
                     
 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

III РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ЖАС ҒАЛЫМДАР "ЖАС ТҰРАН-2021" 
 

«Экономика мен қоғамды цифрландыру:  

жас зерттеушілердің үлесі»  
 

"Тұран" университеті қазақстандық жоғары оқу орындарының студенттері мен 

магистранттарын "Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі" 

тақырыбында "ЖАС ТҰРАН-2021" жас ғалымдардың III республикалық ғылыми–

практикалық конференциясының жұмысына қатысуға шақырады.  

Конференция 2021 жылдың 21 сәуірінде өтеді.  "Тұран" университетінде 

орналасқан мекен- жайы: Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 16А  

 

Конференцияның мақсаты: 
жас зерттеушілердің, студенттердің, магистранттардың ғылыми және 

шығармашылық белсенділігін, ғылымның, бизнестің, басқарудың, құқықтың әр түрлі 

салаларында оларды іздеу және енгізу қызметін дамыту; 

Алматы қ. және Қазақстан жоғары оқу орындарына арналған конференцияның 

ашықтығы арқасында университеттің ғылыми-білім беру кеңістігін кеңейту; 

әр түрлі жоғары оқу орындарының студенттері, магистранттары арасында ғылыми 

және іскерлік байланыстар орнату және жас зерттеушілерді ғылыми жұмысқа тарту. 

 

Баяндамаларда келесі секциялар бойынша ғылыми-іздестіру қызметінің нәтижелері 

ұсынылуы мүмкін: 

 экономикалық ғылымдар;  

 заң ғылымдары, халықаралық құқық; 

 географиялық ғылымдар, туристік бизнесті ұйымдастыру; 

 филологилық ғылымдар,  журналистика;   

 философия, мәдениеттану, өнертану, кино өнері;  

 тарих ғылымдары, аймақтану, халықаралық қатынастар;  

 психологиялық және әлеуметтік ғылымдар;  

 физико-математикалық және техникалық ғылымдар.  

 

Пленарлық және секциялық отырыстарға қатысқан жас ғалымдарға сертификаттар 

беріледі . 

Баяндамалар 2021 жылдың 12 сәуіріне дейін қабылданады (мерзімін ұзартпай). 

Конференция материалдары тек электронды түрде жарияланады, сондықтан мақалалар 

ақысыз қабылданады.  

Баяндама көлемі: студенттер үшін – 3 бетке дейін, магистранттар үшін – 1,5 

интервалдан кейін 5 бетке дейін.  

Қ А Т Ы С У Ғ А  Ш А Қ Ы Р А М Ы З  



 

ТЕЗИСТЕР МЕН БАЯНДАМАЛАРДЫ РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ 

Баяндамалар электронды нұсқада ұсынылады. Мәтін WINWORD XP немесе 

*RTF (REACH TEXT FORMAT) форматында терілуі тиіс, Times New Roman шрифті, 

14 кегль. Формулаларды формула редакторы (Microsoft Equation) қосымшасында 

теріңіз. 

Парақтың оң жақ жоғарғы бөлігінде автордың тегі мен аты-жөні, оқу орны 

жазылады . Парақтың ортасында материалдың атауы жазылады. Содан кейін жол 

жиектерінің мынадай өлшемдерін сақтай отырып, тасымалсыз басылатын мәтін 

жазылады: сол жағы – 30 мм, оң жағы – 10 мм, жоғарғы жағы – 15 мм, төменгі жағы – 20 

мм. Абзацтық шегініс үшінші белгіден басталады. Мәтінде тік жақшада пайдаланылған 

әдебиеттерге сілтемелер басылады, әдебиеттер тізімі мақала соңында басылады (3-4-тен 

артық емес).  

Әдебиеттер тізімінен кейін мекен- жайыңызды, телефоныңызды көрсетуіңізді 

сұраймыз. Бір автордан бір ғана мақала қабылданады. 

