МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАНСКИЙ ИНОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской научно-практической конференции
«Рухани жаңғыру - тарихыңды тану», которая состоится 27 апреля 2018 года, в рамках реализации
программной статьи Президента РК Н.А. Назарбаева «Модернизация общественного сознания: взгляд
в будущее».
Цель конференции: обсуждение актуальных теоретических и практических проблем
модернизации общественного сознания.
Рабочие языки конференции: казахский, русский.
Правила оформления материалов:
Тезисы доклада и заявка на участие представляются в Оргкомитет в электронном виде в 2 -х
отдельных файлах, название файлов формируется по фамилии и инициалам автора (Ахметов Б.И. тезисы.doc, Ахметов Б.И.-заявка.doc).
Текст доклада (не более 5-7 страниц формата А-4) должен быть набран в текстовом редакторе не
ранее Word 6,0 (7,0) шрифтом Times New Roman, Kz Times New Roman (межстрочный интервал – 1,
размер символа – 14, все поля 25 мм) с выравниванием по ширине строки и обязательной установкой
автоматического переноса. Отступ в начале абзаца стандартный (1,25 см.).
Сноски делаются в конце статьи. На первой строке по центру название доклада заглавными
буквами жирным шрифтом. Через один пробел – Ф.И.О. автора жирным шрифтом. На следующей
строке название организации, место нахождения организации. Основной текст начинается через один
пробел. В конце приводится список использованной литературы.
Тезисы доклада печатаются в авторской редакции. Материалы, не соответствующие указанным
требованиям, к публикации не принимаются.
Заявки для участия в конференции и доклады необходимо отправить по электронной почте
rzh-conf@mail.ru до 20.04.2018.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 2500 тенге с правом получения
электронной версии сборника материалов. По желанию возможно изготовление бумажной версии
сборника и его пересылка наложенным платежом за счет средств автора. Издание одного экземпляра
сборника составляет дополнительно 500 тенге. Квитанция об оплате предоставляется по электронной
почте вместе с докладом и анкетой участника.
Вы можете произвести оплату:
1. Наличными. По адресу: г. Семей, ул. Байсеитова, 5. Казахстанский инновационный
университет, каб. 304 А2.
2. Банковским переводом по следующим реквизитам:

Получатель: Учреждение «Казахстанский инновационный университет»
ИИК: KZ 988560000006060826
Юридический адрес: г. Семей, ул. Байсеитова, 5.
Банк: АО Ф-л «Банк Центр Кредит» г. Семей, ул. Ленина, 22.
БИК: KCJB KZ KX
БИН: 130 540 005 331
РНН 182700249420
Кбе: 17
В квитанции указать - за статью на конференцию «Рухани жаңғыру» и ФИО. Сканированный
вариант квитанции отправить вместе со статьей.
Адрес оргкомитета: 0714000, Республики Казахстан, г. Семей, ул. Байсеитова, 5. Казахстанский
инновационный университет, каб. 304 А2, тел. факс.: 8 (722-2) 56-58-13; 56-22-53 (внутренний 120).
Эл.адрес: rzh-conf@mail.ru.
Координаторы конференции:
Бухаева Анар Аргыновна, доктор политических наук, заведующая кафедрой «Юриспруденция»,
8(7222) 562253, (внутренний 119), 87476860992.
Бекпосов Асет Турсынбекович, преподаватель кафедры «Юриспруденция», 8(7222) 562253
(внутренний 119). Каб. 303 Б3.
Приложение 1. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (заявка)
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Уч. степень, уч. звание
Название доклада, статьи
Город, страна
Е-mail
Контактный телефон
Приложение 2. Образец оформления доклада
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ
Алимжанов Асхат Болатович
Казахстанский инновационный университет, г.Семей
Текст доклада.
Список использованной литературы:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Қазақстан инновациялық университеті (ҚИУ) Сіздерді 2018 жылдың 27 сәуірінде өтетін
«Рухани жаңғыру- тарихыңды тану» атты ҚР Президентінің «Рухани жаңгыру болашаққа бағдар»
мақаласының аясында, республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырады.
Конференция мақсаты: Қазақстан рухани жаңғыру теориялық және тәжірибелік мәселелерін
талқылау.
Конференцияға қазақ, орыс тіліндегі мақалалар қабылданады.
