
              
 

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ  

УНИВЕРСИТЕТІ 

ҚР ҰКП Қарағанды облысының кәсіпкерлер  Палатасы 

«Кооперация» Желілік университеті 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2018 жылдың 18-19 қазанында Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің базасында ҚР ҰКП Қарағанды облысының  кәсіпкерлер Палатасы мен  

«Кооперация» Желілік университетінің қолдауы жағдайында қазақстандық және шет елдік 

зерттеушілердің қатысуымен 

 

«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚОҒАМ: ЖАҢА МҮДДЕЛЕР,  ҚОЗҒАЛУ ВЕКТОРЛАРЫ, 

ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫ» 

деген тақырыпта Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. 

 

Конференцияда келесі бағыттар бойынша жұмыс жасау жоспарлануда:. 

1.Банк ісі және қаржы нарықтары  

2.Бухгалтерлік басқару есебі және аудит  

3.Мемлекеттік және жергілікті басқару  

4.Қазіргі менеджменттегі инновациялық тәсілдемелер  

5. Қазіргі ақпараттық технологиялар  

6. Маркетинг және логистика  

7. Элемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар  

8.Әлеуметтік-экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу  

9.Әлеуметтік институттар мен процестер   

10. Тауартану және сертификаттау  

11. Қаржы, сақтандыру және салық саясаты  

12. Қазіргі қоғамның экологиялық проблемелары 

13. Нақты экономика секторы мен қызмет көрсету  аясының экономикасы  

 

Конференция бағдарламасында сондай-ақ келесі арнайы ғылыми іс-шаралар 

көзделген: 

 

1. «Жол-көлік оқиғаларының және құқық  бұзушылықтардың алдын 

алудың ұйымдық, құқықтық, экономикалық, техникалық және басқа да 

аспектілері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік  on-line конференция» 

Конференцияда келесі секциялар бойынша жұмыс жасау жоспарлануда : 

 Жол-көлік оқиғаларының және құқық бұзушылықтардың алдын алудың 

қылмыстық-құқықтық және криминологиялық аспектілері 

 Жол-көлік оқиғалары мен құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеудің 

қылмыстық-процессуалдық және криминалистикалық аспектілері 

 Жол-көлік оқиғалары мен құқық бұзушылықтардың ұйымдық және экономикалық 

проблемалары 

 Жол-көлік оқиғаларының және құқық бұзушылықтардың алдын алудың 

әлеуметтік және адамгершілік-психологиялық аспектілері  

 Жол қозғалысының қауіпсіздігіне жол инфрақұрылымының және көліктің 



техникалық жай-күйінің тигізетін әсері  

2. «Төртінші өнеркәсіптік революция: жас ғалымдардың үлесі»  атты  

Жоғары оқу орындары аралық жастар  форумы. Форумда келесі секциялар 

бойынша жұмыстар жоспарлануда:  

 Даму басымдықтары және цифрлық экономиканың өсу көздері 

 Рухани Жаңғыру  төртінші өнеркәсіптік революцияның негізі ретінде 

 Цифрлық дәуірдегі құқығына   жастардың көзқарасы 

 Қызмет көрсету аясындағы және қоғамдық сектордағы цифрлық технологиялар 

 Қазіргі экономиканың дамуы жағдайларында қаржы нарығын 

диджитализациялау 

 Инфокоммуникациялық технологиялық кеңістік 

 

Конференцияның жұмыс тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияның жұмысына қатысуға министрліктер мен ведомстволардың, 

ғылыми мекемелер мен кәсіпорындардың басшылары мен қызметкерлері, ғылыми -

педагогикалық қызметкерлер, ғылыми қызметкерлер, докторанттар, аспиранттар, 

магистранттар мен студенттер шақырылады.  

Конференцияның материалдары жарияланатын болады.  

 

ҚАТЫСУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАП  

Өтінім мен мақаланы 2018 жылдың 8 қазанына дейін «конференцияға» деген 

белгімен электронды мекен жайға keukonf2018@gmail.com  салып жіберу немесе мына 

мекен жайға: 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды, Академическая көшесі,9, 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 359 каб. тел.с +7(7212)44-16-

34*ішкі (6523). әкеліп тапсыру қажет. 

Материалдардың электрондық нұсқасы екі файлда болуы тиіс: 

Файл 1: Атауы:АТЫ-ЖӨНІ  ӨТІНІМ.dос  

Файл 2: Атауы: АТЫ-ЖӨНІ  МАҚАЛА.dос  

 

Вирустардың жоқ екенін  МІНДЕТТІ түрде тексеру керек!  

 

Өтінімнің үлгісі 

 

«Ғылым және қазіргі қоғам: жаңа мүдделер, қозғалу векторлары, даму 

басымдықтары» атты Халықаралық ғылым-тәжірибелік конференцияға 

қатысуға  

ӨТІНІМ 

1. Автордың тегі, аты, әкесінің аты, жас мөлшері.  

