
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI 

ЕУРАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 
Ақпараттық хабарлама 

2020 жылдың 4 желтоқсанында Еуразия гуманитарлық институты ЖОО-ның 25 

жылдығына арналған «Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі 

мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткiзедi. 

Конференцияның мақсаты: қазіргі жағдайда гуманитарлық білім беру тәжірибелерін 

қорыту, келешектегі даму бағыттары мен трансформациялануын белгілеу.  

 

Конференцияның ғылыми бағыттары: 

1. Педагогика және психология. 

2. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар: тарих, әлеуметтану, философия, әлеуметтік 

жұмыс, экология, валеология. 

3. Қазақ және орыс филологиясы. 

4. Шетел филологиясы және аударма ісі. 

5. Құқықтану. 

6. Экономика және қаржы. 

Конференция мәжілісінің форматы: пленарлық отырыс, дөңгелек үстел. 

Материалдар электрондық жинағы конференцияға дейін шығарылатын болады. 

Конференция материалдарын шығару үшін қатысуға тапсырыс пен баяндама мәтінін 

2020 ж. 15 қарашаға дейін жіберу қажет. Тіркеу жарнасы – 3000 теңге. 

Жұмыс тілдері - қазақ, орыс және ағылшын. 

Конференция қатысушыларына сертификат беріледі. 

Баяндамаларды ресiмдеу тәртiбi 

Мәтiн Microsoft Office Word-та терiлуi тиiс. Баяндамалар үшiн – шрифт Times New 

Roman, кегль 14, бiр жарым интервал. Мәтiн көлемi А4 форматты парақпен 5 толық бетке 

дейiн. Шеттерi: сол жағы – 3 см, жоғарғы, төменгi және оң жағы – 2 см; 

– парақтың оң жақ жоғарғы бөлiгiнде – Кiшi әрiппен автордың аты-жөнi, ғылыми 

дәрежесi мен атағы; төменде: қаланың, жұмыс орындалған мекеменiң атауы; 

– ортасында: бас әрiппен мақаланың атауы, әрi қарай мәтiн; 

– әдеби дереккөздерге сілтемелер мақала соңында беріледі; 

– мақала мәтiнiн электронды түрде берулерiңiздi сұраймыз; 

– көрсетiлген мерзiмнен кешiктiрiлiп жiберiлген немесе талаптарға сай ресiмделмеген 

материалдар қаралмайды және керi қайтарылмайды; ұйымдастыру комитетi мақалаларды 

iрiктеу құқығын өзiне қалдырады; 

– мәтiн автор тарапынан редакциялануы, оқылуы тиiс.  

 
Материалды мына мекенжайға жiберулерiңiздi сұраймыз: 

010009, Нұр-Сұлтан қ., Жұмабаев даңғылы, 4, Еуразия гуманитарлық институты 

e-mail: konf.eagi2020@mail.ru, +77011768551, +7(7172)561933 

Тапсырыста көрсетiледi: Қатысушының аты-жөнi, жұмыс орны, ғылыми дәрежесi мен атағы, 

секцияның атауы, баяндамасының тақырыбы, байланыс телефондары, e-mail. 

Тiркеу жарнасы Нұр-Сұлтан қаласы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың  

ИИК КZ806010111000036337 есеп-шотына аударылады,  

БИН 990140001808, БИК HSBKKZKX, КБе 17, төлем бағытының коды 861 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 
Информационное сообщение 

Евразийский гуманитарный институт 4 декабря 2020 г. проводит Международную 

научно-практическую конференцию «Современные проблемы гуманитарных и 

социальных наук», посвященную 25-летию вуза.  

Цель конференции – обобщение опыта, обозначение перспективных направлений 

развития и трансформации гуманитарного образования в современных условиях. 

 

Научные направления конференции: 

1. Педагогика и психология. 

2. Социально-гуманитарные науки: история, социология, философия, социальная 

работа, экология, валеология. 

3. Казахская и русская филология. 

4. Иностранная филология и переводческое дело. 

5. Право. 

6. Экономика и финансы. 

Формат заседаний конференции: пленарное заседание, круглый стол. 

