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ҚҰРМЕТТI ӘРІПТЕСТЕР! 
Сіздерді 2021 ж.  желтоқсанның 10-да   Алматы гуманитарлы – экономикалық 

университетінде өтетін  Казақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына  арналған «Ғылым мен 
білім беруді дамытудың өзекті бағыттары»  атты   Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  

конференцияға шақырамыз. 

 № Конференция секциясының атауы Хатшы e-mail 
1.  Экономика, менеджмент  және маркетинг  Шиганбаева Н.Б. nailya0478@mail.ru  
2.  Қаржы Ибрагимова К.И. Ibragimova_ki@mail.ru  
3.  Есеп және аудит, статистика  Керимбекова Б.У. sabira_safya@mail.ru 
4.  Ақпараттық технологиялар Тулемисова А.С. tolemisova_ainur@mail.ru  
5.  Білім және педагогика                 Бералиева Э.Б. Elmira_beralieva@mail.ru  
6.   Өнер: дизайн және технология Галымжанов С.И. said.galimzhanov@gmail.com 

7.  Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және 
құқық Аманкелді А. asem_a03@mail.ru 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын. 
Конференцияға қатысуға өтінім  және баяндамаларды 2021 ж. желтоқсанның 6-на дейін 
Word форматта тиісті секциялардың хатшыларының электрондық пошталарына жіберу 
қажет.   
Файлдың атауында секция нөмірі және бірінші автордың тегі көрсетілуі тиіс, мысалы:          
2-Ахметов. Конференция  сырттай қатысу арқылы әтеді. 
Баяндамалар 2022 жылдың 15 қаңтарынан кейін ISBN беріле отырып, конференция 
материалдарындажарияланады және интернетте сілтеме бойынша еркін қолжетімділікте 
орналастырылады http://www.ageu.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/    

Конференцияға  қатысу үшін төлем ақы 3000 теңге.                                                                              
АГЭУ  оқытушыларына және  студенттеріне қатысу тегін. 

Төлем ақы академия кассасында немесе банктік аудармамен қабылданады: 
ИИН 600 200 022 543; БИН 050540010995; ИИК KZ936010131000022910; АО «Народный банк 
Казахстана»; БИК HSBKKZKX,   КБЕ 17. 

     Баяндама мәтінінің құрылымы және оны ресімдеудің талабы 
Баяндаманың  аты   

Ахметов1 Б.В.э.ғ.к., проф.,  Серіков2 Р.З. PhD, Иванов1 А.П., магистрант 
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mailto:tolemisova_ainur@mail.ru
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 1Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 
2Академия «Қайнар», Алматы қ. 

E-mail......... 
Мәтіннің көлемі 5 беттен аспайтын, Times New Roman шрифтімен (биіктігі – 12, интервал - 

1, абзац – 1,25, сол жағы – 2,5 см., қалғаны – 2 см.,) болуы тиісті.  
Баяндаманың мазмұнына авторлар жауап береді. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 

1. Әдебиеттер тізімі баяндаманың соңында орналасады. 
2. Баяндама мәтініндегі сілтемелер квадрат жақшалардың ішіне жазылады. 

 
Алматы экономика және статистика академиясында   

2021 ж.  желтоқсанның 10-да да   Алматы гуманитарлы – экономикалық университетінде 
өтетін  Казақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына  арналған «Ғылым мен білім беруді 
дамытудың өзекті бағыттары»  атты   Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференцияға   

қатынасуға өтінім 
   

Аты-жөні (толық)  
Жұмыс (оқу) орны, қала, ел  
Лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы  
E-mail   
Телефон  
Баяндаманың аты  
Конференция  секциясының нөмірі  

Анламасова Ж.Т. жауапты хатшының байланыс ақпараты: 
Адрес: Қазақстан Ресубликасы, 050035, Алматы қ., Жандосов к., 59., 215 кеңсе. 
Телефон: +7 727 309 58 15, ішкі  107, email: anlamasova_jazira@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической   

конференции «Актуальные направления развития науки и образования», 
посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, которая 

состоится 10 декабря 2021 г. 
в Алматинском гуманитарно-экономическом университете 

   
№ Название секции конференции Секретарь e-mail 
1.  Экономика, менеджмент  и маркетинг  Шиганбаева Н.Б. nailya0478@mail.ru  
2.  Финансы   Ибрагимова К.И. Ibragimova_ki@mail.ru  

3.  Учет и аудит, статистика  Керимбекова Б.У. sabira_safya@mail.ru 
4.  Информационные технологии Тулемисова А.С. tolemisova_ainur@mail.ru  

5.  Образование и педагогика                 Бералиева Э.Б. Elmira_beralieva@mail.ru  

6.   Искусство: дизайн и технология Галымжанов С.И. said.galimzhanov@gmail.com 
7.  Социально-гуманитарные науки и право Аманкелді А. asem_a03@mail.ru 
 

Рабочие языки конференции: казахский, русский или английский. 
Заявки, доклады в формате Word и копии квитанций принимают секретари 
соответствующих секций по электронной почте до 6 декабря 2021 г.  
Название файла c заявкой и докладом должно включать номер секции и фамилию 
первого автора, например: 2-Ахметов. Участие в конференции заочное. 
Доклады будут опубликованы после 15 января 2022 года в Материалах конференции 
с присвоением ISBN и размещены Интернете в свободном доступе по ссылке   
http://www.ageu.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/    

Участие в конференции ППС и студентов АГЭУ бесплатно. 
Организационный взнос (3000 тенге) принимается в кассе университета или 
переводом по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жандосова, 59, ИИН 
600 200 022 543, БИН 050540010995, ИИК KZ936010131000022910, АО «Народный банк 
Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ17.  
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Структура текста доклада и требования к его оформлению: 

Название доклада   
Ахметов1 Б.В., к.э.н., проф., Сериков 2 Р.З., PhD, Иванов1 А.П., магистрант  

1Алматинский гуманитарно-экономический университет, г. Алматы.  
2Академия «Қайнар», г. Алматы. 

Контактный е-mail:  ….  
Текст доклада  3-5 страниц шрифтом  Times New Roman высотой 12 pt,  интервал – одинарный, 
абзацный отступ – 1,25 см. Поля: слева – 2,5 см., остальные – 2 см. 
За содержание докладов ответственность несут авторы 

Список источников 
1. Список  источников помещается в конце  текста доклада.   
2. Ссылки на источники в тексте доклада вписываются в квадратные скобки. 

 
Заявка на участие   

в Международной научно-практической конференции   
«Тенденции и перспективы развития экономики и образования в условиях новой 

реальности» посвященной Дню независимости Казахстана, 10 декабря 2021 г.                                                                                                                                                        
в Алматинском гуманитарно-экономическом университете 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Место работы (учебы), город, страна  
Должность, ученая степень, звание   
E-mail  
Телефон  
Название доклада  
Номер секции конференции  

 
Контакты ответственного секретаря конференции Анламасовой Ж.Т.:  
Республика Казахстан, 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, 59, каб.215. 
Телефон: +7 727 309 58 15, вн. 107, email: anlamasova_jazira@mail.ru 
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