
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ  

РУДНЫЙ ИНДУСТРИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 
 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ  
 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған  «Ұлы Дала – Мәңгілік ел 

жастарының әлеуеті»: даму қағидалары және болашағы» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ  

 

Құрметті әріптестер! 

 

Рудный индустриялық институты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

орай 2016 жылдың 30 қараша күні «Жастардың әлеуеті «Ұлы Дала – Мәңгілік ел»: қағидалар және 

даму болашағы» атты халықаралық жастар ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізуді 

жоспарлап отыр.  

 

Конференция мақсаты – «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының қағидалары бойынша заманауи 

қазақстандық қоғам дамуының теориялық және практикалық мәселелері жөнінде жас 

ғалымдардың зерттеу нәтижелерін талқылау,   жас ғалымдардың, магистранттардың, студенттер 

мен Қазақстан Республикасының оқу орындарында және ғылыми ұйымдастарда білім 

алушылардың, көршілес елдер мен шетелдердің ғылыми байланысын орнату және дамыту, жас 

ұрпақтың патриоттық сезімін, Отанға деген махаббатын, өткен шақ тарихы, қазіргі таңдағы күні 

мен Қазақстанның жарқын болашағы үшін мақтанышын бойына сіңдіру, рухани және 

адамгершілік құндылықтарын нығайтып, белсенді өмір ұстанымын қалыптастыру.   

 

Конференцияға қатысушылар құрамы: Рудный қаласының, Қостанай облысының, 

Қазақстан Республикасының,  жақын және алыс шетел жастары  

 

Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша жоспарлануда:  

Секция 1. Тәуелсіз Қазақстанның дамуының қазіргі жағдайы мен болашағы жастардың 

көзімен.  

Секция 2. Тұңғыш Президент – Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

жастарының жарқын болашағын қамтамасыз етудегі рөлі.  

Секция 3. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде зайырлы және полиэтникалық қоғам 

дамуының мәселелері мен болашағы.  

Секция 4. Индустрияландыру мен жаңғырудың өзекті мәселелері.  

Секция 5. Энергетиканың заманауи даму үрдістері: Астанадан күтілетін тәжірибе – 

халықаралық көрме «ЕХРО-2017».  

Секция 6. Жастар ортасын экстремизм мен терроризмсіз аумақ ретінде қамтамасыз етудің 

өзекті мәселелері.  

Секция 7. Ақпаратты Қазақстан жастар көзімен.  

 
Конференцияға қатысу нысаны: 

 

- пленарлық отырыста баяндама жасау; 

- секциялық отырыста баяндама жасау; 

-баяндамасыз жариялау. 

 

Конференцияның жұмыс жасау тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

 



Конференция материалдары бойынша электронды жинақ шығарылады, онда үздік 

баяндамалар енгізіледі. Жинаққа ISBN халықаралық индексі тағайындалады.   

 

Тіркелу шарттары: 

 

Конференцияға қатысу үшін баяндама мәтінін электронды түрде 2016 жылдың 24 қазан 

айына дейінгі мерзімде қосымшаға сай формада smk@rii.kz электронды мекен-жайына жіберілуі 

қажет: 

 

Қатысуға өтінім  

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған  «Ұлы Дала – Мәңгілік ел 

жастарының әлеуеті»: даму қағидалары және болашағы» 
Халықаралық жастар ғылыми-тәжірибелік конференциясында  

 

1 Қатысушының аты-жөні (толық)  

2 Ел, қала  

3 Оқу орнының/ғылыми ұйымның атауы   

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

магистрант, докторант, оқытушы)  

 

5 Баяндама тақырыбы  

6 Секция нөмірі және атауы   

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

лауазымы) 

 

8 Байланыс мәліметтері (телефон 

нөмірі,электронды пошта мекен-жайы) 

 

9 Қатысу нысаны (күндізгі: пленарлық отырыста 

баяндама жасау, секциялық отырыста баяндама 

жасау; сырттай: баяндамасыз жариялау) 

 

10 Сіз үшін қосымша және маңызды ақпарат   

 

Конференцияға қатысу шарттары: 

  

 - белгіленген мерзім ішінде өтінім мен баяндама мәтінін жіберу; 

 - толтырылған өтінімге баяндама жеке файлмен бекітіледі; 

 - конференцияға қатысу жарнасыз, тегін; 

-жол жүру шығындары: конференцияға қатысушылардың немесе жіберуші тарапынан;  

- басқа жақтан келген қатысушыларға жатақханадан орын беріледі (тегін) 

  

Мақаланы рәсімдеу талаптары: 

 

Баяндамаларды рәсімдеу кезінде авторларды ұйымдастыру комитеті келесі ережелерді 

ұстануды сұрайды:   

Баяндама мәтіні 5 бетке дейін машинамен басылған мәтін түрінде MS WORD мәтіндік 

редакторында теріліп,  Times New Roman қарпімен, жол аралығы 1, символдар мөлшері 14, барлық 

жолақтар ені бойынша теңестірумен – 20 мм болуы керек.  Абзацтың басындағы шегініс 

стандартты (1,27 см) аударымдар орнатпау, беттерді нөмірлемеу керек.  

