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Конференцияны ұйымдастырушы:  

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ: 

 

 Филология және тілдерді оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері.  

 Тарихи  зерттеулер 

 Қазіргі білім беру проблемалары мен перспективалары. 

 Мемлекет және қоғамды дамытудың қоғамдық-құқықтық аспектілері.  

 Әлеуметтік мәселелерді шешудегі БАҚ- тың рөлі. 

 

              Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын және неміс. 

      Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өтеді:  

 

1-секция. «Жаңа бағыттағы қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» 

Хатшы – Ибакова Ә, «Журналистика және филология» кафедрасының оқытушысы; 

E- mail: 1conf-inue@mail.ru 

2-секция «Қазіргі әлемдегі орыс тіл білімі: мәселелер,пікірталастар» 

Хатшы – Атыгаева Ж.Е., филология магистрі,  «Журналистика және филология» 

кафедрасының оқытушысы; E- mail: 2conf-inue@mail.ru 

3-секция «Қазіргі және классикалық әдебиет: үлгі етіп,қабылдау және жаңарту 

тұстары» 

Хатшы –Жакупова К.К., Фил(м) – 202 тобының  магистрантіы;  E- mail: 03conf-inue@mail.ru 

4-секция «Ағылшын тілін оқытудың өзекті мәселелері: теориялық және 

әдістемелік аспектілер» 

Хатшы –Чамжаева В.Н., Фил(м) – 102 тобының  магистранты; E- mail: 4conf-inue@mail.ru 

5-секция «Тарих мәселелері: өзекті тарихи мәліметтер» 

Хатшы - Ташимова А.Т., әлеуметтану магистрі, «Құқық және тарих» кафедрасының аға 

оқытушысы; E- mail: 5conf-inue@mail.ru 

6-секция «Қазақстанның рухани жаңғыруы: қазақстандық мәдениет, оның даму 

тенденциялары» 

Хатшы – Матаева А.Қ., филология магистрі,  «Журналистика және филология» 

кафедрасының аға оқытушысы; E- mail: 6conf-inue@mail.ru 

7-секция «Қазіргі педагогика және психология» 

Хатшы – Чуйкина А.С. , Фил(м) – 102 тобының  магистранты; E- mail: 7conf-inue@mail.ru 

8-секция «Қазіргі журналистика әлемі» 

Хатшы –Қайсаринова Р.С., филология магистрі,  «Журналистика және филология» 

кафедрасының аға оқытушысы; E- mail: 8conf-inue@mail.ru 

 

Конференцияның өткізілу орны: Павлодар қ. Ломов к-сі,45  

(Инновациялық Еуразия университетінің бас ғимараты).  

 

Конференция Инновациялық Еуразия университеті  «Журналистика және 



филология»  кафедрасының профессоры, филология  ғылымдарының докторы 

Имамбаева Ғайша Ертайқызының туғанына 60 жыл толуына орай  арналған іс-

шаралар аясында өтеді. 

 

Конференция жұмысына қатысуға жоғары оқу орындарының оқытушылары, аспиранттар, 

магистранттар, ғылыми қызметкерлер, мемлекеттік құрылымдар, кәсіпорындар және  

ұйымдардың қызметкерлері шақырылады.  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 

Пленарлық және секциялық мәжілістер, шеберлік сыныптар, стендтік баяндамалар және 

көрсету материалдары. 

 
 

Конференция жұмысына қатысу өтінімдері    

2017 жылғы 19 желтоқсанға дейін қабылданады  
 

 

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 

 

2017 жылғы 19 желтоқсанға дейін баяндама және ұйымдастыру жарнасы төлемін 

растайтын құжатпен бірге конференцияға қатысуға толтырылған тіркеу нысаны түріндегі 

ӨТІНІМ мына мекенжай бойынша ұсынылады: 140003, Қазақстан Республикасы, Павлодар 

қ., Ломов к-сі, 45, Инновациялық Еуразия университеті (ИнЕУ), ғылыми-ұйымдастыру 

жұмысы бөлімі (107-кабинет). Қосымша баяндамашылар (бірлескен авторлар) болған 

жағдайда тіркеу нысаны конференция жұмысына қатысатын адамның атына толтырылады. 