Баяндаманы рәсімдеу тәртібі.
Баяндама тезисі және қатысушының тапсырысы екі бөлек файлда ұйымдастыру комитетіне
тапсырылады. Баяндама файлының атауы секция, автордың аты-жөнінен тұруы тиіс. (1_Ахметов
БИ.doc). Қатысушының тапсырыс файлының атауы секция, автордың аты-жөнінен, «тапсырыс»
сөзінен тұруы тиіс (1_Ахметов БИ_тапсырыс.doc)
Баяндама мәтіні ( А4 форматта 5-7 беттен аспауы тиіс) Word 6,0 (7,0) редакторында, Times New
Roman, Kz Times New Roman шрифтімен (аралық интервал – 1, шрифт мөлшері -14, барлық жиектері –
25 мм) жолдардың ені теңестіріліп терілуі қажет. Азат жол стандартқа сай (1,27 см) болуы тиіс.
Сіздерден, жіберілген мақалалардың қойылған талаптарға сай безеңдірілуін сұраймыз. Себебі,
ғылыми конференцияның мақалалар жинағын құрастыру барысында жіберілген жұмыстар тікелей
көшіріледі.
Сілтемелер мақаланың соңында беріледі. Беттің бірінші жолының ортасына майлы шрифтті
бас әріптермен баяндаманың атауы көрсетіледі. Келесі жолда автордың аты-жөні, ұйым атауы. Негізгі
мәтін бір жолдан кейін басталады. Сонымен қатар, берілген үлгі бойынша конференцияға
қатысушының формасын толтыруды сұраймыз.
Баяндамаларды мына электронды поштаға жібере аласыздар: rzh-conf@mail.ru.
Баяндамаларды 20.04. 2018 ге дейін тапсыру қажет.
Конференцияға қатысу төлемақысы материалдар жиынтығының электронды нұсқасын алу
құқымен 2500 теңгені құрайды. Жиынтықтың қағаз нұсқасын алуға және автордың қаржысымен
жіберуге болады. Жиынтықтың бір экземплярын шығару қосымша 500 теңгені құрайды. Төлегендігін
растайтын түбіртек баяндама және қатысушының анкетасы электрондық поштаға жіберілуі тиіс.
Сіз төлемақыны келесідей төлей аласыз:
Ұйымдастыру комитетіне тікелей төлем жасау арқылы: Семей қаласы, Байсеитов көшесі, 5
Қазақстан инновациялық университеті, 303 каб, Б3.
Банктік аударым арқылы:
Алушы: «Қазақстан инновациялық университеті» мекемесі
ИИК: KZ 988560000006060826
Заңды мекен-жайы: Семей қ., Байсеитов к. 5
Банк: Семей қ., Ленин көшесі 22, «Банк Центр Кредит» АҚ филиал
БИК: KCJB KZ KX
БИН: 130 540 005 331
РНН 182700249420
Кбе: 17
Төлемақы түбіртегіне «Аты-жөні және Рухани жаңғыру конференция» баяндамасына деп
белгілеу қажет. Түбіртектің сканерленген нұсқасын баяндамамен бірге жіберу қажет.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы

0714000, Қазақстан Республикасы, Семей қаласы, Байсеитов көшесі, 5 Қазақстан инновациялық
университеті, 303 каб, Б3. тел.факс.: 8 (722-2) 56-58-13; 56-22-53 (ішкі нөмір 119) «Құқықтану»
кафедрасы. эл.адрес: rzh-conf@mail.ru.
Конференцияны ұйымдастырушылар:
«Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдарының докторы Бухаева Анар
Арғынқызы тел. 8(7222) 562253 (ішкі нөмір 119), 87476860992
Бекпосов Асет Турсынбекұлы, «Құқықтану» кафедрасының оқытушысы, 8(7222) 562253 (ішкі
нөмір 119). Каб. 303 Б3.
Қосымша 1. Қатысушының анкетасы
Сведения об участнике
Қатысушының аты-жөні
Жұмыс орны
Лауазымы
Ғылыми дәрежесі
Мақала атауы
Қала, Мемлекет
Е-mail
Қосымша 2. Баяндаманы безендіру үлгісі
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖАСТАР БОЛАШАҒЫ
К.П. Алатаев, Қазақстан инновациялық университеті
Баяндама мәтіні.