2. Мақаланың атауы. 

3. Іс-шаралар(негізгі конференция, жастар форумы немесе on-line 

конференция), секцияның нөмірі және атауы 

4. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы. 

5. Тапсырылатын ұйым. 

6. Елі көрсетілген мекен жайы.  

7. Телефон. 

8. Электронды мекен жайы. 

9. Пленарлық(секциялық) баяндама жасауға ниетті.  

10. Баяндамада: бейнеаппаратура, магнитафон, ЛСД-проектор 

пайдаланылатын болады.  

 

 

 

mailto:keukonf2018@gmail.com


МАҚАЛАЛАРДЫ РЕСІМДЕУГЕ  ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАП 

 

Мақалалар мәтінінің  форматына қойылатын талап: 

 Мәтіндік редактор  Microsoft Word;  

 Шрифт Times New Roman 11 кегль   (мақала мәтіні); 

 жоларалық бір интервал ;  

 шетіндегі бос орын(поля): жоғарғы, төменгі, оң жақтан, сол жақтан  –  2 см; 

 абзацтық шегініс  – 1 см. 

Көрсетілген форматтағы мақаланың көлемі 5 беттен аспауы тиіс. 

Жарияланымдардың  міндетті элементтері болып келесілер саналады: 

  УДК индексі, мақаланың тақырыбын толық егжей-тегжей көрсетуі тиіс, одан ары абзацтық 

шегініс шрифт Times New Roman 11 кегль; 

 Тақырыптың атауы үлкен әріптермен, қара шрифтпен жазылуы тиіс, шрифт Times New 

Roman 11 кегль, одан ары абзацтық шегініс; 

 ТАӘ (барлығы бас әріппен ), шрифт Times New Roman 11 кегль, оң жақ шетке теңестіру. 

 Авторлар туралы мәлімет:авторлардың регалдары, жұмыс орындары, шрифт Times New 

Roman 11 кегль. 

Рәсімдеу мысалы 

 

УДК 378(574) 

(абзацтық шегініс) 

МОДЕРН ДӘУІРІНДЕГІ КОНФЕССИЯЛЫҚ БІРЕГЕЙЛІК 

(абзацтық шегініс) 

С.А.ИВАНОВ  

ф.ғ.д., профессор,  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

(екі абзацтық шегініс) 

 

Мақала мәтіні 

( абзацтық шегініс) 

Әдебиеттер тізімі: 

 

Сілтемелерді ресімдеуге қойылатын талап: 

Әдебиетке жасалатын сілтеме квадрат жақша ішінде, содан соң үтірмен, бет нөмерінен соң кіші 

«б»әрпімен көрсетіледі - [1, 11б.].  

 

Иллюстрацияларды, сызбалар мен суреттерді ресімдеу мысалы 

 

 
Ескерту  – Деректер бойынша жасалған [5,9,12] 

 

7 сурет – Қазақстанда денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстар динамикасы 



Кестелерді ресімдеу мысалы 

 1кесте – Қазақстанның  өндіретін және өңдейтін өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің деректері 

 Өнеркәсіп салалары 
2009 

жыл 

2010 

жыл 

Қаңтар-шілде 

2011жыл 

Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді пайдалану (АҚШ 

мың дол./адам) 150,1 181,7 141,9 

Өңдеуші өнеркәсіп (АҚШ мың дол./адам) 30,3 43,1 24,4 

Ескерту  – Автор ҚР статистика жөніндегі Агенттіктің деректері бойынша жасаған[12] 

 

Әдебиеттер тізімін жасау мысалы(әдебиеттер тізімі мәтінде аталу тәртібінде жасалады) 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. А.И.Татаркин.  Экономика региона на пути стабилизации /  А.И. Татаркиннің редакциялық 

басшылығымен. – Екатеринбург: ИЭУрО РАН, 2002. – 444 б. 

2. Д.В.Пузанков, В.Ф.Рябов,А.Н. Мамонтов. Система стратегического планирования развития 

университета //  Университетское управление: практика и анализ. – 2002. – № 2(21). –  27-36 б. 

3. Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года № 395-IV 3РК «О статусе «Назарбаев 

Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев Фонд». –   Қолжетімділік тәртібі 

: http://www.kazpravda.kz/_pdf/jan11/260111 

 

 

 

 

 

 

Байланыс жасаушылар мәліметтері:     +7 (7212) 44-16-34*ішкі.(6500) – Таубаев 

Аяпберген    Алданаевич 

                                                                                                 Улыбышев Дмитрий Николаевич 

                                            +7 (7212) 44-16-34*ішкі.(6523) – Кадиров Биржан Калкенович 

                                                                                                 Пунтус Евгения Александровна 

                                          

Электрондық мекен жайы :  keukonf2018@gmail.com 

 

http://www.kazpravda.kz/_pdf/jan11/260111
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