Баяндама тақырыбы  бас әріптермен, қанық қаріппен орталықта нүктесіз жазылады. 

Баяндама тақырыбынан кейін бір аралық төмен орталықта кіші әріптермен автордың аты-жөні 

жазылуы тиіс. Бір аралық төмен ұйымның, қаланың, елдің,  e-mail толық атауы.  Баяндаманың 

негізгі мәтіні бір аралықтан кейін басталады. Соңында бір аралықтан кейін жалпы тізім түрінде 

әдебиеттер тізімі жазылады. Әдебиеттер тізімінің нөмірленуі сандар арқылы. Мәтіндегі әдебиетке 

сілтемелер сөйлем соңында тік жақшалар арқылы көрсетіледі.  
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Баяндаманы рәсімдеудің мысалы  

 

Тұрақты дамудың негізгі элементтері  

 

Искаков А.Б. 

Рудный индустриялық институты, Рудный қ., 

Қазақстан Республикасы 

E-mail:arman_7@mail.ru 

           

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

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

 

Әдебиеттер тізімі: 

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

контексте концепции устойчивого развития // Российское предпринимательство. – 

март 2012. - №6 (204).-С.176. 

2. Воробьев В.Р. Устойчивое развитие. – М.: ИНФРА-М, 2010.-208 с. 
 

Баяндаманың мәтіні түзетуге жарамсыз және түпнұсқа болып табылады. Конференция 

материалдары тікелей көшіру әдісімен терілетін болады. Сондықтан, біз барлық жоғарыда 

көрсетілген талаптарға сай мақалалар мұқият түзетілген түрінде болу қажеттігіне авторлардың 

назар аударуларын сұраймыз. Жіберілген жұмыс конференцияның редакциялық алқасына 

бағытталатын болады, қабылданған жағдайда автордың электронды поштасына мақаланың 

басылымға шығарылуға қабылданғаны жайлы хабарлама жіберілетін болады. Жоғарыда аталып 

өткен талаптарға сай емес немесе белгіленген мерзімнен кеш жіберілген материалдар 

конференцияның материалдар жинағына енгізілмейді және кері қайтарылмайды.  

Баяндамалар конференция біткен соң жарияланатын болады.  

 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 

 

111500, Қазақстан Республикасы, Рудный қ., Қазанның 50 жылдығы к-сі, 38, тел./факс: 8 

(71431) 50703. 

 

Конференцияның ұйымдастырылуы және өткізілуіне қатысты сұрақтар бойынша ғылыми 

қызмет, халықаралық қатынас және сапа менеджменті бөліміне хабарласыңыз: 8(71431) 50882 қос. 

107, Рудный индустриялық институтының бас ғимараты, 318 кабинет.  E-mail: smk@rii.kz.   

 
 
 
 
 
 

Сіздердің өтінімдеріңізді күтеміз, 

Аталған іс-шараға белсенді және шығармашылық қатысуға үміттенеміз!  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РУДНЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Молодежный потенциал «Великой Степи – Мәңгілік ел»: принципы и перспективы 

развития» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Рудненский индустриальный институт 30 ноября 2016 года планирует  проведение 

Международной молодежной научно-практической конференции «Молодежный потенциал 

«Великой Степи – Мәңгілік ел»: принципы и перспективы развития», посвященной 25-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

 

Цель конференции – обсуждение результатов исследований молодых ученых по вопросам 

теоретических и практических проблем развития современного казахстанского общества по 

принципам национальной идеи «Мәңгілік ел», установление и развитие научных контактов 

молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся  образовательных учреждений и научных 

организаций Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья, воспитание у молодого 

поколения чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за историческое прошлое, настоящее и 

светлое будущее  Казахстана, формирование  активной жизненной позиции, укрепление духа и 

морально-нравственных  ценностей. 

 

Состав участников конференции: молодежь города Рудного, Костанайской области, 

Республики Казахстан, дальнего и ближнего зарубежья.  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

Секция 1. Современное состояние и перспективы развития Независимого Казахстана 

глазами молодежи. 

Секция 2. Роль Первого Президента-Лидера Нации Н.А. Назарбаева в обеспечении светлого 

будущего молодежи Казахстана. 

Секция 3. Проблемы и перспективы развития светского и межэтнического общества на 

основе национальной идеи «Мәңгілік ел». 

Секция 4. Актуальные вопросы индустриализации и инноваций.  

