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Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы 

«Қарағанды облысы жастар ресурстық орталығы» КММ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

«Жастар және Қазақстанның болашағы» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  

 

2019 жылдың 29 наурызында  Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінде «Жастар және 

Қазақстанның болашағы» тақырыбындағы  мектеп оқушыларына, жоғарғы оқу орындарының және колледждердің 

тәлімгерлеріне арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді  

 

Конференция жұмысы келесі бағыттарда өту жоспарланған: 

1. Мәңгілік ел – жастардың азаматтығы мен патриотизмін дамытудың негізі, тарихи және мәдени мұраны 

құрметтеуге тәрбиелеу.  

2. Құқықтық ғылымның теориялық және практикалық аспектілері: қазіргі заманғы жастардың көзқарасы. 

3. Жастар және кәсіпкерлік: инновациялық идеялар, тәсілдер мен шешімдер. 

4. Жастарды рухани-адамгершілік дамыту және құқықтық тәрбиелеу мәселелері. 

5. Жастардың иннофациялық қызметі экономикалық өсу факторы ретінде. 

6. Жастар денсаулығы – еліміздің табысты болашағының негізі. 

 

Конференци бағдарламасы 

9.30 -10.00   Қатысушыларды тіркеу 

10.00-11.00  Пленарлы отырыс 

11.00-13.00  Секциялардағы жұмыс 

13.00-13.30  Түскі үзіліс 

13.30-14.00  Конференцияның жабылуы. Сертификаттар табыстау. 

 

Қатысу шарттары: 

Конференцияға қатысу үшін 2018 жылдың 20 наурызына дейін ұйымдастыру комитетінің 

keukonf2018@mail.ru  электронды адресіне жіберу керек: 

1) Конференцияға қатысу туралы өтінішті (Қосымша 1);  

2) Қойылған талаптарға сай рәсімделген мақаланы (көлемі 3 беттен аспайтын) (Қосымша 2). 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақша, орысша, ағылшынша. 

Конференция материалдары жинақта жарияланады және университет сайтына шығарылады: www.keu.kz. 

Конференция құжаттарының топтамасына халықаралық индекс ISBN, ББК және УДК таңылады.  Мақалалар 

ақысыз басылымға шығады. 

Баяндамаларды безендіруге қойылатын талаптар: 

Баяндамалар WORD  мәтiндiк редакторда терілген бір файл түрінде ұсынылады. Бет форматы: А4. Бет 

жиектері: жоғарғы жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, оң жағы – 2 см, сол жағы – 2,5 см. Шрифт: Times New Roman 

(Times New Roman KZ), 12 кегль. Жоларалық интервал: 1. Абзацтық шегерім: 1см. Мәтінді түзету: екі жиегі бойынша 

Қолданылған әдебиеттері тізімі мақала соңында орналасады. 

Суреттер: мәтінде сурет ортасында орналасады, сурет алдына бір бос жол жіберіледі. Суреттен кейін – сурет 

атауы. 

Кесте: «кесте» сөзі және оның реттік саны абзацтық шегерімсіз беттің сол жағынан теңестіріледі; келесі жолда, 

ортасына қарай кесте атауы орын алады – белгіленуі  қанық әріппен. Кестеден соң – бір бос жол. 

Мәтін өзертілмейді және түпнұсқа болып табылады. Конференция еңбектерінің жинағы тікелей көшіру 

тәсілімен жинақталады. Сондықтан, құжаттарды жоғарыда көрсетілген барлық талаптарды сақтай отырып мұқият  

тексеріп өткізу қажет. 

Ұйымдастыру комитеті мазмұны және безендірілуі конференция талаптарына сәйкес келмейтін баяндамаларды 

кері қайтару құқығына ие болады.  

Конференцияға келуге байланысты шығындар қатысушылар есебінен жүзеге асырылады.  

Байланыс телефондары:  

87016162734 – Кенжебаева Сания Кузаировна 

87026521283 - Абзалбек Меруерт Сапарқызы 

 

 

Құрметпен конференцияның  ұйымдастыру комитеті 
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Қосымша 1 

 

 

«Жастар және Қазақстанның болашағы» 

студенттер мен оқушылардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына 

 қатысу туралы 

Өтініш  
 

Тегі, аты, әкесінің аты   

Мемлекет   

Қала  

Оқу орнының толық атауы  

Сынып, топ  

Ғылыми жетекші (Аты-жөні, лауазымы, жұмыс орны)  

Мақала атауы  

Конференция жұмысы бағытының атауы  

Мобильді телефон  

Электронды пошта (E-mail)  

Қатысу түрі (күндізгі немесе сырттай)  

 

 

 

 

Қосымша 2 

 

 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

Жарылғасын Н.Н. С-12ск тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі – х.ғ.к., доцент Каримова Б.Н. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы 

 

МӘҢГІЛІК ЕЛ – ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҒЫН АРТТЫРУДАҒЫ ТАРИХИ 

САНАНЫ ОЯТУ НЕГІЗІ 
 

 

…………………………………Мәтін ………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
 

 

 

 

 

 

 

 