Қосымша баяндамашылар тіркеу нысанының екінші бөлімінде көрсетіледі. Бірлескен 

авторлардың саны шектелмейді.  
Ұйымдастыру жарнасының төлемі туралы құжат электронды почта арқылы JPEG (jpg) 

немесе pdf форматында құжаттың сканерден өткізілген бейнесі түрінде ұсынылады. 

Бір автордан (қосымша баяндамашыларды қоса) екеуден артық баяндама қабылданбайды. 
Баяндама және тіркеу нысаны СD-ROM дискінде және қағазға басылған түрде  

немесе электронды почтасы бойынша секция хатшысының мекенжайына ұсынылады. 

Электронды хаттың «Тақырып» бөлімінде «Заявка на конференцию «Қазіргі 
ғылыми парадигмадағы: тіл,әдебиет және тарих» _____________ (фамилия 

докладчика)» деп көрсетілсін («Тақырыпты» орыс тілінде толтыруды сұраймыз, себебі 
почталық бағдарламалар қазақ қарпін қабылдамайды). 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫ 

Ұйымдастыру комитеті конференцияға қатысу өтінімін қабылдағаннан кейін қатысушы 
конференция жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру жарнасын төлейді.  

Ұйымдастыру жарнасына конференция материалдарын басып шығару құны кіреді. 
Авторларға конференция материалдарын таратуға төленетін пошталық шығындар 
ұйымдастыру жарнасы құнына кірмейді және тапсырыс бандерольдері немесе 
посылкаларды жіберу үшін почталық тарифтер бойынша қосымша төленеді. 

Ұйымдастыру жарнасының құны (жинақтың бір данасына тапсырыс берген жағдайда) 
3500 теңге немесе 595 ресей рублін құрайды. 

Конференция қатысушысы жинақты бір данадан артық алатын болса, ұйымдастыру 

жарнасы әр қосымша дана үшін 2000 теңгеге немесе 340 ресей рубліне өседі. 
Қатысушылар жол ақысын, тұру және тамақ шығындарын өздері төлейді. 



 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫН  

ТӨЛЕУ ҮШІН ҚАРЖЫ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

теңгемен: 

ИИК (есептеу шоты) KZ246010241000003340, КБЕ 17, КНП 861, 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ, БИК HSBKKZKX,  

БИН 070740000364 

Алушы - «Инновациялық Еуразия университеті» ЖШС  

ресей рублімен: 

ИИК (есептеу шоты) КZ6060 10241000000558, КБЕ 17, КНП 861, 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ, БИК HSBKKZKX,  

БИН 070740000364 

Алушы - «Инновациялық Еуразия университеті» ЖШС  

 

БАЯНДАМАНЫ ЖАРИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Баяндама мәтіні және тіркеу нысаны компьютерде doc (Microsoft Word 97/2000(XP/2003) 

(қаріптер: Times New Roman Сyr, KZ Times New Roman, жолдар аралығы -  жалқы, символ 

мөлшері – 12 pt, барлық жиектері – 20 мм.) форматында жолдардың ені теңестіріліп, 

автоматты тасымалдауды орнатпай терілуі керек. Азат жол шегінісі - 1,25 см. Мәтін, кестелер 

мен суреттер «Мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар» 2.105-95 МемСТ сәйкес 

ресімделеді. Баяндама көлемі (суреттерді қоса) А4 (210 х 297 мм) форматында 6 беттен  

аспауы тиіс. Суреттер мәтінге қосылған объект ретінде ресімделеді. Әдебиеттерге сілтеме 

төртбұрышты жақшада көрсетіледі. Әдебиеттер тізімі баяндама мәтінінің соңында беріледі 

және цитаталардың қолданылуына қарай ресімделеді.  

