
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

«Inn & Science Asia» ғылыми-білім беру орталығы 2019 жылдың 28 ақпанында 

«Ақпараттық және экономикалық бірігу жағдайындағы білім берудің ӛзекті сауалдары» 

тақырыбында Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

1. Орта және жоғары білім берудің өзекті сауалдары. 

2. Экономикалық интеграция және адами капиталдың дамуы. 

3. 21-ғасырдағы жаратылыстану және техникалық ғылымдардың даму қарқыны. 

4. Қазіргі замандағы тарих пен мәдениет. 

5. Құқықтану мен мемлекттік басқарудың өзекті сауалдары. 

 

Конференция жұмысына қатысуға ғалымдар, профессорлар, оқытушылар, докторанттар, 

магистранттар және студенттер мен жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері шақырылады.  

Конференция жұмысының тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. Авторлардың өтініші бойынша 

өзге тілдерде жазылған материалдар да қарастырылады. 

 

Ғылыми еңбек жинағына ӘОЖ, КБК және ISBN номерлері тіркеледі, сондай-ақ жинақ 

орталықтың Вконтакте әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасы vk.com/science_asia 

орналастырылады. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША ІС-ШАРА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА 

БЕРІЛЕДІ: 

- конференция қатысушысының дипломын (электронды нұсқа) – электронды поштамен; 

- ғылыми еңбектердің электронды жинағын (PDF форматында) – электронды поштамен.  

 

Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 28 ақпанына дейін ұйымдастыру комитетіне 

келесі құжаттарды өткізу керек: 

 белгіленген үлгі бойынша қатысуға өтініш; 

 төменде көрсетілген рәсімдеудің талаптарына сәйкес рәсімделген мақаланың электронды 

нұсқасын  innscience.centre@gmail.com поштасына; 

 ұйымдастыру жарнасының төленгенін растайтын құжат көшірмесі. 

 

«Ақпараттық және экономикалық бірігу жағдайындағы білім берудің ӛзекті 

сауалдары» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына  

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӚТІНІМІ 

Автордың (лардың) ТАӘ  

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Жұмыс орны (толық атауы)  

Баяндама атауы  

Секция номері және атауы  

Парақ / бет саны  

Қатысу түрі сырттай 

Байланыс телефоны (ұялы / қалалық)  
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E-mail (қатысушы дипломы мен конференция 

жинағын жөнелту үшін) 

 

Төлем сомасы  

 

МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ: 

Көлемі суреттермен қоса 6 беттен аспайтын компьютерлік терімдегі материалдар А4 (210-

297 мм) форматында электронды нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы төленгенін растайтын құжат 

көшірмесімен ұйымдастырушы комитетінің innscience.centre@gmail.com электронды мекен 

жайына жіберілуі тиіс. Файлдың атауында бірінші автордың тегі, ұйымның қысқартылған атауы 

және құжаттың аты көрсетілуі тиіс, мысалы: Қасымов ҚазҰУ өтінім; Қасымов ҚазҰУ мақала, 

Қасымов ҚазҰУ төлемақы. Мәтін Microsoft Word редакторында Times New Roman әріптерімен 

негізгі мәтін - 14 кегльде, 1,0 аралық интервалда, азат жол – 1,25 см өлшемді сақтай отырып, ені 

бойынша тураланып теріледі. Суреттермен қоса алғанда мәтін келесі форматта орналасуы тиіс: 

сол жақ жиегі - 20 мм, оң жақ жиегі - 20 мм, жоғарғы және төменгі жиектер – 25 мм. Қойылған 

суреттер мен иллюстрациялар жоғары сапалы болып, беттің ортасы бойынша туралануы тиіс. 

Сурет пен формулалар астындағы жазбалар: орталықта (центр), кегль – 12.  

Беттің сол жақ шетінде ӘОЖ, астында бір жолдан кейін бас әріптермен – авторлардың тeгi 

мен инициалдары, келесі жолда кіші әріптермен – жұмыс орындалған мекеменің, қаланың және 

мемлекеттің атауы, бip жолдан кейін, ортасына – бас әріптермен баяндаманың атауы, одан ары бір 

жол қалдырып – баяндама мәтіні көрсетіледі.  

