайн режимінде өтеді. 

Конференция форматы - БҰҰ моделі форматында қатысушы делегаттар арасында 

әрбір қатысушы өз позициясын қорғауға негізделген пікірсайыс формасында өтед. 

Делегаттар  конференцияда ұсынылған елдің позициясы негізінде әрекет етеді. Әр 

комитеттің мақсаты - талқыланатын мәселе бойынша консенсус табу және шешім 

қабылдау. Комитеттердегі жұмыс конференцияның ресми сайтында орналасқан Рәсімдер 

ережелері негізінде жүзеге асырылады. 

Конференцияға қатысушылар арнайы сертификаттармен марапатталады. Үздік 

делегаттар әр комитетте жасырын дауыс беру арқылы таңдалады. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕСІ 

Конференцияға делегат ретінде тіркелу электронды формада тіркелу процесі арқылы 

жүзеге асады. Тіркелу формасы үшін сілтеме: http://mun.turan-edu.kz/ .  Қатысуға формасы 

толтырылғаннан кейін хатшы делегатқа конференцияға қатысатынын растайтын хат 

жіберіп, БҰҰ моделінде қай елдің атынан қатысатынын көрсетеді. 

 

 «TURAN MUN 2021» халықаралық конференциясына қатысу жарнасы: 

Алматы қаласы, сондай-ақ Алматы облысында тұратын қатысушылар үшін 

конференцияға қатысу құны оффлайн форматта  

http://mun.turan-edu.kz/
http://mun.turan-edu.kz/


Алыс және жақын шетелдерден, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа 

аймақтарынан қатысушылар үшін конференцияға қатысу құны онлайн форматта: ақысыз. 
 

БАЙЛАНЫС ТЕТІКТЕРІ 

Қазақстан, Алматы қ, . Сәтбаев Кк 16-18, 18 а 

Тел. 8 (727) 260-40-29 

 

Конференцияны ұйымдастырушылар: 

Аймақтану және ХҚ кафедрасының меңгерушісі 

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы - 7 (707) 770 38 68 

Электрондық пошта пошта: zh.tolen@turan-edu.kz  

 

Аймақтану және халықаралық қатынастар кафедрасының доценті 

Самай Алина Диасовна - 7 (701) 456 99 80 

Электрондық пошта пошта: a.samay@turan-edu.kz  

 

Аймақтану және ХҚ кафедрасының әдіскері 

Рахматулина Диляра Миратовна - 8 (747) 557 02 17 

Электрондық пошта пошта: d.rahmatulina@turan-edu.kz  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении международной конференции  

TURAN MODEL UNITED NATIONS 2021 

23-24 апреля 2021, г. Алматы 

 

Университет «Туран» в очередной раз проводит Международную конференцию Turan 

Module of United Nations 2021 (TURAN MUN 2021), посвященную обсуждению 

актуальных проблем международного значения в формате дебатов, который наиболее 

приближен по форме к заседаниям комитетов ООН. К участию в конференции 

приглашаются учащиеся старших классов, студенты колледжей и ВУЗов Казахстана и 

зарубежья, которые выступают в качестве делегатов разных стран – членов ООН.  

Рабочие языки конференции –казахский, русский и английский. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

Программа конференции предусматривает работу в трех комитетах:  

1. Генеральная Ассамблея (ГА) 

2. Совет Безопасности (СБ) 

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 

Утвержденная повестка комитетов указана на сайте 

http://mun.turan-edu.kz/ 

Для участников дальнего и ближнего зарубежья, а также областей Республики 

Казахстан предусмотрен формат онлайн. Для участников, проживающих в Алматы, а 

также Алматинской области в формате офлайн 

Формат проведения конференции – дебаты по модели ООН – предполагает участие 

в процессе моделирования ООН, делегаты отстаивают позицию представляемой на 

конференции страны, а не собственное мнение. Целью для каждого комитета является 

нахождение консенсуса и принятие резолюции по обсуждаемому вопросу. Работа в 

комитетах осуществляется на основании Процедурных правил, доступных на 

официальном сайте конференции.  

Участие будет подтверждено сертификатом участника конференции. В каждом 

комитете путем тайного голосования будут определяться лучшие делегаты.   

