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ХАБАРЛАМА ХАТ 

 

 

«Кайнар» Академиясының «Экономика және бизнес» кафедрасы Сізді 

2022 жылы, 14 сәуір күні болатын «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 

экономикасының дамуының өзекті мәселелері» атты ұйымдастырылып 

отырған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға шақырады. 

Конференция қазіргі ғылым саласындағы өзекті ғылыми және әдістемелік 

зерттемелерді көрсетуге бағытталған. 

Конференцияны ұйымдастырушы «Кайнар» Академиясының 

«Экономика және бизнес» кафедрасы. 

Электрондық ғылыми мақалалар жинағын қалыптастыру үшін 

мақалаларды соңғы қабылдау күні – 10 сәуір 2022 жыл. 

Конференция қазақ, орыс және ағылшын тілінде жүреді. 

Қатысушылардан конференцияны ұйымдастыру жарнасы алынбайды. 

Сонымен қатар, жіберілген мақала жария ету талаптарына сай болса, 

мақаланың электрондық басылымға қабылданғаны жөнінде анықтама тегін 

беріледі. 

 Конференция онлайн түрінде жүреді, оның сәйкестендіру коды қатысушыларға 

қосымша WhatsApp немесе электрондық пошта арқылы 2022 жылдың 10 сәуіріне 

дейін жіберіледі. 

 Ғылыми мақалалар бойынша қойылатын талаптар 

Мақала көлемі, оның өзін, кестелері мен суреттерін қосқанда А-4 формат есебімен 5-7 

бет аралығында болуы қажет. Сонымен қатар: жазылу мәнері - Times New Roman; жол 

аралық ара қашықтығы - 1; жандары: оң жағы - 1 см және сол жағы -3 см, жоғары мен 

төмені жақтары- 2 см. Абзац қашықтығы - 1,25см. 

Ғылыми мақалалар бойынша басылым тәртібі: 

 1.Мақаланың жоғарында, сол жағында, мақала тақырыбының 

алдында, оның ӘОЖ коды (міндетті түрде) көрсетіледі, ал жоғарында, оң 

жағында, мақаланың авторы туралы мәліметтер: оның аты-тегі, қызмет немесе 

оқу орыны, қаласы, мемлекет атауы. Мақаланың авторлар саны 3 адамнан 

аспауы тиіс. 

 2.Мақала тақырыбы үлкен әріппен орта белдеуде жоғарыдан бір жол 

тастап жазылады. Тақыоып атауынан кейін аңдатпа келтіріледі. 

 3.Мақала қазақ тілінде дайындалған болса аңдатпа мен түйін сөздер 

бірінші қазақ тілінде одан кейін, ағылшын, орыс тілдерінде толтырылады. 

Мақала орыс тілінде дайындалған болса аңдатпа мен түйін сөздер сәйкесінше 

орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде толтырылады, т.с.с. Түйінді сөздер (7-10 сөз 

немесе  сөзтіркесі) және аннотация (70 сөзге дейін) қазақ, ағылшын және орыс 

тілдерінде дайындалады, мақаланың атауы мен мәтіні ортасында орыналасады. 

 4. Мақала көлемі 5-7 бет. Сөздерді жолдан жолға көшіру 

барысында «-» белгісін қоймауыңыз қажет. 

 5. Кестелер мен суреттердің атауы болуы міндетті. Кестенің атауы 

оның жоғарында, суреттңғ атауы оның тқменінде болуы қажет. Кестелер 

мен суреттерде келтірілген мәтін 12 щрифтымен орындаоадв. 



6.  Сілтемелер жол соңында тік жақшамен көрсетіледі, сілтеменің рет саны 

әдебиет тізіміне сәйкес болуы қажет (мысалы: [2]). 

7. Мақала соңында әдебиеттер тізімі келтірілуі қажет.  

8.Мақала мәтіні бұрын жарық көрмегені және өзіндік болғаны талап етіледі. 

Мақаланың өзіндік деңгейі 60% кем болмауы тиіс. 