Баяндама материалдары толықтай талапқа сай редакцияланған болуы тиіс. Мақала мазмұны 

үшін жауапкершілік авторға жүктеледі. Ұйымдастыру комитеті материалдар жинағын 

конференциядан кейін басып шығаруды жоспарлайды. 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҤЛГІСІ 

ӘОЖ 669.162.214 

АЛТЫНБАЕВА А.Қ., ЖАРЫЛҒАСОВ Н.С. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. 

Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. [1].  

Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. [2]:  

1) Баяндама мәтіні; 

2) Баяндама мәтіні. 

 

Кесте 1 – ........ жүйесі бойынша кредиттерді санау (12 pt) 

Бакалавриат 

(4 жыл) 

Магистратура 

(2 жыл) 

Магистратура 

(1,5 жыл) 

Докторантура 

(3 жыл) 

Кредит саны Кредит саны Кредит саны Кредит саны 

 

   
Сурет 1 – Аталуы (12 pt) 

 

Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. Баяндама мәтіні. (14 pt) 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Пененко В.В., Алоян А.Е. Модели и методы для задач охраны окружающей среды. – 

Новосибирск: Наука, 1985. - 54 с. 
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2 Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.: 

Наука, 1982. - 19 с. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫ 

 

Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысу жарнасы – 6 бетке дейін – 3000 теңге, 

егер мақала көлемі 6 беттен асып кеткен жағдайда әр бет үшін өосымша 200 теңге төлеу қажет. 

Жиналған қаражат ұйымдастыру, баспа шығындарын және конференция қатысушыларына 

материалдарды жөнелту шығындарын өтеуге жұмсалады. Төлемді төменде көрсетілген банктік 

деректемелерге сәйкес жасалуы тиіс. 

Шетел азаматтарына қатысу жарнасы – 4000 теңге /11 USD. Жиналған қаражат 

ұйымдастыру, баспа шығындарын және конференция қатысушыларына материалдарды жөнелту 

шығындарын өтеуге жұмсалады. Шет мемлекеттерден жасалынатын төлемдер Western Union, 

Золотая Корона жүйелері арқылы өткізілуі тиіс. Аударымды Домалатов Ержан Багданович, 

Өскемен қ. (Domalatov Yerzhan Bagdanovich, Oskemen, Kazakhstan) атына жасау керек. 

 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫН ТӚЛЕУГЕ АРНАЛҒАН БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕР 

 (ҚАЗАҚСТАН ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ҤШІН): 

 

Алушы: «Inn & Science Asia» ЖК 

БСН: 910409350713 

ЖСК: KZ97722S000001651170 

Алушының банкі: "KASPI BANK" АҚ 

БСК: CASPKZKA 

Кбе: 19 

Төлем мақсаты: «Ақпараттық және экономикалық бірігу жағдайындағы білім 

берудің өзекті сауалдары» конференциясының мақаласы үшін 

(қатысушы аты-жөнін көрсету керек) 

Тӛлеудің қосымша жолы: 

Kaspi Gold – 5169 4931 5209 9274 

ЖСН - 910409350713 

 

БАЙҚАУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ КӚМИТЕТІ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСУ АҚПАРАТЫ 

 

Барлық сұрақтар бойынша innscience.centre@gmail.comэлектронды поштасы бойынша 

немесе +7-777-962-46-56 номіріне хабарласыңыздар:  

Шұғыл сұрақтар бойынша байланыс телефоны: +7 775 172 96 16 – «Inn&Science Asia» 

ғылыми-білім беру орталығының директоры Домалатов Ержан Багданович (WhatsApp бар). 

Вконтакте желісіндегі ресми парақша: vk.com/science_asia 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сізде мақаланы конференцияға қабылдауы туралы күмәніңіз 

болса, иә болмаса мақаланың соңғы құны бойынша сұрақтарыңыз туындаған жағдайда, бізге 

электронды поштаға жазыңыз, біз сізге бәрін айқындап береміз. 

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ ӚҢДЕУДІҢ МЕРЗІМІ БОЙЫНША ӚЗЕКТІ АҚПАРАТ 

Конференция материалдарын шығарудың соңғы мерзімі – конференция өткен күнінен бастап 

екі апта ішінде. 

 

Ұйымдастыру комитеті 
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