
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский государственный университет  

 им. академика Е.А.Букетова 

 

                                                                    Первому руководителю 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

          Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова 

приглашает принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование и производство в условиях Четвертой 

промышленной революции». 

           

Научные направления конференции 

Секция 1. Наука, образование, производство: созидательная роль 

личности; 

Секция 2. Научные приоритеты Четвертой промышленной революции; 

Секция 3. Человеческий капитал как драйвер научно-технической 

модернизации экономики; 

Секция 4. «Умные», «цифровые», «зеленые» технологии – гаранты 

успешного экономического роста. 

         

  Проведение конференции планируется 7-8 сентября 2018 года. 

          В программу конференции будут включены пленарные (по 

приглашению оргкомитета) и устные доклады. 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: Казахский, русский, английский 

языки. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: очная и заочная. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ: 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить и направить на 

электронную почту kargu2018konf@mail.ru заявку участника и статью для 

участия в конференции. Срок приема материалов до 10 мая 2018 года. 

 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Статья, заявка – анкета участника (сведения об авторе). Форма заполняется 

на автора и на каждого соавтора. Все документы предоставляются в 

электронном варианте. Форма заявки-анкеты прилагается. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

Документ должен включать в себя ФИО, страна, город, место работы, 

должность, аннотацию (до 50 слов), ключевые слова (до 7 слов) и название 

статьи. Объем статьи 3-5 полных страниц формата А4. Формат MS WORD 



Шрифт – 12 кегель, Times New Roman. Межстрочный интервал одинарный, 

поля текста: нижнее, верхнее – 2см., слева – 3 см., справа – 1 см, абзацный 

отступ 1,25 см. Страницы не нумеруются. Ссылки в тексте указываются. 

Затраты на выпуск сборника материалов конференции несут организаторы. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

Регистрационный взнос за участие в конференции для участников РК 

составляет 3000 (три тысячи) тенге, для участников из зарубежных стран и 

СНГ - бесплатно. Оплачивается  до 10 мая 2018 года. В стоимость 

регистрационного взноса входит: участие в работе и мероприятиях 

конференции, посещение всех заседаний, материалы конференции в 

электронном виде. 

Копия платежного поручения направляется на электронный адрес 

Оргкомитета kargu2018konf@mail.ru  

 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 В ТЕНГЕ 

Оплата оргвзноса производится перечислением на банковский счет КарГУ 

имени академика Е.А. Букетова: РГП на ПХВ «Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова» МОН РК, 

ИИК KZ796010191000077867, БИК HSBKKZKX, БИН 990540002444, КБЕ 

16, АО «Народный банк Казахстана». 100028, Республика Казахстан, г. 

Караганда, улица Университетская, 28 

В квитанции нужно указать назначение платежа «Для участия в конференции 

«KarGU2018konf» Ф.И.О участника. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

7-8 сентября 2018 года, начало конференции - 10.00, время регистрации – 

09.00, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Университетская 28, 

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова. Главный 

корпус. Зал дворца студентов. 

 

Контактные лица: Инновационно-технологический центр 8 (7212) 77-04-25, 

kargu2018konf@mail.ru,  Балтабеков А.С., Касымов С.С. 

 

Во время работы конференции организуется выставка научно-

технических разработок, в которой Вы можете принять участие 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Наука, образование и производство в условиях Четвертой промышленной 

революции» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

на казахском, русском и английском 
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языках: 

Должность, научная степень и 

звание: 

 

Организация:  

Адрес:  

Страна:  

Факс и номер мобильного телефона:  

E-mail:  

Название статьи:  

Название направления:  

Дополнительная информация:  

 

Примечания: 

1.  Статьи, которые не удовлетворяют указанным выше требованиям, и 

присланные позднее установленного срока (до 10 мая 2018 года), не 

рассматриваются. Проезд и проживание оплачиваются участниками 

конференции самостоятельно. 

 

  

 



 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
 

                                                                    Бірінші басшыға 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы ғылым, білім және 

өндіріс» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияға қатысуға 

шақырады.  

 

          Конференцияның ғылыми бағыттары: 

Секция 1. Ғылым, білім, өндіріс: жеке тұлғаның шығармашылық рөлі; 

Секция 2. Төртінші өнеркәсіптік революцияның ғылыми 

басымдықтары; 

Секция 3. Адами капитал - экономиканы ғылыми және технологиялық 

жаңғыртудың драйвері ретінде; 

Секция 4. «Ақылды», «цифрлы», «жасыл» технологиялар табысты 

экономикалық өсудің кепілі. 

