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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Карагандинский университет «Болашак» 26 апреля 2013 года проводит 

Республиканскую научно-практическую конференцию студентов, магистрантов, 

докторантов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы 

современности».  

 

В работе конференции планируется следующие направления: 

 

  Правовая защита интересов личности, общества и государства  
             (upp_2009@ mail.ru) 

  Актуальные проблемы частного права               
           (kozhahmetov65@mail.ru) 

  Повышение конкурентоспособности отечественной экономики в  

           условиях глобализации                                         
            (em_konf2@mail.ru) 

  Актуальные проблемы развития финансовой системы государства   
             (alsmagulova.61@mail.ru) 

  Новые информационные технологии в современном обществе   
             (k.diko_82@mail.ru) 

  Роль психолого-педагогического знания в современном мире  
             (aneliskazhimova@mail.ru) 

  Язык – основа межкультурной коммуникации  
             (magulovabotakoz@mail.ru, zhakan63@mail.ru) 

  Роль социально-гуманитарных наук в общественной жизни  
           (apfel-abi@mail.ru) 

  Проблемы химико-фармацевтических и медицинских наук на современном  

   этапе развития 
             (randr@mail.ru) 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский, немецкий. 

 

Правила оформления материалов 

Текст доклада не более 6 страниц должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word, шрифтом Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,   формат А4, 

поля: слева – 3 см, сверху, справа, снизу – 2 см. В левом верхнем углу 

проставляется индекс УДК. 

По центру - название доклада прописными буквами жирным шрифтом. Через 
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интервал фамилия и инициалы автора. На следующей строке - название 

организации. Через интервал ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 

научного руководителя. Основной текст начинается через две строки. В тексте 

допускаются рисунки, таблицы. Ссылки на источники даются в квадратных 

скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический 

список приводится в конце статьи. Доклады высылаются в распечатанном виде с 

приложением диска  или по указанному электронному адресу.  

Ответственность за содержание статьи несет автор (авторы). Редакционная 

коллегия оставляет за собой право публикации или отклонения рукописи. 

Материалы конференции будут набраны методом прямого копирования, 

обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления статьи в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

Материалы, представленные позже  указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. 

 

В названии файла должны быть указаны фамилия автора и город. 

 

К докладу прилагается регистрационная форма 

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________ 

Наименование учебного заведения _________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Телефон (код города), е-mail ______________________________________ 

Название статьи _________________________________________________ 

Название секции ________________________________________________ 

Нуждаетесь ли в бронировании гостиницы __________________________ 

 

Срок представления доклада и регистрационных форм до 31 марта 2013г.  

Организационный взнос на издательские расходы составляет 1800 тенге. 

Документ об оплате организационного взноса представляется по факсу или по 

электронной почте. Взнос вносится перечислением на расчетный счет с пометкой 

«Для участия в работе конференции (указать название конференции)»  

расчетные счета: ИИК KZ 376010191000066207, БИК HSBKKZKX,  

                                    БИН 950640001690, Кбе 17, АО «Народный банк Казахстана» 

 

Зарубежные участники имеют право на бесплатную публикацию в сборнике 

статей. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 
100008, г. Караганда, ул.Ерубаева, 16, каб. 107 

E-mail: balgozhina.s@mail.ru 

Телефоны для справок: 8(721-2) - 425732, 420425(006, 041)  

 
Командировочные расходы – за счет командирующей стороны. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 ҚАРАҒАНДЫ «БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ  ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Қарағанды «Болашақ» университеті 2013 жылы сәуір айының 26-ші 

жұлдызында өтетін «Жастар және қазіргі замаңғы әлемдік мәселелер» 
тақырыбындағы  республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас 

ғалымдардың ғылыми-практикалық конференция жұмысына  қатысуға шақырады. 

