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КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В Карагандинском университете Казпотребсоюза 31 мая 2022 года будет
проходить Международная научно-практическая конференция на тему:
«Перспективы и возможности современной экономики в условиях интеграции
науки, образования и бизнеса», организуемая в рамках реализации
международного проекта Erasmus+ MIETC и функционирования в университете
научных школ д.э.н., профессора Аймагамбетова Е.Б. и д.э.н., профессора
Алимбаева А.А. Гостями конференции станут Европейские и Центральноазиатские
партнеры, участвующие в международном проекте MIETC.
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, докторанты и
преподаватели высших учебных заведений, представители научного и
профессионального сообщества, государственные служащие, работники финансовоэкономической сферы, предприниматели.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Формат проведения: онлайн (ZOOM), офлайн.
По итогам проведения конференции планируется издание сборника научных
трудов, в котором будут размещены оригинальные, ранее не опубликованные
статьи. Степень оригинальности текста должна составлять не менее 70%.
Ответственность за содержание статьи и формы неправомерного заимствования
(плагиат) несет автор или авторский коллектив.
Материалы должны быть направлены в организационный комитет не позднее
20 мая 2022 года. Статьи, представленные позже указанного срока, не
рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации
статьи, не соответствующие требованиям к оформлению и оригинальности.
Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена
на сайте Карагандинского университета Казпотребсоюза: www.keu.kz
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Требования к оформлению статьи
В статье указываются: тема, фамилия, инициалы автора (авторов), степень,
ученое звание, название учебного заведения (организации), город, страна.
Рекомендуется:
- наличие статистических и эмпирических данных,
- примеры из практики,
- спорные точки зрения ученых, занимающихся исследованием заявленной
проблемы,
- точка зрения автора на решение выделенных проблем.
Статья представляется в виде одного файла в формате WinWord. Параметры:
формат страницы – А-4, все поля страницы по 2 см. Объем статьи не должен
превышать 5 страниц, без нумерации страниц. Шрифт: Times New Roman, кегль 12.
Межстрочный интервал: одинарный. Отступ красной строки: 1 см. Выравнивание
текста: по ширине. Формулы, таблицы и рисунки вставляются в текст тезисов как
объект. Данные автора и научного руководителя, выравнивание по центру.
Аннотация до 50 слов. Ключевые слова – до 7 словосочетаний.
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например [1, с. 152].
Список литературы оформляется в соответствии с действующими стандартами.
Ссылки на рисунки и таблицы по тексту обязательны.
Для публикации в сборнике необходимо на эл. адрес Оргкомитета
gizzat@yandex.ru отправить: текст статьи с пометкой: «На конференцию», файл
статьи следует назвать по фамилии первого автора (Ахметов А.А. статья).
Также участники могут выслать материалы статьи по почте: 100009,
Караганда,
ул.
Академическая
9,
Карагандинский
университет
Казпотребсоюза, каб.362, 266, тел. +7 (7212) 44-16-34 (внутр.185, 142). Статьи к
публикации принимаются без оплаты.
Заявка на участие в Международной научно-теоретической конференции
«Перспективы и возможности современной экономики в условиях интеграции
науки, образования и бизнеса» оформляется по форме, указанной ниже
(Приложение 2). Заявка высылается отдельным файлом, но в одном письме с
прикрепленной статьей. Файл заявки именуется следующим образом (пример):
Ахметов А.А. заявка.
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Приложение 1
Образец правильно оформленной статьи
ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ахметов А.А., PhD
КарУ Казпотребсоюза, г. Караганда, Республика Казахстан
Согласно международной практике, ГЧП рассматривается не только как
средство инвестирования в инфраструктуру…
Таблица 1
Преимущества внедрения ГЧП в здравоохранении
Примечание – Данные Казахстанского центра государственно-частного партнерства
[3]

Рисунок 1 – Договоры ГЧП в секторах экономики за 2021 год [3]
Список литературы:
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Приложение 2
Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции на тему:
« Перспективы и возможности современной экономики в условиях
интеграции науки, образования и бизнеса»
Фамилия, имя, отчество автора
(авторов)
2. Должность.
3. Ученая степень, ученое звание
4. Полное наименование учебного
заведения (организации)
5. Адрес учебного заведения
(организации)
6. Контактные телефоны (с кодом
города)
7. е-mail
8. Тема научной статьи
9. Направление конференции
10. Форма участия
1.

