
Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі 

Орталық Қазақстан Академиясы 

 

АҚПАРАТТЫҚ  ХАТ 

«Ғылым және жастар: жаңа ойлар мен шешімдер» атты студенттер мен 

магистранттардың VIII Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы 

 

2022 жылдың 25 ақпанында Орталық Қазақстан Академиясында «Ғылым 

және жастар: жаңа ойлар мен шешімдер» атты студенттер мен 

магистранттардың VIII Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы өтеді. 

Конференция жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. 

Конференцияда келесі секциялардың жұмысы жоспарлануда: 

№ Секция атауы Хатшы:  Электронды пошта 

адресі, бай. телефон 

1.  Заң ғылымдарының маңызды 

мәселелері 

Cалыкова А.К. 87017324959 

nauka_cka@mail.ru 

2.  Қазақстандағы қоғам 

модернизациясының  

экономикалық аспектілері  

Кадирова Н.К. 87009664785 

nurgul.17.94@mail.ru 

 

3.  Әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың маңызды 

мәселелері 

Жетписова А.Б. Aishuak_21@mail.ru  

87775724222 

4.  Филологияның өзекті мәселелері Хасенов Б.Р. 87770511139 

boka_001kz@mail.ru 

5.  Тың технологияларды білім мен 

ғылымда дамыту сауалдары  

Сагынтаева А.С. 87016860006 

innovation.tex@mail.ru   

 

Конференцияға қатысушылар басқа да ұқсас тақырыптар бойынша 

мақалаларды ұсынуына болады.  

Конференцияға жоғарғы оқу орындарының студенттері мен магистранттары 

шақырылады. Ұсынылған материалдар конференция жұмысына дейін 

жарияланады.  

Қатысу шарттары: конференцияға қатысу үшін 20.01.2022 ж. дейін 

ұйымдастыру комитетіне өтініш (өтініш нұсқасы берілген), төлем жөніндегі 

түбіртек және электронды тасымалдаушымен мәтінді жіберуі тиіс. Ұйымдастыру 

жарнасы 3 000 теңгені құрайды. Жақын және алыс шетел авторларына 

басылым тегін. 
Бір адам екі мақаладан артық автор және қосалқы автор бола алмайды. 

 

Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар:  

Мақала 2-3 беттен тұруы керек және Microsoft Word редакторы форматында 

терілген; қаріп Times New Roman; жоларалық интервал – 1,0; кегль 12; шеті: сол 

жағы – 2,5 см., оң жағы – 2см., жоғары және төменгі 2 см. 

Бірінші жолға – жол ортасынан автордың аты-жөні, тегі және оқу орнының 

атауы.  Екінші жолға – жол ортасына ғылыми жетекшінің аты-жөні.  Келесі жолға  

бір интервалдан кейін жол ортасынан бас әріптермен мақаланың тақырыбы (негізгі 

шрифт, жол ортасы)жазылады. Келесі 1 интервал төмен азат жолдан мақала мәтіні 

теріледі (нұсқаны қараңыз). Әдебиет көздеріне сілтеме стандартқа сәйкес ретімен 

көрсетілеті және мақаланың соңында негізгі мәтіннен кейін бір интервал төмен 

mailto:Aishuak_21@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnovation.tex@mail.ru%2f


тізім ретінде беріледі (1, 2…). Мәтіндегі сілтемелер квадрат жақшаның ішінде 

сандармен көрсетіледі, әрі қарай нүкте үтір арқылы беті белгіленеді[1;3]. Беттер 

нөмірленбейді. 

Мәтін түпнұсқа болып есептеледі және өңдеу жасалмайды. 

Ұсынылған мақалалар конференция жинағында жарияланады. 

 

НҰСҚА: 

 
Сексенбай Ғалымжан –  Орталық Қазақстан академиясының студенті (Қарағанды, 

Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – з.ғ.к., профессор Ерохин А.А. 

 

СӨЗДІК ПОРТРЕТТІ ҚҰРУ ӘДІСІ 
 

Мақала мәтіні 

………………………………………….  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

Студенттер мен магистранттардың Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференциясына қатысуға сұраныс 

1. Аты-жөні, тегі ___________________________________________________  

2. ЖОО, мекеменің атауы ____________________________________________  

3. Мәртебе (студент, магистрант, докторант) ____________________________  

4. Ғылыми жетекшісі (Т.А.Ж., қызметі,  ғылыми атағы, жұмыс 

орны)_______________________________________________________________   

5. Секция __________________________________________________________  

6. Адрес, телефон, e-mail_____________________________________________   

7. Келуі жөнінде мәлімет (міндетті түрде көрсету)________________________ 

Көрсетілген мерзімнен кейінгі ұйымдастыру комитетіне түскен өтініштер 

қарастырылмайды, мақала жарияланбайды.  

Ұйымдастыру комитеті конференцияға мақалаларды іріктеп алуға құқылы. 

Жол ақысы, жатын жер, тамақтану шығындары қатысушылар есебінен. 

 

Ұйымдастыру төлемі. Структурное подразделение Частного учреждения 

«Центрально-Казахстанская Академия» Научно-образовательный центр «Фемида»  

ИИК (счет) -  № KZ086010191000161789 KZT  HSBKKZKX АО «Народный Банк 

Казахстана» в г. Караганде  Кбе-17, КНП 859   РНН – 302000326617  БИН – 

120240021896  г. Караганда, ул. Пичугина, 259 

Назначение платежа: за участие в МНТК «Наука и молодежь: новые идеи и 

решения». 

Мекен-жайымыз: Қазақстан Республикасы, 1000009, Қараганды қ., 

Пичугин көшесі – 259, Орталық Қазақстан Академиясы.  

 
  Құрметпен, ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ! 