Баяндама атауы ортада орналасып, бас әріптермен (қою қаріппен) басылады. Бір жол 

төмен беттің сол жағында орналасқан ӘОЖ индексі көрсетіледі. Баяндама атауынан соң бір 

аралық бос қалдырып, ортада – автор(-лар)дың аты-жөні мен тегі, ғылыми дәрежесі және 

ғылыми атағы, лауазымы, жұмыс орындалған ұйымның толық атауы, қала, электронды 

почтаның мекенжайы (қаріп-курсив) жазылады. Автор жөніндегі мәліметтен кейін бір жол 

өткізіп, баяндама тілінде құрастырылған баяндаманың қысқаша аннотациясы және одан 

төмен қарай ағылшын тілінде аннотация келтіріледі. Аннотациялар курсивпен беріледі. 

Аннотациялардың жалпы көлемі сөз арасындағы тасталымдарды (пробелдерді) қосқанда, 600 

таңбадан аспауы тиіс. Аннотациялардан кейін баяндаманың негізгі мәтіні беріледі: 
- баяндама файлы баяндама авторының тегімен, ал бірнеше автор болған жағдайда, тіркеу 

жарнасын төлеген автордың тегімен аталады;  

- тіркеу нысанының файлын белгілегенде, жоғарыда көрсетілгендей, баяндама файлының 
атауы жазылып, одан кейін дефис арқылы «регформа» немесе «regformа» сөзі қосылады. 

Мысалы, қатысушы А.Б. Елікбаев үшін баяндама файлының атауы төмендегідей 
ұсынылады: Еликбаев немесе Elikbaev, ал тіркеу нысаны файлының атауы: Еликбаев-
регформа немесе Elikbaev-regformа. 

 

 

 

 

 

 

 

БАЯНДАМАНЫ РЕСІМДЕУ  ҮЛГІСІ 



ӘОЖ 821.512.122 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУ 

 
А.Б. Елікбаев, филология ғылымдарының докторы, профессор   

И.В. Степанов, тарих ғылымдарының кандидаты 

Орал тарихи-гуманитарлық университеті (Екатеринбург қ.) 

E-mail: elikbaev@rambler.ru 

Аннотация мәтіні (курсив) 

 

Баяндама мәтіні (12 pt) 

 
Баяндама мәтіні түпнұсқа болып табылады және түзетуге жатпайды. 

Ұсынылған талаптарға сәйкес ресімделмеген жағдайда баяндама жарияланбайды. 
 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ 

140003 Павлодар қ., Ломов к-сі, 45, Инновациялық Еуразия университеті 

(ИнЕУ) (№ 1 ғимарат, 103 және 107-каб.); М.Горький к-сі,102/4.(№3,4 ғимарат,105 

және 411,413.416( б)-каб .)  

 

Байланыс телефоны:  

 (87182) 31-42-47, 31-42-78, 31-42-38 (внутр. 119, 131, 162) 

 
     

           ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Қазіргі ғылыми парадигмадағы: тіл, әдебиет және тарих» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

қатысушысының тіркеу нысаны 

(қатысуға өтінім берудің соңғы күні – 2017 жылғы 19 желтоқсан) 
 

     

Бағыттың атауы ________________________________________ 

 
Тегі  

Аты  

Әкесінің аты  

Ұйым атауы (толық) 

 

 

Лауазымы  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Жинақты поштамен алу мекенжайы:  

Пошта индексі  

Ел, қала   

Көше, үй, пәтер, (ұйым атауы)   

Байланыс телефоны, қала кодымен бірге  

E–mail (міндетті)  

Баяндама атауы 

 

 

Қатысу түрі 

(қажеттісін белгілеңіз): 

 

[  ] [  ] баяндаманы жинақта жариялап,  

конференцияда баяндама жасау  

[  ]  баяндаманы жариялап, сырттай қатысу 

Баяндау барысында техникалық құралдардың 

қажеттілігі (құралдың атауын көрсету)  

[  ] Иә                   [  ] Жоқ 

 

Қонақ үй қажет 
[  ] Иә                    [  ] Жоқ         

Қонақ үйде тұру уақыты  
- бастап 

 - дейін 

Конференцияға қатысу және мақалаларды 

жариялау үшін ақы төлеу түрі  

[  ] университет кассасына қолма-қол ақшамен 

[    [  ] ақшаны есеп шотқа аудару 

Тіркеу нысанын толтыру күні 
 

  

Бағдарламада қосымша баяндамашылар (бірлескен авторлар) ретінде (жеке, конференцияға 

қатыспайтындарды) көрсетуіңізді сұраймын:  

Тегі  

Аты  

Әкесінің аты  

Ұйым атауы (толық)  

Лауазымы  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

 
Ұйымдастыру комитетіне түскен күні  ___________          (Ұйымдастыру комитеті толтырады)   

 



 

Международная научно-практическая конференция 

«Язык, литература и история в современной 

научной парадигме» 
 

Республика Казахстан,  г. Павлодар 
 

19-20 января  2018 г. 