 

          Конференцияны өткізу  2018 жылдың 7-8 қыркүйегіне жоспарлануда.  

Конференция бағдарламасына пленарлық баяндамалар енгізіледі 

(ұйымдастыру комитетінің шақыруы бойынша). 

           

КОНФЕРЕНЦИЯДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ ТІЛДЕРІ:   қазақ, 

орыс, ағылшын тілдері. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСУ ФОРМАСЫ: келіп қатысу 

және сырттай. 

БАЯНДАМА ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ: Конференция жұмысына қатысу 

үшін өтініш пен мақаланы kargu2018konf@mail.ru электронды поштасына 

толтырып жіберу керек. Материалдарды қабылдау мерзімі 2018 жылдың 

10 мамырына дейін .  

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР: 

Мақала, қатысушының - өтініш анкетасы (автор туралы мәлімет). Форма әр 

авторға және әр бірлескен авторға толтырылады. Барлық құжат электронды 

түрде қабылданады. Өтініш-анкета формасы тіркелген. 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ:  

Құжат авторлардың аты-жөні, мемлекеті, қаласы, жұмыс орны, қызметі, 

аннотация (50 сөзге дейін), кілт сөздер (7 сөзге дейін) және мақала атауынан 

тұруы тиіс. Мақала көлемі – А4 форматындаға толық 3-5 бет. Формат MS 

WORD Шрифт өлшемі – 12 кегель, Times New Roman. Жоларалық интервал – 

1, мәтіннің төменгі және жоғарғы жақтары 2 см., сол жағы 3 см., оң жағы 1 

см., азат жол басындағы аралық 1,25 см. Беттерге нөмір қойылмайды. 



Мәтінде сілтемелер көрсетіледі. Конференция материалдарын шығаруға 

кеткен шығын ұйымдастырушылар тарапынан шығарылады. 

ТІРКЕЛУ ЖАРНАСЫ: 

Қазақстан Республикасының қатысушылары үшін конференцияға 

қатысу үшін тіркелу жарнасы 3000 (үш мың) теңге, шет елдерден және 

ТМД-дан қатысушылар үшін - тегін. 2018 жылдың 10 мамырына дейін 

төленеді. Тіркеу жарнасы құнына: конференция жұмысына және іс-

шараларға қатысу, барлық отырыстарға қатысу, электронды түрдегі 

конференция материалдарын шығару кіреді 

Төлем тапсырмасының көшірмесі Ұйымдастыру комитетінің 

kargu2018konf@mail.ru электронды поштасына жіберіледі. 

 

ТӨЛЕМ РЕКВИЗИТТЕРІ: 

 ТЕҢГЕМЕН 

Тіркеу жарнасын төлеу академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-нің банк 

шотына аударылады: ҚР БжҒМ ШЖҚ РМК «Академик Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті», ЖСК 

KZ796010191000077867, БСК HSBKKZKX, БСН 990540002444, КБЕ 16, 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ. 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ӨТКІЗІЛУ ОРНЫ МЕН УАҚЫТЫ 

2018 жылдың 7-8 қыркүйегі, конференцияның басталуы - 10.00, 

тіркеу уақыты - 09.00, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., 

Университет көшесі 28, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті. Бас ғимарат. Студенттер сарайының залы. 

 

Байланыс телефондары: Инновациялық-технологиялық орталық 8 (7212) 

77-04-25, kargu2018konf@mail.ru,  С.С. Қасымов, А.С. Балтабеков. 

 

Конференция жұмысы барысында ғылыми-техникалық әзірлемелері 

көрмесі ұйымдастырылады, осы шараға Сіздің де қатысуыңызға болады 

 

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨТІНІШ-АНКЕТАСЫ  

 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы ғылым, білім және 

өндіріс» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияға  

қатысуға өтініш 

Тегі, аты, әкесінің аты (толық) қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде  

 

Қызметі, ғылыми дәрежесі мен атағы:  

Ұйымы:  

Мекенжайы:  

Мемлекеті:  

Факс және ұялы телефонының 

номері: 
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E-mail:  

Мақала атауы:  

Бағыты:  

Қосымша ақпарат:  

 

Ескерту: 

1. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай келмейтін және бекітілген 

мерзімнен кейін жіберілген мақалалар қарастырылмайды (2018 жылдың 10 

мамырына дейін). Жол ақысы мен жүріп-тұру ақысын конференцияға 

қатысушысы өзі төлейді.  

