
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Сізді  2019  жылдың  29  наурызда  «Қазақстандық қоғамды экономикалық 

жаңғырту» атты Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, профессор 

Арслан Усманұлы Ищановтың 80 жылдығына арналған Халықаралық  ғылыми – 

практикалық конференция өткізіледі. 

 

Конференция жҧмысының негізгі бағыттары: 

 

1. Қазақстанның жаһандану жағдайындағы бәсекеге қабілеттілігі. 

2. Нақты экономиканы дамытудағы қаржы секторының рөлі. 

3. Индустриалды революция 4.0: артықшылықтары мен кемшіліктері. 

4. «Рухани жаңғыру» - қоғамдық сананы жаңғыртудың негізі ретінде. 

5. Мемлекеттік басқарудың заманауи мәселелері. 

6. Заманауй білім беру кеңістігі даму ресурсы ретінде. 

 

Конференция қазақ, тҥрік, орыс, ағылшын тілдерінде ӛтеді. 

 

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланатын болады. 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 15- 

наурызына дейін: 

- конференцияға қатысу өтінішін; 

- Шрифт Times New Roman, өлшем 14 пт, жиектері – 2 см,  қатараралық интервал – 

бірлік, Формат Microsoft Word 2003, 2007, 2010, ені бойынша бірдей, А4 бетінің 

форматы, материалы 5 беттен аспайтын талаптарға сәйкес дайындалған электронды 

нұсқасы мен баяндама мәтінін қағаз жүзінде поштаға немесе электронды мекен-

жайына жіберу.   

 

Мақаламен бірге келесідей ақпараттар болуы тиіс: 

 

1. ӘОЖ индексі – бірінші беттің сол жақ бұрышында (1 аралық арқылы) және 

Мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпарат рубрикаторы коды (МҒТАР) оң жақ 

бұрышында. 

2. Мақала атауы парақтың ортасына БАС ӘРІПТЕРМЕН қою шрифтімен жазылады (1 

аралық арқылы).   

3. Мақала атауының астына автордың аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, қызметі, ұйым 

атауы мен электронды мекен-жайы көрсетіледі (1 аралық арқылы). 

4. Түйіндеме: қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және summary, орыс тіліндегі 

баяндамалар үшін түйін және summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін 

және резюме, түрік тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме курсивімен 

беріледі. 

5. Ары қарай қатар арқылы баяндаманың негізгі мәтіні басылады. 

6. Әдебиет негізгі мәтіннің соңында бір қатарға бос жерде көрсетіледі (Дәйексөз 

алынған әдебиетке берілген сілтемелер мақала соңында, дәйексөз тәртібімен, 

төртбұрыш жақшада орналасады).   

 

 

 

 

 



Кіру жарнасы:  

 

Конференция қатысушылары үшін 2500 теңге мөлшерінде кіру жарнасы (мақала төлемі) 

қаралған. 

 

1 және 2 секция координаторы. Баймаганбетов Сабит Туленбаевич  e–mail: 

sabit.baymaganbetov@ayu.edu.kz, Ұялы тел: 8 747 823 02 32; 

 

3 және 4 секция координаторы.  Тайжанов Лесбек Тузелбекович  е–mail: 
Lesbek.taizhanov@ayu.edu.kz, Ұялы тел: 8 771 890 02 01;  

 

5 және 6 секция координаторы. е–mail: Келесбаев Динмухамед Нурмаханбетович 

dinmukhamed.kelesbayev@ayu.edu.kz, Ұялы тел: 8 747 046 23 77; 

 

    Конференцияның жҧмыс кҥні  2019 жылдың 29 наурызы  

 

 Ұйымдастырушылық жарна (жарияланғаны үшін) туралы түбіртекті сканерленген 

нұсқада секторлар бойынша электронды поштаға жіберу.  Жарна төмендегідей 

реквизиттер бойынша «Жарияланым үшін» белгісімен арнайы шотқа төленеді: 

 

Kaspi Gold  

Мурат Аманжол 

ИИН: 780831399028  

Телефон: +77718933647 

    

 Қҧрметті әріптестер, конференция қатысушылары! Сіздерден материалдарды  

жоғарыда кӛрсетілген талаптарды сақтау арқылы мҧқият редакцияланған тҥрде 

ҧсынуды ӛтінеміз. Сізден мақала мәтіндерінің бірегейлігі мен сырттан алу кӛзіне 

сілтемесіз материалды қолдануын тексеруді сҧранамыз.                                            

Баяндама дайындау ҥлгісі: 

ӘОЖ (14 пт.)                                                                                         МҒТАР 14.34.34                             

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МОНОҚАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ (14пт) 

 

                                                                Асланов А.А.  

 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор, 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, Қазақстан (14пт) 

E-mail:Aslanov.A.A@mail.ru (14пт) 

 

Түйін (14пт) 

 

Summary (14пт) 

 

Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Әдебиет (14 пт) 

mailto:aijan_baki@mail.ru


Ӛтініш формасы: 

 

Ӛтініш 

1. Баяндамашының аты-жөні (толық)  

2.     Ғылыми дәрежесі, атағы  

3. Ұйым, қызметі   

4. Мекен-жай (индексті міндетті түрде көрсету)   

5. Байланыс телефоны, факс (халықаралық код)  

6. Баяндама атауы  

7. Секция атауы  

 

Конференция туралы барлық ақпарат Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің  

www.ayu.edu.kz  сайтында жарияланған. 

           

Модератор: Беркимбаев Камалбек Мейрбекұлы, тел: 872533-6-36-07 

Конференция бойынша тіркеу мәселелеріне жауапты тҧлға: Алимкулова Эльвира 

Сихимовна. 

Тезистерді жинақталуына жауапты тҧлға: Мұрат Аманжол;  ұялы тел: 8771 893 36 47,  

е-mail: gsgeconomics@gmail.com; 

 

Ҧйымдастыру комитеті 

 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті, Мемлекеттік басқару 

және экономика жоғары мектебі, Экономика  бағдарламасы 

http://www.ayu.edu.kz/