 

Конференцияға қатысушының сауалнамасы 

1 Автордың (лардың) аты жөні, тегі  

2 ӘОЖ. Мақаланың атауы.  

3 Бет саны  

4 Жұмыс немесе оқу орыны (мекеменің толық 

атауы, қаласы және заңды адресі) 

 

5 Лауазымы, ғылыми дәрежесі  

6 E-mail  

7 Онлайн коференцияда баяндама жасау 

ынтасы (ия, жоқ) 

 

8 Байланыс телефон нөмірі және WhatsApp  

 

«Кайнар» Академиясының мекен жайы:  

050013 , Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 7а үйі. 

 

Мақалаларды nurim00@mail.ruэлектронды поштаға жіберіңіздер 

 Хат тақырыбы: «Конференция, автордың аты жөні, тегі» 

 Тел.: +7-707-943-25-62 

 WhatsApp8-702-542-81-64 

 Габдуллин Нурлан Имангазиевич 

 

mailto:nurim00@mail.ru


 

 

Академия «Кайнар» 

Кафедра «Экономика и бизнес» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Кафедра «Экономика и бизнес» Академии «Кайнар» приглашает Вас принять 

участие в международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития экономики Казахстана на современном этапе», которая состоится 14 апреля 

2022 года в Академии «Кайнар». Конференция призвана отразить наиболее актуальные 

научные и методические разработки в современной науке. 

Организатор конференции: кафедра «Экономика и бизнес» Академии «Кайнар». 

Окончательный срок приема статей для публикации в электронном сборнике - 10 

апреля 2022 г.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 Организационный сбор за участие в конференции не взимается. Так же, при 

условии соблюдения требований к публикации статей, бесплатно предоставляется справка 

о принятии материалов в печать. 

Конференция будет проводиться в он-лайн режиме, идентификационный код 

конференции будет выслан дополнительно через WhatsApp или электронную почту после 

10 апреля 2022 г. 

  

Требования к оформлению статьи: 

Текст статьи объемом 5-7 страниц формата А4, включая рисунки и таблицы должен 

быть набран в текстовом варианте Times New Roman. Кегль (размер шрифта) - 14, 

межстрочный интервал - 1; поля: справа - 1 см и слева -3 см, сверху и снизу- по 2 см. 

Абзацный отступ - 1,25см.  

Порядок оформления материалов: 

1. В левой верхней части листа, перед названием статьи, печатается УДК 

(обязательно). Далее в правой части листа печатаются данные об авторе статьи: ФИО, 

место работы или учебы, город, страна. Максимум: 3 автора. 

2. Через пробел по центру прописными (заглавными) буквами пишется 

название статьи, затем аннотация 

3. Обязательно наличие аннотации (до 70 слов) и ключевых слов (7-10 слов 

или словосочетаний) на русском, казахском   и английском языках, если статья на русском 

языке. Если статья на казахском языке, то соответственно, аннотация и ключевые слова 

сначала пишутся на казахском, затем на английском и русском языках. и т.д. 

4. Объем статьи 5-7 страниц.  Переносы в словах не ставить. 

5. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над таблицами. 

6. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – 12 пт). Ссылки на 

использованную литературу печатаются в тексте в квадратных скобках  

7. Наличие списка литературы обязательно.  

8. Текст статьи должен быть оригинальным, ранее нигде не опубликованным. 

Допускается 60% оригинальности текста. 

Анкета участника конференции 



 

1 Фамилия, имя, отчество автора (ов)  

2 УДК. Название статьи  

3 Количество страниц  

4 Место работы или учебы (полное название 

учреждения, город и адрес) 

 

5 Должность, ученая степень, звание  

6 E-mail  

7 Наличие желания выступить на он-лайн 

конференции (да, нет).  