К началу конференции будет подготовлен электронный сборник материалов.  

Для публикации материалов конференции необходимо до 15 ноября 2020 г. прислать 

заявку на участие и текст доклада. Регистрационный взнос – 3000 тенге. 

Рабочие языки – казахский, русский, английский. 

Всем участникам будет выдан сертификат. 

Порядок оформления докладов 

Текст должен быть набран в Microsoft Office Word. Для докладов - шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный. Объем текста до 5 полных страниц на листах 

формата А4. Поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее и правое – 2 см; 

– в правой верхней части листа – ФИО автора (ов) строчными буквами, ученая степень и 

звание; ниже: город, полное название учреждения, в котором выполнена работа; 

– по центру: название статьи прописными буквами, далее текст; 

– ссылки на литературные источники даются в конце статьи; 

– текст статьи просим представить в электронном виде; 

– материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются; оргкомитет 

оставляет за собой право отбора статей; 

– текст должен быть отредактирован, вычитан автором.  
 

Материалы просим направлять по адресу: 

010009, г. Нур-Султан, пр. Жумабаева, 4, Евразийский гуманитарный институт 

e-mail: konf.eagi2020@mail.ru,  +77011768551, +7(7172)561933 (оргкомитет) 

В заявке указываются ФИО участника, место работы, ученая степень и звание, название секции, 
тема выступления, контактные телефоны, e-mail. 

Регистрационный взнос перечисляется на ИИК КZ806010111000036337  

в АО «Народный Банк Казахстана» 

 г. Нур-Султан, БИН 990140001808, БИК HSBKKZKX, КБе 17, Код назначения платежа 861 
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MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

EURASIAN HUMANIIES INSTITUTE 

 

INFORMATION MESSAGE 

On 4 December 2020 the Eurasian Humanities Institute holds the International scientific-

practical conference “Contemporary problems of humanitarian and social sciences”dedicated to 

the 25-th anniversary of the Institute. 

The aim of the conference is generalization of the experience, determination of the 

promising directions of the development and transformation of the humanitarian education in 

modern conditions. 

Scientific directions of the conference: 

7. Pedagogy and Psychology. 

8. Social-humanitarian sciences: history, sociology, philosophy, social work, ecology, 

valeology. 

9. The Kazakh and Russian Philology. 

10. Foreign Philology and Translation Major. 

11. Law. 

12. Economics and Finance. 

Format of meetings: the Plenary meeting, the Round table. 

There will have been prepared the electronic collection of the materials by the beginning of the 

conference.  

For publication of the materials of the conference it is necessary to send the order for the 

participation and the text of the report by 15 November 2020.Registration payment is 3,000 tenge. 

Working languages – Kazakh, Russian, English. 

All the participants will be given certificates. 

Requirements to the reports’ registration 

The text must be typed inMicrosoft Office Word. For the reports – cipher: Times New Roman, 

size 14, interval-1.5. the volume of the text –up to 5 full pages A4. Margins – from the left – 3 cm, 

from the top, bottom and right – 2 cm; 

– On the right top part of the page – full name of the author( or authors) in lower case, academic 

degree and title; below – the name of the city, full name of the institution, in which the work had 

been done; 

– In the centre: the title of the article with capital letters, then the text follows; 

– References to literary sources are given at the end of the article; 

– The text of the article should be represented in the electronic type; 

– The materials presented after the dead-line or written not according to the requirements are 

not accepted and are not returned; the organization committee has the right of selecting the articles; 

– the text must be edited and corrected by the author. 

Materials are required to be sent to the address: 

Eurasian Humanities Institute, Zhumabayev Prospect, 4,Nur-Sultan-city, 010009 

e-mail: konf.eagi2020@mail.ru,+77011768551, +7(7172)561933 (organizational committee) 

In the form of the order fill in: the full name of the participant, place of the work, academic 

degree and title, the name of the section, the theme of the report, contact telephones, e-mail. 

Registration payment is transferred throughИИККZ806010111000036337 

АО «Народный Банк Казахстана» s.Nur-Sultan,  

БИН990140001808, БИКHSBKKZKX 
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