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Международная дистанционная конференция магистрантов и молодых ученых
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
Предлагаемый Вашему вниманию конференция проводится в заочной форме с
последующим изданием сборника материалов в электронном формате PDF. Каждый участник, и
их научные руководители получат сертификат подтверждающий участие в конференции и
сборник в электронном виде.
Участники: Материал для публикации могут подать все желающие. Участие может быть
индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной работы - не более двух
человек.
Язык конференции: казахский и русский.
Обобщение опыта по применению инновационных технологий и методов, современные
проблемы науки и практики, применения инновационных технологий в учебном процессе, в
отдельных отраслях.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
прием заявок и материалов по 31.07.2022 г.
рассылка сборника и сертификата после 08 августа
Необходимые документы для публикации статьи
- заявка;
- текст статьи;
- скриншот квитанции об оплате.
Необходимо заявку, работу и квитанцию отправить вместе в одной папке
Документы и материалы направляются на электронный адрес орг.комитета:
astana_center_2013@mail.ru в установленные сроки.
Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы
приняты на конкурс, если Вы не получили ответ то просим связаться с нами.
Требования к оформлению статьи
1. Ответственность за информации несут участники конференции. Участник несет
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством,
за
нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами претензий,
участник обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими
лицами.
2. К публикации принимаются статьи объемом не болеее 6 страниц машинописного текста.
3. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, Формат страницы - А4.
Шрифт основного текста Times New Roman; размер шрифта - 14 кегль; абзацный отступ - 1,0 см.
Выравнивание - по формату; межстрочный интервал - одинарный.
4. Тексты оформляются следующим образом: Название статьи, строкой ниже, через
интервал, фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью, далее на следующей строке
наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал печатается
весь представляемый текст.
Структурные элементы
1 Тема статьи
2 Фамилия и имя, отчество (соавтора)

3 наименование место учебы
4 Текст тезисов
5 Литература
Заявка на Международную дистанционную конференцию
магистрантов и молодых ученых
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Полное наименование (без сокращения) место учебы
Тема статьи
Фамилия, имя, отчество, степень руководителя
Телефон мобильный
E-mail для рассылки сборника, сертифката (адрес лучше
скопировать с электронной почты, для точности)
Заявка оформляется отдельным файлом!
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование осуществляется за счёт организационных взносов участников.
Регистрационный взнос за публикацию составляет 3500тг за одну работу. Оплата производится по
банковским реквизитам.
Контакты
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 778 666 68 67
E-mail:
astana_center_2013@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

Банковские реквизиты:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
Порядок оплаты через Kaspi
В моб.приложении Kaspi перейдите в раздел
«Платежи» → «Образование» → «Доп.образование»
→ меняете регион на г.Нур-Султан, далее выберите
из списка Научно-методический центр «ZIAT»
Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе!
С уважением, Директор «НМЦ «ZIAT»
Жуманова Б.К.
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"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік орталығы
«ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР»
атты қашықтықтан өткізілетін магистранттар мен жас ғалымдардың
Халықаралық конференциясын жариялайды
Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған конференция сырттай нысанда кейін
материалдар жинағын электронды PDF форматта басып шығару шартымен жүргізіледі. Әрбір
қатысушы және ғылыми жетекші конференцияға қатысқаны жайлы сертификат пен жинақтың
электронды нұсқасын алады.
Конференция қатысушылары: Басылымға барлық тілек білдірушілер өз мақаласын ұсына
алады. Қатысу жеке және бірігу арқылы болуы мүмкін. Бірігіп жасаған жұмыстың авторлар саны
екі адамнан аспауы керек.
Конференция тілі: қазақ және орыс.
ӨТКІЗІЛУ УАҚЫТЫ МЕН ТӘРТІБІ:
құжаттарды қабылдау уақыты 31.07.2022ж. дейін
Сертификаттар мен жинақты жіберу 8 тамыздан кейін
Мақаланың басылымы үшін қажет құжаттар:
- мақала басылымына сауалнама;
- мақала мәтіні;
- төлем квитанциясының скан.көшірмесі.
Қатысу үшін жұмыстар astana_center_2013@mail.ru электронды поштасына қабылданады
Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер
жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз
Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар
1. Конференция қатысушылары мақала мазмұнына жауапты. Қатысушы заңға сәйкес,
үшінші тұлғаның интеллектуалды құқығын бұзғаны үшін өзі жауапты. Үшінші тұлғадан нарзылық
түссе, қатысушы өзі, өз күшімен және өз қаражатынан наразылықты үшінші тұлға алдында
реттейді.
2. Басылымға көлемі 6 беттен артық емес машинамен терілген мәтінді мақалалар
қабылданады.
3. Жұмыс Microsoft Word редакторында орындалуы керек. Бет форматы - А4. Негізгі
мәтіннің шрифті Times New Roman; шрифтің өлшемі - 14 кегль; абзат жол - 1,0 см. Теңестіру формат бойынша; жоларалық интервал – бір.
4. Мәтіндер келесі жолмен рәсімделеді: мақаланың атауы, интервалдан кейін бір жол
төменірек автордың (бірлескен автордың) фамилиясы аты-жөні толығымен, бұдан кейін келесі
жолда – ұйымның атауы (толық, аббревиатурасыз), қала. Бұдан әрі интервалдан кейін ұсынылып
отырған толық мәтін басылады.
Құрылымы
1 Мақаланың атауы
2 Автордың (бірлескен автордың) аты-жөні
3 Оқу орнының атауы
4. Мақала мәтіні
5 Әдебиет

«ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР»
атты қашықтықтан өткізілетін магистранттар мен жас ғалымдардың
Халықаралық конференциясына өтініш
Автордың аты-жөні толығымен
Оқу орнының толық атауы (қысқартусыз)//
Мақала тақырыбы
Жетекшінің аты-жөні
Ұялы телефон
E-mail - конференция материалдарын жіберу үшін
Өтініш жеке файлда рәсімделеді!
ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Орталықтың ұйымдастыруымен өтіп отырған конференцияға қатысу ақылы. Қатысу төлемін
қатысушы өз қаражаты есебінен төлейді. Материал жариялау құны 3500тг.
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 778 666 68 67
E-mail:
astana_center_2013@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

Банктік реквизиттер:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Қазақстан Халық Банкі"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
Kaspi голд арқылы төлеу тәртібі
Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі бөлімдерге
өту керек "төлемдер" → "білім беру" → "Қосымша
білім" → регионды Нұр-Сұлтан қаласына өзгертіп,
тізімнен "ZIAT" ғылыми-әдістемелік орталығын
таңдаңыз.
Құрметпен,
ҒӘО «ZIAT» жетекшісі, Б. Жуманова

