КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Казахстанский инновационный университет приглашает Вас принять участие в
работе научно-практической студенческой конференции «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И
ЕЕ РОЛЬ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»,
которая состоится 24 апреля 2018 года.
Цель конференции: выявление потенциала студентов в социально-экономическом и
культурном развитии Казахстана, повышение их активности, формирование научных идей.
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
Секция 1 «Современные проблемы образования и науки»; (ППД)
Секция 2 «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и общеобразовательных
дисциплин на современном этапе»; (ИиЭ)
Секция 3 «Актуальные вопросы учета и туризма»; (УиТ)
Секция 4 «Информационные технологии: перспективы развития»;(ИС)
Секция 5 «Научный взгляд в будущее как путь модернизации экономики и финансовой
сферы»; (Экономика и фин)
Секция 6 «Актуальные проблемы юриспруденции». (ЮР)
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Название статьи печатается заглавными буквами жирным шрифтом Times New
Roman, размер кегля – 12. Ниже строчными буквами с первой заглавной (кегль 12) указать
фамилию, инициалы автора, статус. Если статья написана под руководством научного
руководителя, на следующей строке необходимо указать фамилию, инициалы,
ученую/академическую степень, должность руководителя. Ниже строкой указывается
организация образования, город.
Через 2 строки печатается текст статьи.
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 97-2003 шрифтом Times New
Roman, размер кегля - 12 с одинарным межстрочным интервалом, выровнен по ширине
страницы. Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation 3.0. Таблицы,
схемы, рисунки должны иметь название и нумерацию. Параметры страницы: левое - 30 мм.,
правое, верхнее, нижнее по 20 мм., абзацный отступ – 10 мм. Объем статьи - от 4 до 6
страниц. Текст должен быть отредактирован стилистически и технически.
Ссылки на литературу указываются по мере использования в тексте и оформляются в
квадратные скобки с указанием порядкового номера и страницы, например: [1, 12 с.].

Литература печатается ниже основного текста и имеет название «Список
использованных источников:»,
располагается по центру, оформляется следующим
образом: номер литературы, Ф.И.О. автора, название работы, место и год издания. При
использовании Интернет – ресурсов необходима ссылка на электронный ресурс.
Для участия в работе конференции необходимо до 18 апреля 2018 г представить в
оргкомитет заполненную по прилагаемой форме заявку, текст статьи, произвести оплату
наличными. Заявку и статью для включения в сборник можно отправить на e-mail:
stud.conf.kiu@mail.ru. Организационный взнос составляет – 2200 тенге (печатный вариант
сборника) или 1800 тенге (электронный вариант в PDF формате).
Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, ВКО, 071400, г. Семей, ул. Байсеитова, 5,
Казахстанский инновационный университет, 304. Тел./факс.: 8(722) 256-58-13; 56-22-53.
Координаторы конференции:
Жакиянова Жанна Гажкеновна, зав. кафедрой «Педагогики, психологии и дизайна»,
каб. А305.
Абенова Гульнур Атымтаевна, зав. кафедрой «История и этнополитика», каб. Б309.

Пример оформления статьи
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
(1 отступ)
Оралбекова А.С.
Научный руководитель: Кабдуалиева А.Ж., ст.преподаватель Казахстанский
инновационный университет, г. Семей
(1 отступ)
(1 отступ)
Текст статьи
(1 отступ)
Список использованных источников:
1. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века (в поисках практикоориентированных образовательных концепций). – М., 1997. - 697 с.
2. Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа
А.Н.Леонтьева/ Под ред. А.Е.Войскункого, А.Н.Ждан и др. - Москва: Смысл. – 1999.
Заявка на участие в конференции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество автора и руководителя_________________________________
Статус руководителя_______________________________________________________
Название секции___________________________________________________________
Название статьи ___________________________________________________________
Название организации образования ___________________________________________
Телефон, e-mail автора/авторов_______________________________________________
Желаемая форма участия: очная или заочная
 Устный доклад на пленарном заседании
 Устный доклад на секционном заседании
 Только публикация

ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақстан инновациялық университетінің 2018 жылдың 24 сәуірде ҚИУ-да өтетін
«СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ» атты ғылыми-тәжірибелік студенттер
конференциясына қатысуға шақырады.
Конференция мақсаты: әлеуметтiк-экономикалық және Қазақстанның мәдени
дамуында студенттердің потенциалының анықтауы, жас ғалымдардың белсендiлiгінің
дамуы және ғылыми ой-пікірлерді қалыптастыру.
Конференция шеңберінде мынадай секциялар жұмысы жоспарлануда:
1-ші секция «Білім мен ғылымның қазіргі мәселелері»;
2-ші секция «Қазіргі заманның әлеуметтік-гуманитарлық және жалпы білім беру пәндерінің
өзекті мәселелері»;
3-ші секция «Есеп және туризм саласындағы өзекті мәселелер»;
4-ші секция «Ақпараттық технологиялар: даму перспективалары»;
5-ші секция «Болашаққа ғылыми көзқарас - экономика және қаржы саласын
модернизациялаудың жолы ретінде»;
6-шы секция «Құқықтанудың өзекті мәселелері».
БАЯНДАМАНЫ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ
Мақаланың атауы бас әріппен майлы Times New Roman шрифтімен, мөлшері 12
кегілімен басылады. Астынғы жолда алғашқы әрпі бас әріппен (12-ші кегле) автордың атыжөні, инициалы, мәртебесі көрсетіледі. Егер мақала ғылыми жетекшілігімен жазылса,
келесі жолда міндетті түрде жетекшінің аты-жөні, инициалы, ғылыми/академиялық
дәрежесі, қызметі көрсетіледі. Келесі жолда білім беру мекеменің атауы, қаласы
көрсетіледі.
Екі жолдан кейін ғылыми мақаланың мәтіні басталады.
Мәтін Word 97-2003 мәтіндік редакторда, Times New Roman, Kz Times New Roman
шрифтімен, кегель-12, аралық интервал 1, жолдардың ені теңістіріліп терілуі қажет.
Формулалар Microsoft Equation 3.0 редакторында
терілуі қажет. Кестелер, сұлба,
суреттердің атауы және нөмірлері болу қажет.
Барлық жиектері: сол жақ -30 мм, он жақ үстінгі, астыңғы -20мм, азат жол стандартқа сай
10мм болуы тиіс. Мақаланың көлемі 4-6 бет болу керек. Мәтін стилистикалық және
техникалық тұрғыдан түзетуден өту керек.
Мақалада әдебиеттерге сілтемелер қолдану барысында тік жақшаның ішінде реттік
номерімен және беттер көрсетіледі, мысалы: [1,12б]. Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннен
кейін төмен көрсетіліп «Пайдаланған әдебиеттер тізімі» аталып, беттің ортасында
орналасып, келесі үлгі бойынша рәсімделеді: әдебиеттер номері, автордың аты-жөні, жұмыс

атауы, баспа орны және жылы. Интернет ресурстарын пайдаланғанда электронды ресурсқа
сілтеме жасау қажет.
Конференция жұмысына қатысу үшін 2018 жылдың 18-шы сәуірге дейін
ұйымдастыру комитетіне үлгі бойынша толтырылған өтініш, мақаланың мәтіні, төлем
ақысын қолма-қол жасау. Өтініш пен мақала мәтінін жинаққа қосу үшін
stud.conf.kiu@mail.ru электронды поштаға жіберуге болады. Төлемақы 2200 теңгені (жинақ
қағазды түрде) немесе 1800 теңгені (электронды, PDF форматта) құрайды.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 0714000,
Семей қаласы, Байсеитов көшесі, 5. Қазақстан инновациялық университеті, А305 кабинеті,
«Педагогика, психология және дизайн» кафедрасы, Б 309 кабинеті, «Тарих және
этносаясат» кафедрасы.
Тел.факс.: 8(722)256-58-13; 56-22-53 (ішкі номер 126, 102).
Конференцияның координаторлары:
Жакиянова Жанна Гажкеновна, «Педагогика, психология және дизайн»
кафедрасының меңгерушісі, PhD.
Абенова Гульнур Атымтаевна, «Тарих және этносаясат» кафедрасының меңгерушісі,
тарих ғылымдарының кандидаты.

Мақала рәсімдеу үлгісі
ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
(1 жаңа жол)
Оралбекова А.С., «Педагогика және психология» мамандығының 1 курс магистранты
Ғылыми жетекшісі: Кабдуалиева А.Ж., педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушысы
Семей қаласы, Қазақстан инновациялық университеті
(1 жаңа жол)
(1 жаңа жол)
Мақаланың мәтіні
(1 жаңа жол)
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века (в поисках практикоориентированных образовательных концепций). – М., 1997. - 697 с.
2.Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа
А.Н.Леонтьева/ Под ред. А.Е.Войскункого, А.Н.Ждан и др. - Москва: Смысл. – 1999.

Конференцияға қатысуға өтініш
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автордың (жетекшісі) аты-жөні,тегі _______________________________________
Мәртебе (магистрант,оқытушысы және т.б.)___________________________________
Секция атауы___________________________________________________________
Мақаланың атауы________________________________________________________
Білім мекеменің атауы ___________________________________________
Автордың телефоны, e-mail ___________________________________________
Қатысудың қалауының формасы: іштей және сырттай
 Пленарлық отырыстың ауызша баяндамасы
 Секциялық отырыстың ауызша баяндамасы
 Тек қана жариялау баспасы