Секция 5. Современные тенденции развития энергетики: ожидаемый опыт Астаны – 

международная выставка «ЕХРО-2017». 

Секция 6. Актуальные вопросы обеспечения молодежной среды как территория без 

экстремизма и терроризма.  

Секция 7. Информационный Казахстан глазами молодежи.  

 
Форма участия в конференции: 

 

- выступление с пленарным докладом; 

- выступление с секционным докладом; 

- публикация без доклада. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 



По материалам конференции будет издан электронный сборник материалов 

конференции, в который войдут лучшие доклады. Сборнику будет присвоен международный 

индекс ISBN. 

 

Условия регистрации: 

 

Заявку на участие в конференции и текст доклада в электронном виде необходимо прислать 

в срок до 24 октября 2016 года на электронный адрес smk@rii.kz согласно прилагаемой форме: 

 

Заявка на участие 

в Международной молодежной научно-практической конференции 

 «Молодежный потенциал «Великой Степи – Мәңгілік ел»: принципы и перспективы развития», 

посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

2 Страна, город  

3 Наименование образовательного 

учреждения/научной организации 

 

4 Курс, группа, класс, место работы (учащийся, 

студент, магистрант, докторант, преподаватель)  

 

5 Название доклада  

6 Номер и наименование секции  

7 Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, 

должность) 

 

8 Контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты) 

 

9 Форма участия (очная: выступление с пленарным 

докладом, выступление с секционным докладом; 

заочная: публикация без доклада) 

 

10 Дополнительная и важная для Вас информация  

 

Условия участия в конференции: 

  

 - выслать в указанный срок заявку и текст доклада; 

 - доклад прикрепляется отдельным файлом к заполненной заявке; 

 - участие в конференции бесплатное без выплаты организационного взноса; 

- командировочные расходы: за счет участников конференции или командирующей 

стороны; 

- иногородним участникам предоставляются места в общежитии (бесплатно). 

 

Требования к оформлению статьи: 

 

Оргкомитет просит авторов при оформлении докладов руководствоваться следующими 

правилами:  

Тексты докладов объемом до 5 страниц машинописного текста должны быть набраны в 

текстовом редакторе MS WORD, шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал 1, размер 

символа 14, все поля - 20 мм, с выравниванием по ширине. Отступ в начале абзаца стандартный 

(1,27 см), переносы не расставлять, нумерацию страниц не ставить. 

Название доклада печатается прописными буквами жирным шрифтом, по центру, без 

точки. После названия доклада ниже по центру через один интервал строчными буквами фамилия 

и инициалы автора. Ниже полное название организации, город, страна, e-mail.  Основной текст 

начинается через один интервал. В конце через один интервал список литературы, который 

оформляется в виде общего списка. Нумерация литературы сквозная. Ссылки в тексте на 

литературу размещаются в квадратных скобках в конце предложения. 
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Пример оформления доклада 

Основные элементы устойчивого развития 

 

Искаков А.Б. 

Рудненский индустриальный институт, г. Рудный 

Республика Казахстан 

E-mail:arman_7@mail.ru 

           

Основной текст……………………………………………………………………… 

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

 

Список  литературы: 

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

контексте концепции устойчивого развития // Российское предпринимательство. – 

март 2012. - №6 (204).-С.176. 

2. Воробьев В.Р. Устойчивое развитие. – М.: ИНФРА-М, 2010.-208 с. 
 

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник материалов 

конференции будет набран методом прямого копирования. Поэтому обращаем внимание авторов 

на необходимость предоставления статьи в тщательно отредактированном виде с соблюдением 

всех вышеуказанных требований. 

Высланная работа будет направлена редакционной коллегии конференции и в случае 

получения одобрения, автору на электронную почту будет выслано сообщение о принятии статьи 

к публикации. 

Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и/или присланные позднее 

установленного срока, в сборник материалов конференции не включаются и обратно не 

высылаются.  

Доклады будут опубликованы по окончании конференции. 

 

Адрес оргкомитета: 

 

111500, Республика Казахстан, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, тел./факс: 8 (71431) 50703. 

 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться в службу науки, 

международных отношений и менеджмента качества по телефону: 8(71431) 50882 доб. 107, 

главный корпус Рудненского индустриального института, кабинет 318.  E-mail: smk@rii.kz.   

 
 
 
 
 
 

Ждём ваших заявок,  
надеемся на ваше активное и творческое участие в данном мероприятии! 
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INFORMATION LETTER 

 

INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

“Youth potential “Great Steppe - Мәңгілік ел”: development principles and perspectives” 

November 30, 2016 

Dear colleagues! 

 

Rudny Industrial Institute is planning to hold International Youth Scientific and Practical 

Conference “Youth potential “Great Steppe - Мәңгілік ел”: development principles and perspectives”, 

dedicated to the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan. 

