
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ  – ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РК НАЗАРБАЕВА Н.А. от 31.01.2017г. 

 

Страна: Республика Казахстан 

Место проведения: г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5 

Дата проведения: 24 февраля 2017 г. 

Организатор: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова 

Цель проведения конференции: создание информационной научной площадки для 

предоставления возможности всем категориям ученых-исследователей принять участие в 

дискуссии по конституционной реформе Республики Казахстан по вопросам 

перераспределения полномочий между ветвями власти. В ходе конференции будут обсуждены 

задачи поставленные Президентом в послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» перед обществом и государством Республики Казахстан. 

 

Работа конференции проводится по следующим секциям: 

1. Роль Президента РК в проведении реформы и перераспределение полномочий между 

ветвями власти; 

2. Конституционные реформы – поворотный этап в истории Республики Казахстан; 

3. Демократизация общественной жизни – основа формирования политической 

стабильности и   общественного согласия; 

4. Реформирования законодательства на основе Плана Наций100 конкретных шагов. 

5.      Технологическая модернизация Казахстана: надежный мост к целям Стратегия - 2050; 

6.      Государственно-частное  партнерство, гуманитарно - педагогические исследования в 

         контексте задач глобальной  конкурентноспособности. 

 

            К участию в работе конференции приглашаются профессора и преподаватели вузов, 

колледжей и ученые научно-исследовательских институтов Республики Казахстан, сотрудинки 

правоохранительных  организации и др. 

 Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном (в 2-х 

экземплярах) и электронном вариантах, копия квитанции об оплате организационного взноса (в 

размере 2500 тенге) принимаются  до 15 февраля  2017 года включительно по электронной почте 

ukgu70@mail.ru или по адресу: 160012, Республика Казахстан, г.Шымкент, пр.Тауке хана, 5, 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, учебный корпус № 3 «В», 

2 этаж, каб. 203, отв. секретарь Оргкомитета конференции: к.т.н. Махашов Еркин Жумагалиевич, 

директор научно-исследовательского управления ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

 Требования к оформлению докладов: 

Текст доклада (до 6-ти страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть набран 

в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, (размер символа – 11, 

межстрочный интервал – 1, левое поле – 25 мм, остальные поля – 20 мм, отступ в начале абзаца 

– 1 см). Материал размещается в следующем порядке: на первой строке указывается УДК 

(Универсальная десятичная классификация) на языке оригинала, через строку – заглавными 

буквами название доклада на языке оригинала (жирным шрифтом), через строку – инициалы и 

фамилии автора (-ов) на языке оригинала, через строку – полное название организации, город, 

страна и электронный адрес (e.mail) на языке оригинала. На следующей строке курсивом – для 

докладов на русском языке түйін, для докладов на казахском языке резюме, для докладов на 

английском языке abstract.  Через строку ключевые слова не менее 7 слов на языке оригинала. 

Далее через строку печатается основной текст доклада на языке оригинала. Список 

литературы указывается  в конце основного текста с отступом в одну строку. 
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Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Планируется 

издание материалов конференции до начала конференции, поэтому материалы, поступившие 

позже указанного срока, либо не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

принимаются, не рассматриваются и не возвращаются. 

 Бронирование гостиницы возможно не позднее 10 февраля 2017 года. 

Уважаемые коллеги! Просим Вас представить материалы в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.  

 

 

Образец оформления доклада: 

 

УДК (10 пт.) 

 

25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (11 пт.) 

Аскарова Г. (11 пт.) 

Южно-Казахстанский государственный университет  им. М. Ауэзова, Шымкент, 

 Казахстан (10 пт.) 

 

 Түйін: (10 пт.) 

  

Ключевые слова: не менее 7 слов 

 

Основной текст доклада (11 пт.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Литература (11 pt.) 

 

Форма заявки: 

Заявка 

1. Ф.И.О. докладчика (полный)   

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Организация, должность  

4. Адрес  

5. Телефон контактный, факс (международный код)  

6. Название доклада  

7. Название секции  

8. Необходимое техническое оборудование  

9. Бронирование гостиницы (да, нет)  

 

По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет конференции 

Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 30-05-71, Факс: +7 (7252) 21-19-89 Е-mail: ukgu70@mail.ru  

160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5. 

Банковские реквизиты РГП на ПХВ «ЮКГУ им. М.Ауэзова» 

ЮКФ АО «Цеснабанк» 

РНН: 582100003432 

ИИК: KZ 81998STB0000109568 

БИК: TSESKZKA 

Кбе 16 

БИН: 990240005557 

ОКПО 39140473 

Код ОКЭД 85321 

 

 

mailto:ukgu70@mail.ru


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

               

  ҚР ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ 31.01.2017ж. ЖОЛДАУЫНА АРНАЛҒАН  

«КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМАЛАР – ҚОҒАМНЫҢ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 

ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРУЫ» АТТЫ  

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Елі: Қазақстан Республикасы 

Өткізілетін орны: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5. 

Өткізу уақыты: 24 ақпан 2017 ж. 