Баяндамаларды e-mail-ге жіберулеріңізді сұраймыз: rio_turan@mail.ru 

Анықтама үшін телефон: 8(727) 260–40–18, 260-40-17, 260–40–00 (ішкі 758) 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ: 

Төрайым - Нұрмұханова Гүлнар Жағыпарқызы, "Тұран" университетінің стратегиялық 

даму, ғылым және инновация жөніндегі проректоры, э. ғ. д., профессор. 

Каб. 405. Тел.: 260-40-05.  

Жауапты хатшы - Шотбакова Үміт Қанатқызы, стратегиялық даму, ғылым және 

инновация жөніндегі проректордың көмекшісі. 

Каб. 403. Тел.: 260-40-17.  E-mail: turan_nauka@turan-edu.kz    

Техникалық хатшы - Жуйкова Майя Антоновна.  

Каб. 209. Тел.: 260-40-18.  E-mail: rio_turan@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

III РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЖАС ТҰРАН–2021»  

 
 

«Цифровизация экономики и общества:  

вклад молодых исследователей»  
 

Университет «Туран» приглашает студентов и магистрантов казахстанских вузов 

принять участие в работе III республиканской научно-практической конференции 

молодых ученых «ЖАС ТҰРАН–2021» на тему «Цифровизация экономики и 

общества: вклад молодых исследователей».  
Конференция состоится 21 апреля 2021 года в университете «Туран» по адресу: 

г. Алматы, ул. Сатпаева, 16А (актовый зал). 

 

Цели конференции: 
развитие научной и творческой активности молодых исследователей, студентов, 

магистрантов, их поисковой и внедренческой деятельности в различных сферах науки, 

бизнеса, управления, права; 

расширение научно-образовательного пространства университета благодаря 

открытости конференции для высших учебных заведений г. Алматы и Казахстана; 

установление научных и деловых контактов между студентами, магистрантами 

различных вузов и привлечение молодых исследователей к научной работе. 

 

В докладах могут быть представлены результаты научно-поисковой деятельности 

по следующим секциям: 

 экономические науки;  

 юридические науки, международное право; 

 географические науки, организация туристского бизнеса; 

 филологические науки,  журналистика;   

 философия, культурология,  искусствоведение, киноискусство;  

 исторические науки, регионоведение, международные отношения;  

 психологические и социологические науки;  

 физико-математические и технические науки.  

 

Молодым ученым, принявшим участие в работе пленарного и секционных 

заседаний, будут вручены сертификаты. 

Доклады принимаются до 12 апреля 2021 года (без продления срока). Материалы 

конференции будут опубликованы только в электронном виде, поэтому статьи к 

публикации принимаются без оплаты.  

Объем докладов: для студентов – до 3 страниц, для магистрантов – до 5 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала.  

П Р И Г Л А Ш А Е М    К    У Ч А С Т И Ю  



 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ 

Доклады представляются в электронном варианте. Текст должен быть набран в 

формате WINWORD XP или *.RTF (REACH TEXT FORMAT), шрифт Times New 

Roman, кегль 14. Формулы набирать в приложении – редактор формул (Microsoft 

Equation). 

В правой верхней части листа печатается фамилия и инициалы автора, место учебы. 

В середине листа печатается название материала. Затем идет текст, который следует 

печатать без переносов, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ начинается с третьего знака. В 

тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, 

список литературы печатается в конце статьи (не более 3-4-х источников).  

После списка литературы просим указать Ваш адрес, телефон. От одного автора 

принимается только одна статья. 

Доклады просим направлять на e-mail: rio_turan@mail.ru 

Телефон для справок: 8(727) 260–40–18, 260-40-17, 260–40–00 (вн. 758) 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель – Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна, проректор по стратегическому 

развитию, науке и инновациям университета «Туран», д.э.н., профессор. 

Каб. 405. Тел.: 260-40-05.  

Ответственный секретарь – Шотбакова Үміт Қанатқызы, помощник проректора по 

стратегическому развитию, науке и инновациям. 

Каб. 403. Тел.: 260-40-17.  E-mail: turan_nauka@turan-edu.kz    

Технический секретарь – Жуйкова Майя Антоновна.  

Каб. 209. Тел.: 260-40-18.  E-mail: rio_turan@mail.ru 

 
 

 

 