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Полная информация о процедуре регистрации в качестве делегата, а также ссылка на 

электронную регистрационную форму находится по адресу http://mun.turan-edu.kz/. После 

получения заявки Секретариат отправляет подтверждающее письмо, с указанием страны, 

которую делегат будет представлять на конференции.  

 

Регистрационные взносы для участия в TURAN MUN 2021: 

Стоимость участия в конференции для участников, проживающих в Алматы, а 

также Алматинской области в формате офлайн  

http://mun.turan-edu.kz/
http://mun.turan-edu.kz/


Стоимость участия в конференции для участников дальнего и ближнего зарубежья, 

а также областей Республики Казахстан в формате онлайн: бесплатно.  

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 16-18, 18 а 

Тел. 8(727) 260-40-29 

 

Организаторы конференции:  

Заведующий кафедрой «Регионоведение и МО» 

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – 7 (707) 770 38 68 

Эл. почта: zh.tolen@turan-edu.kz   

 

Доцент кафедры «Регионоведение и МО» 

Самай Алина Диасовна - 7 (701) 456 99 80 

Эл. почта: a.samay@turan-edu.kz  

 

Методист кафедры «Регионоведение и МО» 

Рахматулина Диляра Миратовна – 8 (747) 557 02 17 

Эл. почта: d.rahmatulina@turan-edu.kz  
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INFORMATIONAL MAIL 

on organizing an international conference 

TURAN MODEL UNITED NATIONS 2021 

April 23-24, 2021, Almaty 

 

Turan University is once again organizing the international conference “Turan Module of 

United Nations 2021” (TURAN MUN 2021), dedicated to discussing crucial issues of 

international importance in a debate format that is closest in form to meetings of UN committees. 

High school students, students of colleges and universities in Kazakhstan and abroad are invited 

to participate in the conference, who work as delegates from different UN member countries. 

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

 

 

CONFERENCE PROGRAM 

 

The conference program provides for work in three committees: 

1. General Assembly (GA) 

2. Security Council (SC) 

3. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

The approved agenda of the committees is presented on the website 

http://mun.turan-edu.kz/  

For participants from far and near abroad, as well as another regions of the Republic of 

Kazakhstan, provided  an online format to take part. For participants who live in Almaty, as well 

as the Almaty region in the  conference takes place on traditional, offline format 

The format of the conference will be in the form debates on the UN model - involves 

participation in the UN modeling process, delegates defend the position of the country 

represented at the conference, instead their own opinion. The goal for each committee is to find 

consensus and adopt a resolution on the issue under discussion. Work in committees is carried 

out on the basis of the Procedural Rules available on the official website of the conference. 

Participation will be confirmed by a conference participant certificate. The best delegates 

will be selected in each committee by secret ballot. 

 

 

PROCEDURE FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE 

 

Full information on the registration procedure as a delegate, as well as a link to the 

electronic registration form, can be found at http://mun.turan-edu.kz/. Upon receipt of the 

application, the secretariat will send a confirmation letter indicating the country that the delegate 

will represent at the conference. 

 

Registration fees for participation in TURAN MUN 2021: 

The cost of participation in the conference for participants living in Almaty, as well as the 

Almaty region in the offline format  

http://mun.turan-edu.kz/
http://mun.turan-edu.kz/


The cost of participation in the conference for participants from far and near abroad, as 

well as regions of the Republic of Kazakhstan in the online format: free. 
 

CONTACT INFORMATION 

 

Kazakhstan, Almaty, st. Satpayev 16-18, 18 a 

Tel. 8 (727) 260-40-29 

 

Conference organizers: 

Head of the Department of Regional Studies and IR 

Tulen Zhengisbek Muratbekuly - 7 (707) 770 38 68 

Email mail: zh.tolen@turan-edu.kz  

 

Associate Professor of the Department of Regional Studies and International Relations 

Samay Alina Diasovna - 7 (701) 456 99 80 

Email mail: a.samay@turan-edu.kz  

 

Methodist of the Department of Regional Studies and IR 

Rakhmatulina Dilyara Miratovna - 8 (747) 557 02 17 

Email mail: d.rahmatulina@turan-edu.kz  
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