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Студенттер мен магистранттардың  

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 

 

Іс-әрекет уақыты! 

Алматы, 12 сәуір, 2016 ж. 

Алматы Менеджмент Университеті (бұрынғы Халықаралық Бизнес Академиясы) студенттер мен 

магистранттарды жыл сайын өткізілетін конференцияға шақырады. Баяндамалар келесі 

секциялар бойынша қабылданады: 

№ Секция атауы Жауапты кафедра 

1 Қазақстандағы және дүниежүзіндегі бизнес-климат және 

кәсіби мәдениет 

Менеджмент, кәсіпкерлік және 

маркетинг 

2 Маркетинг: жаңа идеялар мен қиындықтар Менеджмент, кәсіпкерлік және 

маркетинг 

3 Ұлттық қаржы жүйесінің тұрақтылығы Қаржы, есеп және аудит 

4 Экономиканың өзекті мәселелері және активтердің құнын 

бағалау 

Экономика және баға  

5 Қызмет көрсету саласының заманауи дамуы Логистика, Мейрамхана ісі және 

қонақүй бизнесі 

6 Геосаясаттың мемлекет пен аймақтардың әлеуметтік 

және экономикалық дамуына әсер етуі  

Мемлекеттік және Қоғамдық 

Саясат 

7 Мәдениетаралық және іскери коммуникациядағы тілдің 

рөлі (қазақ және орыс тілінде баяндамалар қабылданады) 

Қазақ және орыс тілдері  

8 Кәсіби дискурстегі шет тілдері (ағылшын, испан, қытай 

және корей тілдерінде баяндамалар қабылданады) 

Шетел тілдері 

9 АТ: Интернет заттары Ақпараттық технологиялар және 

жалпы білім беру  

10 Бизнес және адам құқығы Құқық 

11 Төмендегі тақырыптар бойынша қосымша баяндамалар 

қабылданады: 

 Этикалық тұтыну – әлеуметтік жауапкершілік мінез-

құлқының жаңа тәжірибесі ретінде 

 Еңбек нарығының мәселелері 

 Адамзат капиталының мәселелері немесе адамдар – 

бұл біздің «бірінші мұнайымыз» (А. А. Аузан)   

 Ғылымның озық бағыттары және келешектің 

мамандықтары 

Ғылым басқармасы 
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Конференцияның жұмысы үш тілде жүргізіледі: қазақ, орыс, ағылшын. 

 

Конференцияға бұрын еш жерде жарияланбаған, міндетті түрде ғылыми-жетекшінің басқаруымен бір 

немесе бірнеше авторлармен орындалған мақалалар қабылданады.Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды 

мына талаптар бойынша бағалайды: тақырыптың өзектілігі, әлеуметтік және практикалық жағынан 

маңыздылығы, материалдың креативті баяндалуы. 

 

Барлық жұмыстар плагиатқа қарсы жүйеден тексеріледі.  Мәтін бірегейлігі ең аз дегенде – 75%-ды құрауы 

тиіс (кестелер мен пайдаланылған әдебиеттер тізімін қоспағанда). 

 

Конференцияға қатысу жолдары:  

 баяндама жасау (Power Point немесе Prezi презентациясымен 10 минутқа дейін). 

 конференция жинағына мақалалар жариялау арқылы сырттай қатысу.   

 

Секцияларда 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған жеңімпаздарға сертификаттар беріледі.  

Қазылар алқасы қатысушыларды төмендегі аталымдар бойынша анықтап, жүлделермен марапаттайды: 

 Қазақ тіліндегі үздік баяндама 

 Ағылшын тіліндегі үздік баяндама 

 Орыс тіліндегі үздік баяндама 

 Инновация жағынан үздік баяндама 

 Креативті баяндама 

 Тәжірибеге ендірілу мүмкіндігі жоғары баяндама. 

 

Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар 
Жұмыс көлемі:  1000 сөзге дейін . Мәтіндік редактор: Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman. 

Кегль: 12. Жоларалық интервал: 1. Жиегі:  бәрі 2 см.  Абзацтың бірінші жолында шегініс – 1,25 

см. Мәтінді теңестіру – ені бойынша.  Мақала беттерін оң жақтағы төменгі бұрыштан нөмірлеу 

керек. 

Суреттер, сызбалар мен кестелер MS Word немесе MS Excel бағдарламасымен орындалады. 

Суреттердің атауы мен нөмірі суреттің астына, кестенің үстіне атауы мен нөмірі көрсетіледі. 

