
 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

Құрметті жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушылар! 

Рудный индустриалдық институты 2021 жылғы 22-23 сәуір аралығында  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған жас 

ғалымдардың, магистранттардың, студенттер мен оқушылардың  

«Туған өлке-жас ұрпақтың барлық бастамаларының негізі» атты  

Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясын өткізеді (онлайн нысанда) 

 
Конференцияның мақсаты: қазіргі заманғы ғылымның түрлі салаларының өзекті 

мәселелерін талқылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің қалыптасу 

кезеңіндегі жетістіктерін қорытындылау. 
Конференцияның міндеттері: 

магистранттарды, студенттерді және білім беру мекемелерінің оқушыларын ғылыми 

қызметке тарту; 

шығармашылық қабілеттерін және танымдық қызығушылығын дамыту, өзіндік 

жұмыс дағдыларын қалыптастыру; 

жастардың бойында туған өлкеге деген қызығушылықты, патриоттық сезімді, 

тарихи сананы, әлеуметтік белсенділікті қалыптастыру. 

 

 Конференцияға қатысу үшін өтінімдер 2021 жылдың 12 сәуіріне дейін 

қабылданады. 

 

Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша жоспарланған: 

 1 секция. Әлеуметтік-гуманитарлық білім мен ғылымның өзекті мәселелері. 

 2 секция. Тау-кен металлургия кешені: сын-қатерлер, басымдықтар, стратегиялық 

бағдарлар. 

3 секция. Қазіргі заманғы өндірістің сапасы, экологиялылығы, энергия тиімділігі. 

4 секция. Индустрия 4.0 енгізу жағдайында білім экономикасын қалыптастыру және 

дамыту. 

5 секция. Елдің энергетика және көлік кешеніндегі проблемалар мен шешу жолдары. 

6 секция. Өнеркәсіп пен бизнесті цифрлық трансформациялау. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында «Тұрақты әлем: 

болашақ көшбасшыларының жобалары» атты дөңгелек үстел. 

 

 Қатысу нысаны: сырттай, online. 

Талқылауды өткізу нысаны: пленарлық және секциялық отырыстар. 

 

Конференцияға қатысу шарттары: 

 - көрсетілген мерзімде өтінім мен баяндама мәтінін жолдауға;; 

- баяндама толтырылған өтінімге жеке файлмен бекітіледі; 

- конференцияға қатысу тегін. 

 



 

  

Тіркеу шарттары: 

Конференцияға қатысуға өтінім мен баяндаманың мәтінін электронды түрде 2021 

жылдың 12 сәуіріне дейінгі мерзімде қоса берілген нысанға сәйкес metodistrii@mail.ru 

электрондық поштасына жіберу қажет: 

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің  

30 жылдығына арналған  

«Туған өлке-жастар ұрпағының барлық бастамаларының негізі» атты жас ғалымдар, 

магистранттар, студенттер мен оқушылардың халықаралық ғылыми – практикалық 

конференциясына (онлайн нысанда)  

қатысуға өтінім  

 

1 Қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (толық)  

2 Қала  

3 Білім беру мекемесінің/ғылыми ұйымның атауы  

4 Курс, топ, сынып, жұмыс орны (оқушы, студент, 

магистрант, докторант, оқытушы)  

 

5 Баяндама атауы  

6 Секция нөмірі және атауы  

7 Ғылыми жетекші (Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, 

лауазымы) 

 

8 Байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық 

пошта мекенжайы) 

 

9 Қатысу нысаны (керегінің астын сызу) - бетпе-бет (баяндамамен сөз 

сөйлеу) 

- сырттай (материалдар 

жинағында жариялау) 

10 Қосымша ақпарат  

 

Ресімдеуге қойылатын талаптар: 

Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды ресімдеу кезінде келесі ережелерді 

басшылыққа алуды сұрайды:  

Машинкамен басылған мәтіннің 5 толық бетіне дейінгі баяндама мәтіндері MS 

WORD мәтіндік редакторында, TimesNewRoman қарпімен, жоларалық интервал 1, таңба 

өлшемі 14, барлық жиектер - 20 мм, ені бойынша тураланып терілуі тиіс. Абзац басындағы 

шегініс стандартты (1,27 см), аудармалар орналастырылмайды, беттер нөмірленбейді. 