Онлайн или офлайн

DEVELOPMENT OF A MASTER PROGRAMME IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
ENTREPRENEURSHIP FOR TRANSITION COUNTRIES
610198-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК КАФЕДРАСЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ
БАСҚАРУ КАФЕДРАСЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде 2022 жылдың 31 мамырында
Erasmus+ MIETC халықаралық жобасын және э.ғ.д., профессор Аймағамбетов Е.Б.
және э.ғ.д., профессор А.А.Алимбаевтың ғылыми мектептерін жүзеге асыру жұмыс
аясында ұйымдастырылған «Ғылым, білім және бизнестің интеграциясы
жағдайындағы қазіргі замаңғы экономиканың перспективалары мен
мүмкіндіктері» тақырыбында Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
өтеді. Конференция қонақтары MIETC халықаралық жобасына қатысатын
Еуропалық және Орталық -Азиялық серіктестер болады.
Конференцияға
қатысуға
жоғары
оқу
орындарының
студенттері,
магистранттары, докторанттары мен оқытушылары, ғылыми және кәсіби
қоғамдастықтың өкілдері, мемлекеттік қызметшілер, қаржы-экономикалық саланың
қызметкерлері, кәсіпкерлер шақырылады.
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Өткізу форматы: онлайн (ZOOM), офлайн.
Конференция қорытындысы бойынша ғылыми еңбектер жинағын басып
шығару жоспарлануда, онда бірегей, бұрын жарияланбаған мақалалар
орналастырылады. Мәтінің түпнұсқалығы кемінде 70% құрауы тиіс. Мақаланың
мазмұны мен заңсыз қарыз алу нысаны (плагиат) үшін автор немесе авторлық ұжым
жауапты болады.
Материалдар ұйымдастыру комитетіне 2022 жылғы 20 мамырдан кешіктірілмей
жіберілуі тиіс. Көрсетілген мерзімнен кейін ұсынылған материалдар
қарастырылмайды. Ұйымдастыру комитеті ресімдеу мен түпнұсқалыққа қойылатын
талаптарға сәйкес келмейтін мақаланы қабылдамауға құқылы.
Конференцияның ғылыми еңбектер жинағының электрондық нұсқасы
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің сайтында орналастырылады:
www.keu.kz
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Мақаланы ресімдеуге қойылатын талаптар
Мақалада тақырып, автордың (Авторлардың) тегі, аты-жөні, дәрежесі, ғылыми
атағы, оқу орнының (ұйымның) атауы, қаласы, елі көрсетіледі.
Ұсынылады:
- статистикалық және эмпирикалық деректердің болуы,
- практикадан мысалдар,
- мәлімделген мәселені зерттеумен айналысатын ғалымдардың даулы
көзқарастары,
- автордың таңдалған мәселелерді шешуге көзқарасы.
Мақала WinWord форматында бір файл түрінде ұсынылады. Параметрлер: бет
пішімі – А-4, беттің барлық жиектері 2 см. Мақала көлемі 5 беттен аспауы керек,
беттер нөмірленбейді. Шрифт: Times New Roman, кегль 12. Жоларалық интервал: 1.
Қызыл жол шегінісі: 1 см. Мәтінді туралау: ені бойынша. Формулалар, кестелер мен
суреттер тезис мәтініне объект ретінде енгізіледі. Автор мен жетекшінің
мәліметтері, ортасында туралау.
Аннотация 50 сөзге дейін. Түйінді сөздер -7 сөз тіркесіне дейін.
Әдебиетке сілтемелер тік жақшада көрсетіледі, мысалы [1, 152 б.]. Әдебиеттер
тізімі қолданыстағы стандарттарға сәйкес ресімделеді. Мәтін бойынша суреттер мен
кестелерге сілтемелер қажет.
Жинақта жариялау үшін электрондық поштада ұйымдастыру комитетінің
gizzat@yandex.ru мекен-жайына жіберу қажет: "конференцияға" деген белгісі бар
мақала мәтінін, мақала файлын бірінші автордың аты-жөнімен атау керек (Ахметов
А.А. мақала).
Сондай-ақ қатысушылар мақала материалдарын пошта арқылы жібере алады:
100009, Қарағанды, Академиялық көшесі 9, Қазтұтынуодағы Қарағанды
университеті, каб. 362, 266, Тел. +7 (7212) 44-16-34 (ішкі.185, 142). Мақалалар
жарияланымға ақысыз қабылданады.
" Ғылым, білім және бизнестің интеграциясы жағдайындағы қазіргі замаңғы
экономиканың перспективалары мен мүмкіндіктері " халықаралық ғылымитеориялық конференциясына қатысуға өтінім төменде көрсетілген нысан бойынша
ресімделеді (2-қосымша). Өтінім жеке файлмен жіберіледі, бірақ мақала жазылған
бір хатта. Өтінім файлы былайша аталады (мысалы): Ахметов А.А. өтінім.
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Қосымша 1
Үлгі
БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДА
МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК ҚҰРАЛДАРЫН ЕНГІЗУ
Ахметов А. А., PhD
Қазтұтынуодағы Қарағанды Университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.
Халықаралық тәжірибеге сәйкес, МЖӘ тек инфрақұрылымды инвестициялау
құралы ретінде қарастырылмайды…
1 кесте
Денсаулық сақтау саласына МЖӘ енгізудің артықшылықтары
Ескертпе-Қазақстандық мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығының деректері
[3]

1-сурет-2021 жылға экономика секторларындағы МЖӘ шарттары [3]
Әдебиеттер тізімі:
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Қосымша 2
«Ғылым, білім және бизнестің интеграциясы жағдайындағы қазіргі замаңғы
экономиканың перспективалары мен мүмкіндіктері» тақырыбы бойынша
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға
Өтініш
1.