Сканерленген кестелерді, суреттерді, диаграммаларды пайдалануға рұқсат етілмейді. Суреттер 

мен кестелерге анықтама беріледі. 

Мәтіндегі деректерге шаршы жақшалармен сілтемелер беріледі: [1]. Деректемелер тізімі мақала 

соңындағы мәтінге берілген сілтемелер ретімен қойылады. Тура сілтеме жасалынбаған 

кітаптарды пайдалануға рұқсат етілмейді.  

Автордың тегі, аты, әкесінің аты - оң жақ бұрышқа, қою шрифтпен жазылады. Келесі жолда – 

оқу орнының толық атауы, мамандығы, курсы көрсетіледі. Интервалдан кейін - ғылыми 

жетекшісі туралы ақпарат. Мақала атауы жазба әріптермен ортада, тасымалданбай жазылады. 

Төменге, бір жол тастап – мақала мәтіні жазылады.  

Файл ғылыми жұмыс өткізілетін секцияның нөмірімен және автордың аты-жөнімен аталуы тиіс: 

1_Болатов немесе 6_Миронова.  

Автор мақаланы жарияламас бұрын оның мазмұнын өзінің ғылыми жетекшісімен талқылауы 

тиіс. 

Мақаланы өткізудің соңғы мерзімі – 18 наурыз  2016 ж., Астана уақыты бойынша  23:59. 

Мақаланы мына электронды мекенжайға жіберу керек: istart@almau.edu.kz 

 

1 мақаланың жарналық мөлшері – 3000 теңге. Ұйымдастыру жарнасын төлеуді мақаланы 

қабылдағаны туралы Ұйымдастыру комитетінен хат алған соң ғана жүргізу қажет. Ұйымдастыру 

жарнасын төлеу үшін банк реквизиттері авторларға  кейінірек хабарланады. 
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Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

Болатов Серік Арманұлы 

Алматы Менеджмент Университеті 

АЖ, 2 курс 

 

Ғылыми жетекшісі:  

Ахметова Р.Т., э.ғ.д., профессор 

 

 

Қазақстандағы IoT саласын талдау 

 

Мақала мәтіні [1]. 

 

Пайдаланылған әдебиет: 

 

1. Olivier Hersent, David Boswarthick, Omar Elloumi. The Internet of Things: Key Applications and 

Protocols. — Willey, 2012. — 370 p.  

2. Черняк Л. Интернет вещей: новые вызовы и новые технологии // Открытые системы. 2013. № 

04, http://www.osp.ru/os/2013/04/13035551/ 

 

 

Конференцияның ұйымдастыру комитеті: 

1. Асанова Д.К. - б.ғ.к., стратегиялық даму және ғылым проректоры 

2. Шакирова С.М. - ф.ғ.к., Ғылым басқармасы директорының міндетін атқарушы 

3. Сапарходжаев Н.П. - PhD, «Білім берудегі ақпараттық технологиялар» зертхана 

меңгерушісі 

4. Бакирланова А.Н. - «Мемлекеттік және жергілікті басқару» кафедрасының оқытушысы 

5. Цай Е.Н. – п.ғ.к, «Шет тілдер» кафедрасының доценті 

6. Ибжарова Ш.А. – ф.ғ.к., «Ақпараттық технологиялар және жалпы білім беру» 

кафедрасының доценті 

7. Бегалиева Л.Б.- ф.ғ.к., «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасының доценті 

8. Дауренбекова К.С. - «Логистика және мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» 

кафедрасының аға оқытушысы 

9. Тасжарганов С.И. - «Менеджмент, кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының 

оқытушысы 

10. Ордабаева А.Б. - «Құқық» кафедрасының аға оқытушысы 

11. Мукушев А.Б. - «Қаржы, есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы 

12. Дощанов А.Е. - «Экономика және баға» кафедрасының оқытушысы 

13. Жұматқан М.Б. - Алматы Менеджмент Университетінің түлегі, ұйымдастыру комитетінің 

хатшысы 

 

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 

Алматы Менеджмент Университеті 

Қазақстан Республикасы,  

050060, Алматы қаласы, Розыбакиев к-сі, 227, 411 каб. 

тел. +7 (727) 313 30 49, 313 23 88   

e-mail: istart@almau.edu.kz 

www.almau.edu.kz 

http://www.osp.ru/os/2013/04/13035551/
http://www.almau.edu.kz/