Ұйымдастырушы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

Конференция өткізудің мақсаты: билік тармақтарының өкілеттіктерін қайта бөлу мәселелері 

бойынша  Қазақстан Республикасының конституциялық реформаларының пікірталасына 

барлық санаттағы зерттеуші  - ғалымдардың қатысуына  мүмкіндік беретін ақпараттық ғылыми 

алаң құру. Конференция барысында Қазақстан Республикасы мемлекетінің және қоғамның 

алдына қойған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

Президенттің жолдауындағы  міндеттер талқыланады.   

 Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 

1. Реформаны өткізу және билік тармақтары арасындағы өкілеттіліктерді қайта бөлудегі  

ҚР Президентінің  рөлі; 

2. Конституциялық реформалар – Қазақстан Республикасы тарихындағы бетбұрыс кезеңі; 

3. Қоғамдық өмірді демократияландыру – саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісімді  

қалыптастырудың негізі;  

4. Ұлт Жоспары – «100 нақты қадам» негізінде заңнаманы реформалау. 

5.      Қазақстанның технологиялық жаңғыруы: «Қазақстан-2050» стратегиясы мақсаттарына 

         сенімді көпір;  

6.      Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік, жаһандық бәсекегеқабілеттілік міндеттер 

         контекстінде гуманитарлық-педагогикалық  зерттеулер. 

 

Конференцияға Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен колледж  профессор-

оқытушылар құрамы, ғылыми - зерттеу институттарының  ғалымдары, құқық қорғау 

ұйымдарының қызметкерлерін қатысуға шақырады. 

 Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері.   

Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа 

түріндегі (2 данадан)  және электрондық нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы (2500 теңге 

көлемінде) төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен ukgu70@mail.ru 

немесе төмендегі мекен-жайда 2017 жылдың 15 ақпанға дейін қабылданады: 160012, 

Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5, М.Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университеті, №3 «В» ғимараты, 2 қабат, 203 каб. Конференцияны 

ұйымдастыру комитетінің жауапты хатшысы: т.ғ.к. Махашов Еркін Жұмағалиұлы – М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ Ғылыми-зерттеу басқармасының директоры.  

      Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар: 

Баяндама мәтіні (суреттер мен сызбаларды қоса А4 форматында 6 беттен аспайтын) Microsoft 

Word редакторының мәтінінде терілуі қажет. Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі баяндамалар 

үшін Times New Roman қарпі (қаріп өлшемі – 11, жоларалық қашықтық – 1, сол жағы – 2,5 мм, 

қалған жақтары – 20 мм, жаңа жол бойынша шегініс – 1 см) қолданылады. Мақала 

төмендегідей тәртіппен орналасады: бірінші жолда мақаланың жазылған тілінде ӘОЖ   

(Әмбебап ондық жіктеу) көрсетіледі,  бір жол төмен – бас әріптермен мақаланың жазылған 

тілінде баяндама тақырыбы (қою қаріппен), бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде 

автордың аты-жөні және тегі, бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде мекеме, қала, ел 

атауы және электрондық адрес (e.mail) беріледі. Келесі жолда курсивпен – орыс тіліндегі 

баяндамалар үшін түйін, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме, ағылшын тіліндегі 

баяндамалар үшін аbstract жазылады. Бір жол төмен мақаланың жазылған тілінде  кілттік 
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сөздер жазылады, ол 7 сөзден кем болмауы тиіс. Баяндаманың негізгі мәтіні келесі жолда, 

мақаланың жазылған тілінде басылады. Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір 

шегіністен кейін болу керек. 

         Баяндама мәтіні түзетілмейді, түпнұсқа болып саналады. Конференция еңбектерінің 

жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе талаптарға 

сай келмейтін материалдар жарияланбайды, қаралмайды және қайтарылмайды. 

 Қонақ үйді брондау 2017 жылдың 10 ақпанға дейін  

 

Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс 

терілген материалдарды жіберу сұралады. 

 

Баяндаманы дайындау үлгісі:  

ӘОЖ (10 пт.) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ (11 пт.) 

Асқарова Г. (11 пт.) 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан (10 

пт.) 

@e.mail 

Резюме: (10 пт.)  

Кілттік сөздер: 7 сөзден кем емес 

 Баяндаманың негізгі мәтіні (11 пт.) 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------                                                          Әдебиеттер (11 pt.) 

 

Өтініш үлгісі: 

Өтініш 

1 Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)  

2 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

3 Мекемесі, лауазымы  

4 Мекен-жайы (индексі көрсетілуі міндетті)  

5 Телефон, факс (халықаралық байланыс 

кодымен) 

 

6 Баяндаманың тақырыбы   

7 Секцияның атауы  

8. Керекті техникалық құралдар  

9. Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі 

(иә, жоқ) 

 

 

Барлық сұрақтар бойынша конференцияның ұйымдастыру комитетіне 

хабарласуыңызды сұраймыз:  

Телефон: +7 (7252) 21-06-48, 30-05-71 Факс: +7 (7252) 21-19-89 E-mail: ukgu70@mail.ru  

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің ШЖҚ РМК банк деректемелері: 

ЮКФ АО «Цеснабанк» 

РНН: 582100003432 

ИИК: KZ 81998STB0000109568 

БИК: TSESKZKA 

Кбе 16 

БИН: 990240005557 

ОКПО 39140473 

Код ОКЭД 85321 
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