 

Conference aim - discussion of the results of research of young scientists on theoretical and 

practical problems of modern Kazakhstan society on the principles of national idea «Мәңгілік ел», 

establishment and development of scientific contacts of young scientists, graduate students and students 

of educational institutions and scientific organizations of the Republic of Kazakhstan and countries of 

near and far abroad, education of the younger generation of a sense of patriotism, love to the  country, 

pride for the historical past, present, and bright future of Kazakhstan, formation of active life position, 

strengthening of the spirit and moral and ethical values. 

 

Participants of the conference: the youth of Rudny city, Kostanay oblast, the Republic of 

Kazakhstan, countries of near and far abroad. 

 

Main areas of the conference work: 

Section 1. The current state and prospects of development of independent Kazakhstan by the eyes 

of young people. 

Section 2. The role of the First President - Leader of the Nation N.A. Nazarbayev in ensuring of a 

bright future of the youth of Kazakhstan. 

Section 3. Problems and prospects of development of secular and multi-ethnic society based on 

national «Мәңгілік ел». 

Section 4. Actual problems of industrialization and innovation. 

Section 5. Modern trends of power engineering development: the expected experience of Astana -  

international exhibition "EXPO-2017". 

Section 6. Actual problems of youth protection as an area without extremism and terrorism. 

Section 7. Informational Kazakhstan by the eyes of youth. 

 

The form of participation in the conference: 

- plenary report 

- section report 

- remote participation 

 

Working languages of the conference: Kazakh, Russian and English. 

The conference materials will be published in an electronic collection of materials of the 

conference, which will include the best reports. Collection of materials will be assigned by 

international index ISBN . 

 

 



Registration Terms: 

 

Application for participation in the conference and the text of the report should be sent in 

electronic form till October 24, 2016 to the email address smk@rii.kz according to the attached form: 

Application form 

APPLICATION for participation in a work of International Youth Scientific and Practical 

Conference “Youth potential “Great Steppe - Мәңгілік ел”: development principles and 

perspectives” 

 

1 Participant’s Full name   

2 Country, city  

3 Name of educational institution / scientific 

organization 

 

4 Course, name of a group, class, place of work (pupil, 

student, master student, doctoral student, teacher) 

 

5 The title of article   

6 The number and the title of the section  

7 Scientific adviser (name, degree, position)  

8 Contact information (phone number, email address)  

9 Form of participation (plenary report, section report, 

remote participation,) 

 

10 Additional and important information  

 

Terms of participation in the conference: 

  

 - send the application and the text of the report within the specified period; 

 - the report is attached as a separate file to a completed application; 

 - participation is free, without payment of the registration fee 

- traveling and living expenses: by conference participants or the sending side; 

- nonresident participants are accommodated in the hostel (free). 

 

The requirements for registration of articles: 

 

The Organizing Committee asks the authors to desing reports according to the following rules: 

It is necessary to send the materials (volume up to 5 pages – 12500 signs) together with the 

application form before October 17, 2016. The Microsoft Word for Windows should be used for the text. 

Everything should be typed with Times New Roman (all the fields 2 centimeters), the size 14, indent 1, 

27 without transfers and numeration. The title should be printed in capital letters, bold, centered, without 

a dot. 

 

       

 

 

 

 

 



      Sample text decoration 

 

 

The main elements of sustainable development  

 

Iskakov A.B. 

Industrial Institute, Rudny city 

The Republic of Kazakhstan 

E-mail:arman_7@mail.ru 

           

Main text ……………………………………………………………………… 

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

 

List of the literature: 

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

концепции устойчивого развития // Российское предпринимательство. – март 2012. - №6 (204).-

С.176. 

2. Воробьев В.Р. Устойчивое развитие. – М.: ИНФРА-М, 2010.-208 с. 

 

Text of the report can not be edited and is original. Collection of conference materials will be 

typed by direct copying. Therefore, we stress the need to provide articles in carefully edited form in 

compliance with all the above requirements. 

The work will be sent to the editorial board of the conference and in the case of approval, it will 

be sent a message of acceptance of an article for publication to the author by e-mail. 

Materials that do not meet the above requirements and / or sent after the deadline, are not included 

in the collection of conference materials and are not sent back. 

The publication of the articles collection is planned by the results of the conference work.  

Address of organizing committee: 

 

111500, The Republic of Kazakhstan, Rudny, 50 October str., 38, tel. / Fax: 8 (71431) 50703. 

 

You may apply to the Service of science, international relations and quality management by phone 

8 (71431) 50882 ext. 107, main building of Rudny Industrial Institute, office 318. E-mail: smk@rii.kz. 

 

 

 

 

 

 

We are waiting for your applications, 

We hope for your active and creative participation in this event! 
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