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Алматы, 14 сәуір 2017 жыл 

 
Алматы Менеджмент Университеті студенттер мен магистранттарды жыл сайын өткізілетін i-START 
2017 ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырады. Конференцияға баяндамалар 
төмендегідей тақырыптық секциялар бойынша қабылданады: 

Секцияның атауы Жауапты  кафедра  
Менеджмент және маркетинг: сын-тегеуріндер мен 
мүмкіндіктер  

Менеджмент және маркетинг 

Белгісіздік жағдайындағы қаржы және бухгалтерлік есеп: 
мүмкіндіктер мен тәуекелдер 

Қаржы, есеп және аудит 

Қызмет көрсету экономикасын дамыту: негізгі басымдықтары Экономика және қызмет көрсету  
Мемлекет, саясат және құқық Мемлекеттік және қоғамдық саясат  

Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың өзекті 
мәселелері 

Ақпараттық технологиялар және 
жалпы білім беру пәндері 

Кәсіпкерлік және технологияны коммерцияландыру  Ғылыми зерттеулер орталығы  
Кәсіпкерлікті дамытуда инновациялардың рөлі Ғылыми зерттеулер орталығы 
 
Конференцияның жұмыс тілі: қазақ, орыс, ағылшын 

Конференцияға бұрын еш жерде жарияланбаған, міндетті түрде ғылыми-жетекшінің басқаруымен бір 
немесе бірнеше авторлармен орындалған мақалалар қабылданады.  

Барлық жұмыстар плагиатқа  тексеріледі. Мәтін бірегейлігі ең аз дегенде – 70%-ды құрауы тиіс 
(кестелер мен пайдаланылған әдебиеттер тізімін қоспағанда). 

Конференцияға қатысу жолдары: 

• іштей (баяндамамен шығып сөйлеу, Power Point немесе Prezi арқылы 10 мин презентация жасау)  
• сырттай ( конференция жинағына мақала беру арқылы қатысу) 

Конференцияның үздік баяндамалары марапатталады. Баяндамаларды ұйымдастыру комитеті 
төмендегідей талаптар бойынша бағалайды:  
• ғылыми жаңалығы 
• инновациялық тәсілдеме 
• жасампаздылығы 
• тәжірибелік бағыты 



ЖҰМЫСТЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 
1. Жұмыс көлемі 1000 сөзге аспауы тиіс. 
2. Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.  
3. Мәтіндік редактор – Microsoft Word; Шрифт – Times New Roman; Кегль – 12 пт; Жоларалық 
интервал – 1; Жиегі – барлығы 2 см; Азат жолдың бірінші жолында шегініс – 1,25 см; 
Колонтитулдары – 1,25 см; Мәтінді теңестіру – ені бойынша. Мақала беттерін оң жақтағы 
төменгі бұрыштан нөмірлеу керек. 
4. Әрбір кесте, суреттер, сызбалар мәтінде көрсетілгеніне қарай нөмірленген болуы керек. 
Суреттер мен кестелердің дереккөзіне мәтінде сілтеме жасалады. 
5. Иллюстрациялық материалдар (суреттер, фотосуреттер, сызбалар, диаграммалар, кестелер) 
анық, түсініктемелік мәліметтермен, кем дегенде 300 dpi көлемінде болуы керек. Суреттер  
GIF, JPEG, TIFF  графикалық форматының бірінде, графиктер мен диаграммалар MS Word 
немесе MS Excel бағдарламасында жарты беттен аспайтындай көлемде орындалады. 
6. Әрбір сурет, кесте және диаграмма беттің ортасы бойынша теңестіріледі, атауы астыңғы 
жағына жартылай қалың қаріппен жазылуы керек. Барлық әріптік немесе сандық белгілерге 
түсініктемелік мәлімет сурет ішінде емес, негізгі немесе суреттен кейінгі мәтінде беріледі. 
7. Әрбір кестенің тақырыптық атауы кестенің үстіңгі бөлігіне ортасынан жартылай қалың 
қаріппен жазылады.  
8. Сканерленген кестелерді, суреттерді, диаграммаларды пайдалануға рұқсат етілмейді. 
9. Формулалар беттің ортасына қарай теңестіру керек. Формулаларды оң жақ шетінен 
нөмірлейді, ал формуланың өзі ортасына жазылады.  
10. Барлық қысқартулар мен шартты белгілер мәтінде алғашқы берілген кезінде түсіндіріледі. 
11. Дереккөздеріне сілтемелер  шаршы жақшалармен беріледі. Сілтемелер мәтінде берілуіне 
қарай  ретімен бірінші берілген сілтемеден басталып, тәртіппен нөмірленеді. Тікелей сілтеме 
жасалмаған әдебиет көрсетілмейді. Егер автор түпнұсқадан дәйексөз келтіретін болса, 
нөмірден кейін жақшаның ішінде беті міндетті түрде көрсетіледі. Сонымен бірге алдымен 
дереккөздің нөмірі, содан кейін нүктелі үтірден соң беттің нөмірі көрсетіледі, мысалы, [34; 216 
б.].  

