
 

 

 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

2018 жылғы 27 сәуірде Қазақстан Республикасының Дін істері және 

азаматтық қоғам министрлігі мен «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы 

«Болашақтың мамандықтары: Y, Z ұрпақтары қай бағытта дайындалуы 

керек?» тақырыбында жастардың өзекті мәселелері жөнінде шетелдік 

сарапшылардың қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция өткізеді.  

Конференцияны өткізу мақсаты сарапшылар жастар мәселелерін, 

жұмыспен қамту және еңбек нарығын дамыту, келешектің мамандықтары, 

адами капиталды дамыту, рухани құндылықтар мәселелерін, дамудың 

болашақтағы бағдары, «сандық дәуір», жастарды жұмыспен қамтудың 

заманауи тенденциялары, XXI ғасыр дағдылары, жастардың рухани білім 

алуы, жойылып бара жатқан мамандықтар, заңнаманы жетілдіру және 

жұмыспен қамту жүйесі, білім беру жүйесін жаңарту және еңбек нарығына 

бейімделу, еңбектің бірыңғай электронды биржасын енгізу және еңбек 

нарығында жол табу мәселелерін талқылайтын алаңды ұйымдастыру болып 

табылады.  

Конференция зерттеу жүргізу идеялары және тәжірибемен алмасуға 

мүмкіндік береді, түрлі ғылыми және зерттеу ұйымдарыныңбайланыстарын 

арттырады.  

Конференцияға қатысуға жастармен жұмыс жасайтын сарапшылар, 

ғылыми-зерттеу институттарының, аналитикалық орталықтар және өзге 

ұйымдардың қызметкерлері шақырылады.  

Конференция жұмысына танымал шетелдік және отандық сарапшылар 

қатысады.  

Өткізу форматы 

Конференцияны өткізу аясында келесі секциялардың жұмысы 

жоспарланған: 

I секция: «Жұмыспен қамтудың жаңа нысандары және озық білім» 

II секция: «Футурология және болашақ мамандықтары» 

III секция: «Заманауи әлемдегі білім: Y және Z ұрпақтарының рухани-

адамгершілік идеалдары» 

Конференцияны өткізу «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы қызметінің 

5-жылдығына арналған.  

Жұмыс тілдер: қазақ, орыс, ағылшын. 



Конференция жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру комитетінің 

мекенжайына қатысуға өтінім (1-қосымша) жолдау қажет. 

Конференция жұмысының нәтижелері бойынша ISBN нөмірі бар 

мақалалар жинағы шығарылатын болады.  

Мақалалар тегін қабылданады. 

Конференция қатысушыларына сертификаттар беріледі.  

 

Өтінімдер және тезистерді қабылдау 

Өтінімдерді қабылдау 2018 жылғы 26 наурызға дейін 

infonic@elzhastary.kz поштасы арқылы жүзеге асырылады. Өтінім нысаны біздің 

elzhastary.kz сайтымызда және ақпараттық хаттың 1-қосымшасында  

орналасқан. 

 

Тезистерге қойылатын талаптар 

Тезистер қағидаларға және үлгіге (ақпараттық хаттың 2-қосымшасы) 

сәйкес рәсімделуі тиіс. 

 

Баяндамаға қойылатын талаптар 

Баяндама зерттеудің негізгі мазмұнын бейнелеуі тиіс. Баяндаманың 

ұзақтылығы – 7 минутқа дейін. Компьютерлік презентацияның болуы, 

қосымша үлестірме мәліметтер – автордың қалауы бойынша. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ 

ELZHASTARY.KZ (EZ.KZ) САЙТЫНДА ОРНАЛАСҚАН  
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1-қосымша 

 

ҚАТЫСУШЫНЫҢ ТІРКЕЛУ ФОРМАСЫ 

 

«БОЛАШАҚ МАМАНДЫҚТАРЫ: Y, Z ҰРПАҚТАРЫ ҚАЙ БАҒЫТТА 

ДАЙЫНДАЛУЫ КЕРЕК?» 

шетелдік сарапшылардың қатысуымен жастардың өзекті мәселелері 

жөніндегі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

 (2018 жылғы 27 сәуір, Астана қ.) 

 

Автордың/бірлескен 

автордың ТАӘ 

(толығымен қатысу 

тілінде) 

 

Қатысу тілі  

Елі   

Елді мекені  

Ұйым атауы  

Лауазымы   

Секциясы   

Телефон, E-mail  

Пошталық 

мекенжайы** 

 

 

*Бағытты келесі тізбеге сәйкес көрсетуді сұраймыз: 

 

I секция: «Жұмыспен қамтудың жаңа нысандары және озық білім» 

- өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, оларды тіркеу үрдісін барынша жеңілдету; 

- білім, коммуникация және стандарттау салалары жүйесін жаңа 

индустриализациялау сұраныстарына бейімделуі; 

- бірыңғай электронды еңбек биржасын енгізу; 

II секция: «Футурология және болашақ мамандықтары» 

- ақпараттық технологиялар жөніндегі мамандар, жасанды интеллектпен және 

«үлкен деректермен» жұмыс жасайтын мамандар; 

- металлургия, мұнайгазхимия, АӨК, био- және АТ-технологияларда 

зерттеулердің басымдылығымен жоғары оқу орындарының ғылымын дамыту; 

III секция: «Заманауи әлемдегі білім: Y және Z ұрпақтарының рухани-

адамгершілік идеалдары» 

- өз тарихын, тілін, мәдениетін білетін, шетел тілдерін меңгерген, озат және 

ғаламдық көзқарастары бар қазақстандық – біздің қоғамымыздың идеалы. 