 

8 Телефон для контактов и WhatsApp  

 

Юридический адрес Академии «Кайнар»: 050013 г. Алматы, ул. Сатпаева, 7а 

 

 Материалы высылайте на почту nurim00@mail.ru  

 Тема письма: «Конференция, ФИО автора» 

 Контакты:  Тел.: +7-707-943-25-62 

 WhatsApp 8-702-542-81-64 

 Габдуллин Нурлан Имангазиевич 

mailto:nurim00@mail.ru


 

 

 

Academy "Kainar" 

Department of Economics and Business 

 

 

INFORMATIONAL LETTER 

 

The Department of Economics and Business of the Kainar Academy invites you to take part 

in the international scientific and practice conference "Relevant issues of Kazakhstan’s 

economical development at the current stage", which will be held on April 14, 2022 at the 

Kainar Academy.  

The conference is designed to reflect the most relevant scientific and methodological 

developments in modern science. 

Organizer of the conference: Department of Economics and Business, Kainar Academy. 

The deadline for publication of article submission in the electronic collection is April 10, 

2022.  

Working languages of the conference: Kazakh, Russian, English. 

The organization fee for participation in the conference is not charged. Also, subject to 

the requirements for the publication of articles, a certificate of acceptance of materials for 

publication is provided free of charge. 

The conference will be held online, the conference ID will be sent additionally via 

WhatsApp or email after April 10, 2022. 

 

Requirements for article formatting: 

The text of the article with a volume of 5-7 A4 pages, including figures and tables, should be 

typed in typeface of Times New Roman. Type size (font size) - 14; line spacing - 1; margins: on 

the right - 1 cm and on the left - 3 cm, above and below - 2 cm each. Paragraph indentation - 

1.25 cm. 

Procedure for the preparation of materials: 

1. There must be the UDC printed (required) in the upper left part of the sheet, before the title 

of the article. Before the article's text, information about article's author is placed: full name, 

place of work or study, city, country. Maximum number of authors: 3. 

2. After a space in the center, firstly, there must be the title of the article written in uppercase 

(capital) letters, then the abstract must be placed. 

3. It is obligatory to have an abstract (up to 70 words) and key words (7-10 words or phrases) 

in Russian, Kazakh and English, if the article is in Russian. If the article is in Kazakh, then, 

accordingly, the abstract and keywords are first written in Kazakh, then in English and 

Russian.  

4. The volume of the article is 5-7 pages. Do not hyphenate words. 

5. Tables and figures should have titles. The name and numbers of the figures are indicated 

under the figures, the names and numbers of the tables - above the tables. 

6. Tables, diagrams, figures, formulas, graphs should not go beyond the specified fields (font 

in tables and figures - at least 12 pt). Footnotes only end - in square brackets, indicating the 

source number in accordance with the list of references given at the end of the article (for 

example: [2]). 

7. A list of references is required. 

8. The text of the report must be original, not previously published anywhere. 60% of the 

originality of the text is allowed. 



 

Conference participant questionnaire 

 

1 Surname, name, patronymic of the author (s)  

2 UDC. Article title  

3 Number of pages  

4 Place of work or study (full name of institution, 

city and address) 

 

5 Position, academic degree, title  

6 E-mail  

7 Desire to speak at an online conference (yes, no).  

8 Phone for contacts and WhatsApp  

 

Rules for making a list of cited literature: 

 

Monographs, dissertations: 

ЕржановА.К. Учет долгосрочных материальных активов:теория,методология, 

организация: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.э.н (08.00.12)  - Алматы: Каз.ЭУим. 

Т.Рыскулова., 2010. – 43с. 

Journal article: 

Идирисова Б.Ш., Ахметова А.М. Малый и средний бизнес Казахстана: перспективы 

развития // АльПари. – 2014. -№1. –С..3-8. 

 Material from the statistical yearbook: 

Численность населения Казахстана //Статистический ежегодник Республики 

Казахстан. -2020. – С. 112-116. 

Requirements document: 

Закон РК от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» 

 

The legal address of the Kainar Academy: 050013 Almaty, st. Satpayev, 7a 

 

Send materials to: nurim00@mail.ru 

Email subject: "Conference, author's full name" 

Contacts: Tel .: + 7-707-943-25-62 

WhatsApp 8-702-542-81-64 

Gabdullin Nurlan Imangazievich 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011