Бірінші жолға мақаланың атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН ортасына теңестіріліп, басқа жолға 
тасымалданбай теріледі. Бір жоларалық интервалдан кейін автордың тегі, аты-жөні қалың 
қаріппен  ортасына теріледі. Келесі жолға оқу орнының толық атауы , мамандығы, курсы, 
қаласы  жазылады. Төменгі жолда ғылыми жетекшісі туралы мәліметтер көрсетіледі. Бір 
жоларалықтан интервалдан кейін азат жолдан мақаланың  мәтіні беріледі.   

Мақаланы рәсімдеу үлгісі 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ ШЕШІМДЕР ӘДІСІН  ОҢТАЙЛАНДЫРУ  
 

Асанова А.А. 
Алматы Менеджмент Университеті, «Менеджмент және маркетинг», 2-курс, Алматы қ. 

Ғылыми жетекшісі: Никифорова Н.В., э.ғ. д., профессор 
 

Мақала мәтіні [1]. 
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Файл ғылыми жұмыс өткізілетін секцияның нөмірімен және автордың тегімен аталуы тиіс: 
1_Асанова.doc немесе 6_Иванов.doc. 

Автор мақаланы жарияламас бұрын оның мазмұнын өзінің ғылыми жетекшісімен талқылауы 
тиіс. 
Ұйымдастыру жарнасы 1 мақала үшін  - 3000 теңге. Ұйымдастыру жарнасы үшін төлемді мақаланы 
қабылдағаны туралы Ұйымдастыру комитетінен хат алғаннан кейін ғана жүргізу қажет. 
Ұйымдастыру жарнасын төлеу үшін банк реквизиттері мен тәртібі  авторларға кейінірек 
хабарланады. 

 
Қатысу туралы өтініммен бірге мақаланы өткізудің 
соңғы мерзімі:  18 наурыз 2017 (қоса) 

Мақаланы мына электронды поштаға жіберіңіз: istart@almau.edu.kz 
 

 

Ұйымдастыру  комитеті 

Мырзақожа Д.А.   х.ғ.д., Стратегиялық жоспарлау және зерттеу басқармасының  директоры  
Укибаев Д.К.   Ғылыми зерттеулер орталығы журналының редакторы  
Сәуірбаева Ә.Т. Ғылыми зерттеулер орталығының бас маманы  
Ибжарова Ш.А. ф.ғ.к., «Ақпараттық технологиялар және жалпы білім беру пәндері» 

кафедрасының доценті  
Арын Ә.А.  экономика ғылымдарының магистрі,  «Қаржы, есеп және аудит» 

кафедрасының меңгерушісі  
Абдуллин Р.Ж. экономика ғылымдарының магистрі,  «Қаржы, есеп және аудит» 
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кафедрасының аға оқытушысы 
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кафедрасының аға оқытушысы 
Ордабаева А.Б. заң ғылымдарының магистрі, «Мемлекеттік және қоғамдық саясат пен 

құқық» кафедрасының аға оқытушысы 
Өмірсерік О. экономика ғылымдарының магистрі,  «Менеджмент және маркетинг» 
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