- ұлт әлеуетін өсіру үшін мәдениетті және идеологияны бұдан әрі дамыту. 

 

 

 

 

 



2-қосымша 

 

ТЕЗИСТЕРДІ ЖАРИЯЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

«БОЛАШАҚ МАМАНДЫҚТАРЫ: Y, Z ҰРПАҚТАРЫ ҚАЙ БАҒЫТТА 

ДАЙЫНДАЛУЫ КЕРЕК?» 

шетелдік сарапшылардың қатысуымен жастардың өзекті мәселелері 

жөніндегі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

 

 «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы «Болашақ мамандықтары: Y, Z 

ұрпақтары қай бағытта дайындалуы керек?» шетелдік сарапшылардың 

қатысуымен жастардың өзекті мәселелері жөніндегі республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағына Сіздің жұмысыңызды 

жариялау үшін 2018 жылғы 26 наурызға дейінгі мерзімде баяндама 

тезистерінің электронды нұсқасын ұйымдастыру комитетінің 

infonic@elzhastary.kz электронды поштасына жолдау керек. Ұйымдастыру 

комитеті ұсынылған баяндамаларды іріктеу құқығын өзіне қалдырады.  

 Жарияланымдарды жинау үшін жауапты тұлға: Ашимханова Дана 

Эзирхановна, тел.+7 (7172) 278155, d.ashimkhanova@elzhastary.kz 

Тезистерді рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

Құрметті авторлар! 

 Сіздер жолдаған барлық мақалалар осы талаптарға сәйкес рәсімделуі 

тиіс.  

 Материалдар келесі түрде ұсынылады: 

Тезистер бар файл атауында: Тегі А.Ә. 

Бет форматы: А4, бағдары кітап. 

Тезистер көлемі: 3 беттен 10 бетке дейін. 

Құжат форматы: Microsoft Office Word құжаты; 

Қаріп: “TimesNewRoman”, негізгі мәтін – кегль 12; 

Жоларалық интервал: 1; 

Шеттер: үстінен, астынан, сол жақтан, оң жақтан – 20 мм; 

Шегініс (азат жол): 1 см. 

Дереккөздерге сілтемелерді рәсімдеу: тікелей және жанама сілтеме 

жасалғанда дереккөздерге сілтемелер МЕМСТ 7.1-2003 сәйкес шаршы 

жақшаларда келтіріледі.  

Мәтіннің  орналасу тәртібі (құрылымы): 

- автордың тегі және аты-жөнінің бастапқы әріптері (қалың қаріппен, 

ортасына); 

- ғылыми дәрежесі (болған жағдайда); 

- электронды пошта мекенжайы; 

- жұмыс немесе оқу орны мекемесінің атауы, орналасқан жері, қаласы (курсив, 

ортасына теңестіру); 

- мақаланың атауы (бас әріптермен, қалың қаріппен, ортасына); 

- аңдатпа (курсивпен, көлемі 50 сөзге дейін) үш тілде; 

- тезистің негізгі мәтіні; 

- әдебиет (дереккөздер). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

27 апреля 2018 года Министерство по делам религий и гражданского 

общества Республики Казахстан и научно-исследовательский центр 

«Молодежь» проводит республиканскую научно-практическую конференцию 

по актуальным вопросам молодежи с участием зарубежных экспертов на тему: 

«Профессии будущего: К чему готовиться поколению Y, Z?». 

Целью проведения конференции является организация площадки, на 

которой эксперты обсудят проблемы молодежи, вопросы занятости и развития 

рынка труда, перспективных профессий, развития человеческого капитала, 

духовных ценностей, куда развиваться в будущем, как не потеряться на рынке 

труда, «цифровой эпохи», модной тенденции молодежной занятости, навыков 

XXI века, нравственного образования молодежи, проблем умирающих 

профессий, совершенствования законодательства и системы трудоустройства, 

обновления и адаптации системы образования, внедрения единой электронной 

биржи труда и др.        

Конференция предоставляет возможность для обмена идеями и опытом 

проведения исследований, стимулирует коммуникацию сотрудников 

различных научных и исследовательских организаций. 

К участию в конференции приглашаются эксперты по работе с 

молодежью, исследователи, сотрудники научно-исследовательских 

институтов, аналитических центров и других организаций.  

В работе конференции примут участие известные зарубежные и 

отечественные эксперты.   