Автордың аты-жөні (авторлардың)

2.

Лауазымы

3.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

4

Оқу орнының (ұйымның)толық атауы

5

Оқу орнының (ұйымның)мекенжайы

6

Байланыс телефондары (қала
кодымен)

7.

е-mail

8.

Ғылыми мақаланың тақырыбы

9.

Конференция бағыты

10. Қатысу нысаны
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KARAGANDA UNIVERSITY OF KAZPOTREBSOYUZ
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND ENTERPRENEURSHIP
DEPARTMENT OF ECONOMIC THEORY AND
STATE AND LOCAL GOVERNMENT

LETTER OF INVITATION
As a part of the international project Erasmus+ MIETC and in the framework of the
functioning of scientific schools of Doctor of Economics, Professor Aimagambetov E.B.
and Doctor of Economics, Professor Alimbaev A.A. at the University, International
scientific and practical conference "Prospects and opportunities of modern economy in
the conditions of integration of science, education and business" will be held in
Karaganda University of Kazpotrebsoyuz on 31st May, 2022. The guests of the conference
are European and Central Asian partners participating in the international project MIETC.
Students, undergraduates, doctoral students and teachers of higher educational
institutions, representatives of the scientific and professional community, civil servants,
employees of the financial and economic sphere, entrepreneurs are invited to participate in
the conference.
The languages to be used at the conference are Kazakh, Russian, and English.
The format of the event: online (ZOOM), offline.
Following the results of the conference, it is planned to publish a collection of
scientific works, which will contain original, previously unpublished articles. The degree
of originality of author’s materials has to be not less than 70%. An author or composite
author is responsible for the content of the article and the forms of illegal borrowings
(plagiarism).
The materials should be sent to organizing committee not later than on 20th May,
2022. Articles submitted later than the deadline are not considered. Organizing committee
reserves the right to reject articles that do not meet the above requirements.
An electronic version of the collection of scientific works of the conference will be
placed on the website of the Karaganda University of Kazpotrebsoyuz: www.keu.kz
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Articles formatting requirements
An article specifies: subject, surname, initials of the author(s), degree, academic
title, name of educational institution (organization), city and country.
Recommended:
- availability of statistical and empirical data,
- practical examples,
- controversial points of view of scientists involved in the study of the given
problem,
- the author's point of view on the solution of the highlighted problems.
The article is presented as a single file in WinWord format. Parameters: page format
– A-4, all page margins are 2 cm. Volume of the article should not exceed 5 pages, without
page numbering. Font: Times New Roman, size 12. Line spacing: single. Paragraph line
should indent: 1 cm. Text should be justified. Formulas, tables and figures are inserted into
the text of abstracts as an object. Author's and supervisor's data: center aligned.
Abstract: up to 50 words. Keywords: up to 7 phrases.
References to literature are indicated in square brackets, for example [1, p. 152].
The list of references should be shaped in accordance with the current standards.
References to figures and tables in the text are required.
For publication in the materials collection, it is necessary to send an email to the
Organizing Committee gizzat@yandex.ru with the text of the article marked: "To the
conference", the article file should be named by the surname of the first author (Akhmetov
A.A. article).
Participants can also send the materials of the article by mail: 100009, Karaganda,
Akademicheskaya str. 9, Karaganda University of Kazpotrebsoyuz, office 362, 266, tel. +7
(7212) 44-16-34 (ext.185, 142). Articles are accepted for publication without payment.
The application for participation in the International Scientific and Theoretical
Conference "Prospects and opportunities of the modern economy in the conditions of
integration of science, education and business" should be filled in the form indicated
below (Appendix 2). The application should be sent in a separate file, but in one letter with
an attached article. The application file should be named in accordance with the example:
Akhmetov A.A. application.
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Appendix 1
A sample of a properly formed article
IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
INSTRUMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION AND HEALTHCARE
Akhmetov A.A., PhD
KarU of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Republic of Kazakhstan
According to international practice, PPP is considered not only as a means of
investing in infrastructure…
Table 1
Advantages of implementing PPP in healthcare
Note – Data from the Kazakhstan Center for Public-Private Partnership [3]

Figure 1 – PPP contracts in economic sectors in 2021 [3]
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DEVELOPMENT OF A MASTER PROGRAMME IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
ENTREPRENEURSHIP FOR TRANSITION COUNTRIES
610198-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Appendix 2
Application form
for participation in the International scientific and practical conference "Prospects and
opportunities of modern economy in the conditions of integration of science,
education and business"
1.
2.
3.
4.

Full name of the author (authors)
Title
Scientific/academic degree
Full name of the educational
institution (organization)
5. Address of the educational institution
(organization)
6. Phone numbers (with area code)
7. e-mail
8. The subject of the scientific article
9. The focus of work at the conference
10. Form of participation

Online / offline