 

Конференция аясында төмендегі секциялар жұмыс жасайды: 

 

 Жеке тұлғалардың, мемлекет пен қоғамның мүдделерін құқықтық қорғау   

           (upp_2009@ mail.ru) 

  Жеке құқықтың өзекті мәселелері                                     

            (kozhahmetov65@mail.ru) 

  Жаһандану жағдайындағы отандық экономиканың бәсекелестік әрекетін  

            арттыру 

            (em_konf2@mail.ru) 

  Мемлекеттің қаржы жүйесіндегі өзекті мәселелерді жетілдіру  

             (alsmagulova.61@mail.ru) 

  Қазіргі қоғамдағы жаңа ақпараттандыру технологиялары   

            (k.diko_82@mail.ru) 

  Қазіргі замандағы білімнің психологиялық-педагогикалық рөлі  

             (aneliskazhimova@mail.ru) 

  Тіл - мәдениетаралық коммуникациялардың негізі   

           (magulovabotakoz@mail.ru, zhakan63@mail.ru) 

  Қоғамдық өмірдегі әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның рөлі   

           (apfel-abi@mail.ru) 

  Қазіргі даму кезеңіндегі медициналық және химико-фармацевтикалық   

   ғылымдардың мәселелері  
           (randr@mail.ru) 

 

Конференция жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. 

 

Материалдарды рәсімдеу тәртібі 

Баяндама мәтіні 6 бетке дейін Microsoft Word редакторында Times New Roman, 

14 шрифтімен, әр жол аралығы-1, Ф4 форматы, жол жиегі: сол жағы – 3 см, жоғары 

жағы, оң жағы, төменгі жағынан – 2 см. Бастапқы жолдың сол жағында ӘОК индексі 

жазылады.  

Жолдың ортасында бас әріптермен баяндаманың тақырыбы, бір жолдан кейін 
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автордың аты-жөні, тегі, одан бір жол төмен мекеме атауы, тағы бір жолдан кейін 

ғылыми жетекшінің ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы және аты-жөні, тегі  жазылады. 

Мәтінге қосымша сурет, кесте беруге болады. Пайдаланылған деректер сілтемесі тік 

жақшада беріледі. Мақаланың соңында толық библиографиялық тізім беріледі. Негізгі 

мәтін екі жолдан кейін басталады. Мақалалар көрсетілген электрондық мекен-жайға 

электронды немесе дискімен А4 қағазға шығарылған түрде ұсынылады.    

Мақала мәтініне автордың (авторлардың)  өзі жауапты. Қолжазбаны жинаққа 

ұсыну немесе ұсынбауды редакциялық алқа өз құқығына қалдырады. . 

 Конференция материалдарының жинағы тура көшіру әдісімен терілетіндіктен, 

Сіздің назарыңызды мақала-баяндаманың жоғарыда көрсетілген талаптарының толық 

сақталуына және мұқият редакцияланған күйде ұсыну керектігін есіңізге саламыз. 

Көрсетілген уақыттан кеш ұсынылған немесе талапқа сай рәсімделмеген 

материалдар қарастырылмайды және кейін қайтарылмайды.  
 

Файылдың атауы ретінде автордың аты-жөні және қаланың аты көрсетілу 

керек. 
 

Баяндамамен бірге тіркеу үлгісі ұсынылады: 

Аты-жөні, тегі (толық) __________________________________________________ 

Оқу орнының атауы  ___________________________________________________  

Мекен-жайы _____________________________________________________ 

Телефон (қаланың коды), е-mail _____________________________________ 

Мақаланың тақырыбы _____________________________________________ 

Секцияның атауы _________________________________________________ 

Қонақ үйіне бронның қажеттілігі ____________________________________ 

 

Баяндама мен тіркелу үлгісін өткізу мерзімі: 2013 жылдың наурыз айының 

31-не дейін. 

Ұйымдастыру жарнасы - 1800 теңге. Ұйымдастыру жарнасын «Конференция 

жұмысына қатысу үшін (конференцияның атауын көрсету керек)» төмендегі есеп-

шотқа аударуларыңызды өтінеміз:" 

                                     ЖТК KZ376010191000066207, БТК HSBKKZKX  

                                     БИН 950640001690,  АҚ «Қазақстан халық банкі» 
 

Мақала жинағында шетелден қатысушылар ақысыз басылуға құқығы бар. 
 

Ұйымдастыру алқасының мекен-жайы: 

100008, Қарағанды қаласы, Ерубаева көшесі, 16, 107 каб. 

E-mail: balgozhina.s@mail.ru 

Анықтама телефондары: 8(7212) – 425732, 420425(006, 041)  

 

Жол ақы шығыны - іссапарға жіберуші есебінен. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ 

 