Формат проведения 

В рамках проведения конференции намечена работа следующих секций: 

I секция: «Новые формы занятости и опережающее образование» 

II секция: «Футурология и профессии будущего» 

III секция: «Образование в современном мире: духовно- нравственные 

идеалы поколения У и Z» 

Проведение конференции приурочено 5-летию деятельности научно-

исследовательского центра «Молодежь». 

Рабочие языки: казахский, русский, английский 

 Для участия в работе конференции в адрес оргкомитета необходимо 

направить заявку на участие (Приложение 1). 

По результатам работы конференции будет издан сборник тезисов с 

присвоением номера ISBN. 



Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

 

Республиканская научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам молодежи с участием зарубежных экспертов 

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО:  

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ПОКОЛЕНИЮ Y, Z?» 

(27 апреля 2018 г., г.Астана) 

 

 

ФИО 

автора/соавторов 

(полностью на языке 

участия) 

 

Язык участия  

Страна  

Населенный пункт  

Наименование 

организации 

 

Должность  

Секция    

Телефон, E-mail  

Почтовый адрес**  

 

*Просим указать направление в соответствии со следующим перечнем: 

 

I секция: «Новые формы занятости и опережающее образование» 

- самозанятые, максимальное упрощение процесса их регистрации; 

- адаптация системы образования, коммуникации и сферы стандартизации под 

потребности новой индустриализации; 

- внедрение единой электронной биржи труда; 

II секция: «Футурология и профессии будущего» 

- специалисты по информационным технологиям, работе с искусственным 

интеллектом и «большими данными»; 

- развитие вузовской науки с приоритетом на исследования в металлургии, 

нефтегазохимии, АПК, био- и ИТ-технологиях; 

III секция: «Образование в современном мире: духовно- нравственные 

идеалы поколения У и Z» 

- казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, владеющий 

иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды, - идеал 

нашего общества. 

- дальнейшее развитие культуры и идеологии для наращивания потенциала 

нации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION LETTER 

 

Dear colleagues! 

The Ministry of Religious and Civil Society Affairs of the Republic of 

Kazakhstan and the Scientific Research Center «Youth» will hold a republican 

research and practical conference on the topic «Professions of the future: What Y, 

Z generation should prepare to?» on April 27, 2018. 

The purpose of the conference is to organize a platform where experts will 

discuss about problems of youth; issues of employment and labor market 

development; prospective professions; human capital development; spiritual values; 

directions in which to develop in the future; how not to be lost in the labor market; 

the «digital era»; the newest trend of youth employment; skills of the XXI century; 

problems of moribund professions; improvement of legislation and employment 

system; updating and adaptation of the education system to the labor market; 

introduction of a unified electronic labor exchange, etc.  

The conference provides an opportunity for exchange of ideas and experience 

in conducting research, stimulates communication between employees of various 

scientific and research organizations. 

Experts on working with young people, researchers, and employees of 

scientific research institutes, analytical centers and other organizations are invited to 

participate in the conference. 

Famous foreign and domestic experts will take part in the conference. 

  

Format of conducting 

Work of the following sections is planned within the framework of the 

conference: 

Section I: «New forms of employment and proactive education» 

Section II: «Futurology and professions of the future» 

Section III: «Education in today’s context: spiritual and moral ideals of Y and 

Z generation» 

The conference is timed to coincide with the 5th anniversary of activities of 

the Scientific Research Center «Youth». 

Working languages: Kazakh, Russian, English 

In order to participate in the conference it is necessary to send an application 

for participation (Appendix 1) to the Organizing Committee. 

Collection of abstracts will be published based on the results of the conference 

with assignment of the ISBN number. 

Publications are accepted free of charge. 



Appendix 1 

 

PARTICIPANT REGISTRATION FORM  

 

Republican research and practical conference on topical issues of youth with 

the participation of foreign experts  

«PROFESSIONS OF THE FUTURE:  

WHAT Y, Z GENERATION SHOULD PREPARE TO?»  

(April 27, 2018, Astana) 

 

 

Full name of the 

author / co-authors (in 

full in the language of 

participation) 

 

Language of 

participation 

 

Country  

Locality  

Company name  

Position  

Section   

Phone number, E-mail  

Postal address**  

 

* Please indicate direction in accordance with the following list: 

 

I section: «New forms of employment and proactive education» 

- self-employed, maximum simplification of the process of their registration; 

- adaptation of education system, communication and standardization sphere to the 

needs of new industrialization; 

- introduction of a unified electronic labor exchange; 

II section: «Futurology and professions of the future» 

- specialists in information technologies, work with artificial intelligence and «big 

data»; 

- development of university science with a priority of research in metallurgy, oil and 

gas chemistry, agro-industrial complex, bio- and IT-technologies; 

III section: «Education in today’s context: spiritual and moral ideals of Y and 

Z generation» 

- a Kazakhstani who knows his history, language, culture, speaks foreign languages, 

has advanced and global views is the ideal of our society; 

- further development of culture and ideology for building the nation’s capacity. 
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