 

 



                         MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

KARAGANDA STATE UNIVERSITY 

NAMED AFTER ACADEMICIAN YE.A. BUKETOV 

 

To the first head 

CALL FOR PAPERS 

 

Karaganda State University named after Ye.A. Buketov invites you to take 

part in the International Scientific and Practical Conference "Science, Education 

and Production in the Conditions of the Fourth Industrial Revolution".  

 

Scientific directions of the conference 

Section 1. Science, education, production: the constructive role of the 

individual; 

Section 2. Scientific priorities of the Fourth Industrial Revolution; 

Section 3. Human capital as a driver of scientific and technological 

modernization of the economy; 

Section 4. "Smart", "digital", "green" technologies - guarantors of successful 

economic growth. 

 

The conference is scheduled for September 7-8, 2018. 

           The program of the conference will include plenary (by the invitation of the 

organizing committee) and oral presentations. 

 

WORKING LANGUAGES OF THE CONFERENCE: Kazakh, Russian, 

English 

 

FORM OF PARTICIPATION IN THE WORK OF THE CONFERENCE: 

full-time and part-time. 

 

TERMS OF PRESENTATION OF REPORTS: 

To participate in the work of the conference it is necessary to fill in and send to the 

e-mail kargu2018konf@mail.ru a participant's application and an article for 

participation in the conference. The deadline for receipt of materials is May 10, 

2018. 

 

MATERIALS ARE NECESSARY FOR PARTICIPATION IN THE 

CONFERENCE: Article, application - participant profile (information about the 

author). The form is completed by the author and each co-author. All documents 

are provided in electronic form. The application form is enclosed. 

 

REQUIREMENTS TO THE ARTICLES: 

The document should include the full name, country, city, place of work, position, 

annotation (up to 50 words), keywords (up to 7 words) and title of the article. The 
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volume of the article is 3-5 full pages of A4 format. MS WORD format Font - 12 

pins, Times New Roman. Line spacing is single, text fields: bottom, upper - 2 cm, 

left - 3 cm, right - 1 cm, indention 1.25 cm. Pages are not numbered. Links in the 

text are indicated. The costs for the publication of the conference proceedings are 

borne by the organizers. 

 

REGISTRATION FEE: 

Registration fee for participation in the conference for the participants of the 

Republic of Kazakhstan is 3000 (three thousand) tenge, for participants from 

foreign countries and the CIS - for free. Paid until May 10, 2018. The registration 

fee includes: participation in the work and events of the conference, attendance of 

all meetings, conference materials in electronic form. 

A copy of the payment order is sent to the email address of the Organizing 

Committee kargu2018konf@mail.ru  

 

PAYMENT DETAILS: 

• IN TENGE 

Payment of registration fee is transferred to the bank account of the KSU named 

after academician Ye.A. Buketov: RSE on PHV "Karaganda State University 

named after academician Ye.A. Buketov» MES RK, IIC KZ796010191000077867, 

BIC HSBKKZKX, BIN 990540002444, KBE 16, JSC "Halyk Bank of 

Kazakhstan". 100028, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Universitetskaya st., 

28. In the receipt it is necessary to indicate the purpose of the payment "To 

participate in the conference "KarGU2018konf " participant’s full name. 

 

PLACE AND TIME OF THE CONFERENCE 

September 7-8, 2018, the beginning of the conference - 10.00, registration time 

- 09.00, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Universitetskaya st. 28, Karaganda 

State University named after Ye.A. Buketov. Main building. Hall of the Palace of 

Students. 

 

Contacts: Innovation and Technology Center 8 (7212) 77-04-25, 

kargu2018konf@mail.ru, Baltabekov AS, Kasymov SS. 

 

During the conference, an exhibition of scientific and technical developments 

is organized, in which you can take part. 

 

PARTICIPANT’S APPLICATION FORM 

 

Application for participation in the International Scientific and Practical 

Conference 

"Science, education and production in the conditions of the Fourth Industrial 

Revolution" 

Full name in Kazakh, Russian and 

English: 

 

mailto:kargu2018konf@mail.ru
mailto:kargu2018konf@mail.ru


Position, academic degree, title:  

Оrganization:  

Address:  

Country:  

Fax and cell number:  

E-mail:  

Article’s title:  

Section’s title:  

Additional information:  

 

Notes: 

1. Articles that do not meet the requirements, and sent later than the deadline 

(before May 10, 2018), are not considered. Travel and accommodation are paid by 

the participants of the conference independently. 

 

 


