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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ  

 

2022 жылдың 12 сәуірінде «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

университеті» КЕАҚ, С.Аманжолов атындағы ШҚУ 70 жылдығына арналған БІЛІМ-

ҒЫЛЫМ-БИЗНЕС ИНТЕРГАЦИЯСЫ: ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ  
тақырыбындағы студенттер, магистранттар, докторанттар және жас ғалымдардың VIII 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырады.  

 

Конференцияның негізгі бағыттары: 

1. Математика, физика және ақпараттық технологиялар саласындағы ғылыми және 

қолданбалы аспектілер. 

2. Жаратылыстану ғылымдары және экология саласындағы зерттеулер. 

3. Психология және педагогика саласындағы ғылыми және қолданбалы аспектілер. 

4. Тарих, философия, саясаттану және халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми 

және қолданбалы аспектілер. 

5. Экономика, мемлекеттік басқару және құқық саласындағы ғылыми және 

қолданбалы аспектілер.  

6. Филология, журналистика және музыка саласындағы инновациялар. 

7. Ғылымның әртүрлі салаларындағы зерттеу қызметіндегі алғашқы қадамдар. 

 

Конференцияға қатысуға студенттер, магистранттар және 40 жасқа дейінгі (қоса 

есептегенде) жас ғалымдар шақырылады.   

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияға қатысу үшін 2022 жылдың 04 сәуіріне дейін ұйымдастыру 

комитетінің konfervkgu2019@mail.ru электрондық адресіне келесі құжаттарды өткізу 

керек:  

  қоса берілген нысанда қатысуға өтініш; 

  төмендегі талаптарға сәйкес жасалған мақала; 

  тіркеу жарнасының төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі. 
 

Өткізу уақыты мен орны 

Пленарлық отырыс 2022 жылдың 12 сәуірі күні сағ. 11.00-де офлайн және онлайн 

режимде Өскемен қ., Қазақстан к-сі., 55 мекен-жайы бойынша орналасқан «Рухани 

Жаңғыру» мәжіліс залында өткізіледі.  

Конференция идентификаторы: 885 6542 3845 

Кіру коды: 528811 

 

Конференцияға жауаптылар: 

«С.Аманжолов атындағы ШҚУ» КЕАҚ инновациялық даму және коммерцияландыру 

департаменті, Өскемен қаласы, Қазақстан 55 к., 103 дәрісхана, 8 (7232) 241- 328.  

https://www.vku.edu.kz/


Мақаланы рәсімдеу талаптары: 

 

Мақалалар (5-6 беттен артық емес) төмендегі талапқа сай болуы тиіс: 

 Беттің сол жағында – ӘОЖ 

 Атауы (бас әріптермен, шрифт – Times New Roman, кегель 14, орналасуы – ортада) 

 Авторлар (қаріп-Times New Roman, кегль 14, орналасуы – ортада) 

 Жұмыс орны, қала, ел, e-mail (шрифт-Times New Roman, кегель 14, орналасуы – 

ортада) 

 Мәтін (шрифт-Times New Roman, кегль 14, орналасуы – ені бойынша, жолдар 

арасындағы интервал – бірлік, барлық жағынан жолдар – 20 мм. Жаңа жол -1,25.) 

 Суреттер жоғары сапалы және беттің ортасына туралануы керек. Суреттер мен 

формулалардың астындағы жазулар: орталықта (орталықта), кегль - 

12.Әдебиеттер тізімі 

Баяндама материалдары толықтай талапқа сай редакцияланған болуы тиіс. Мақала 

мазмұны үшін жауапкершілік авторға жүктеледі. Көрсетілген мерзімнен кешіктіріп 

өткізілген және қойылған талаптарға сәйкес емес материалдар қарастырылмайды. 

Конференцияны ұйымдастыру комитеті баспаға ұсынылатын материалдарды іріктеу 

құқығына ие. 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 
 

Төлем жарнасы мен банктік деректемелер 

Электрондық форматтағы жинақ үшін тіркеу жарнасы 1500 теңге (бір мақала 

үшін). Тіркелу жарнасы «Студенттік конференцияға қатысқаны үшін - 2022» міндетті 

жазбасымен келесі банктік деректемелері бар шотқа аударылуы керек: «Қазақстан халық 

банкі» АҚ ШҚФ, РНН 181800014976; ИИК KZ986 017 151 000 000 062, БИК HSBKKZKX, 

БИН 990240007414, КБЕ 16: «С. Аманжолов атындағы ШҚУ» КЕ АҚ. 
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Сурет 1– Сурет атауы 

Әдебиеттер тізім 

*Баяндамашы автордың астын сызу 



Білім-ғылым-бизнес интеграциясы: мәселелері мен келешегі тақырыбында 

студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың VIII Республикалық ғылыми-
практикалық конференциясына  

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨТІНІМІ 

Автордың (лардың) ТАӘ  

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Жұмыс орны (толық атауы)  

Баяндама атауы  

Секция номері және атауы  

Қатысу түрі (офлайн / онлайн)  

Байланыс телефоны (ұялы / қалалық)  

E-mail  

 