Баяндаманың атауы бас әріптермен қалың қаріппен, ортасында, нүктесіз басылады. 

Баяндаманың атауынан кейін ортасында бір интервалдан кейін кіші әріптермен автордың 

тегі, аты, әкесінің аты, курс, ұйымның толық атауы, e-mail жазылады. Төменде аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, ғылыми жетекшінің лауазымы, ұйымның толық атауы берілген.  Негізгі 

мәтін бір интервалдан басталады. Соңында, бір интервалдан кейін жалпы тізім түрінде 

жасалған әдебиеттер тізімі. Әдебиеттің нөмірленуі өтпелі. Мәтіндегі әдебиетке сілтемелер 

сөйлемнің соңында тік жақшада орналастырылады. 

Баяндама мәтіні редакциялауға жатпайды және түпнұсқа болып табылады. 

Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Сондықтан 

авторлардың назарын жоғарыда аталған барлық талаптарды сақтай отырып, мақаланы 

мұқият өңделген түрде ұсыну қажеттілігіне аударамыз. 

 

 

 



Баяндаманы рәсімдеу үлгісі 

ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Ибрагимов Аслан Даулетович, 2 курс студенті 

Рудный индустриялық институты 

E-mail:aslan_d@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі: 

Сагынбаева С.Т., э.ғ.к., аға оқытушы 

Рудный индустриялық институты 

 

Негізгі мәтін …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….[1]. 

 

1-сурет - Суреттің атауы (ортасында) 

 

1-кесте - Кестенің атауы (азат жолсыз) 

  

  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Сагинова О.В., Сагинов Ю.Л. Задачи подготовки предпринимателей в 

контексте концепции устойчивого развития // Российское предпринимательство. – 

март 2019. - №6 (204).-С.176. 

2. Воробьев В.Р. Устойчивое развитие. – М.: ИНФРА-М, 2019-215 с. 
 

Жіберілген жұмыс конференцияның редакциялық алқасына жіберіледі және 

мақұлдауды алған жағдайда авторға электрондық поштаға мақаланы жариялауға 

қабылдағаны туралы хабарлама жіберіледі. Егер автор мақаланы қарауға және (немесе) 

жариялауға қабылдау туралы хабарлама алмаған жағдайда, конференцияның ұйымдастыру 

комитетіне электрондық пошта арқылы хабарласу ұсынылады.  

Жоғарыда көрсетілген талаптарды қанағаттандырмайтын және/немесе белгіленген 

мерзімнен кеш жіберілген материалдар конференция материалдарының жинағына 

енгізілмейді және кері жіберілмейді.  

Конференция материалдары бойынша конференция материалдарының 

электрондық жинағы шығарылады, оған үздік баяндамалар кіреді. Жинаққа ISBN 

халықаралық индексі беріледі. Pdf форматындағы электронды жинақ институттың 

www.rii.kz веб-сайтында орналастырылады. 

 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 

111500, Қазақстан Республикасы, Рудный қаласы, 50 лет Октября көшесі, 38, 

тел./факс: 8 (71431)50703. 

Конференцияны ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша мына телефон 

арқылы хабарласуға болады: 8(71431) 50882 қос. 120, 107 Рудный индустриялық 

институтының бас ғимараты, 145-кабинет. E-mail: metodistrii@mail.ru 
 

 

Сіздердің өтінімдеріңізді күтеміз және  

конференция жұмысына шығармашылық пен белсенді қатысуларыңызға 

тілектеспіз! 