 

 

 
 

 

Организатор конференции:  

ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

  Актуальные вопросы филологии и методики преподавания языков. 

  Исторические исследования. 

  Проблемы и перспективы современного образования. 

  Общественно-правовые аспекты развития государства и общества. 

  Роль СМИ в решении социальных проблем.   

 

 

            Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, немецкий. 

            Работа конференции будет проходить по секциям: 

 № 1 «Новые направления актуальных проблем казахского языкознания»  

Секретарь - Ибакова А, преподаватель кафедры «Журналистика и филология»; 

E- mail: 1conf-inue@mail.ru 

№ 2 «Русское языкознание в современном мире: проблемы, дискуссии» 
Секретарь – Атыгаева Ж.Е., магистр филологиию,  преподаватель кафедры «Журналистика и 

филология»; E- mail: 2conf-inue@mail.ru 

№ 3 «Классическая и современная литература:преемственность и перспективы 

обновления»  
Секретарь –Жакупова К.К., магистрант  гр. Фил (м) – 202;  E- mail: 3conf-inue@mail.ru 

№ 4 «Актуальные вопросы в изучении английского языка: теоретичческие и 

методические аспекты» 

Секретарь –Чамжаева В.Н.,  магистрант филологии магистрант  гр. Фил (м) - 102; 

E- mail: 4conf-inue@mail.ru 

№ 5 «Вопросы истории: актуальные вопросы истории» 

Секретарь – Ташимова А.Т., магистр социологии, старший преподаватель кафедры «Право и 

история»; E- mail: 5conf-inue@mail.ru 

№ 6 «Духовная модернизация Казахстана: казахстанская культура, тенденции 

eё развития» 

Секретарь – Матаева А.К., магистр филологии старший преподаватель кафедры  

«Журналистика и филология»;  E- mail: 6conf-inue@mail.ru 

№ 7 «Современная педагогика и  психология» 

Секретарь – Чуйкина А.С., магистрант филологии магистрант  гр. Фил (м) - 102; 

E- mail: 7conf-inue@mail.ru 

№ 8 «Мир современной журналистики» 

Секретарь - Кайсаринова Р.С., магистр филологии, старший преподаватель кафедры  

«Журналистика и филология»; E- mail: 8conf-inue@mail.ru 

 
Место проведения конференции: г. Павлодар, ул. Ломова, 45 

(главный корпус Инновационного Евразийского университета) 

 



Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 60 –летию доктора 

филологических наук,профессора кафедры «Журналистика и филология»   

Инновационного Евразийского университета  Имамбаевой Гайши Ертаевны.  

К участию в работе конференции приглашаются преподаватели высших   учебных 

заведений, аспиранты, магистранты, научные работники, работники государственных 

структур, предприятий и организаций. 

 

  ФОРМЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Пленарные и секционные заседания, мастер-классы, стендовые доклады и 

демонстрационные материалы.  

 
 

Последний день представления заявок на участие в работе конференции  -   

19 декабря 2017 г. 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

До 19 декабря  2017  г. представляется ЗАЯВКА на участие в конференции в виде 

заполненной регистрационной формы вместе с докладом и документом, подтверждающим 

оплату организационного взноса  по адресу: 140003, Республика Казахстан, г. Павлодар,              

ул. Ломова, 45, Инновационный Евразийский университет (ИнЕУ), отдел научно-

организационной работы (кабинет 107). При наличии  содокладчиков (соавторов) 

регистрационная форма заполняется на участника, который намерен лично участвовать в 

работе конференции. Содокладчики указываются  во второй части регистрационной формы. 

Количество соавторов не ограничивается. 
Документ  об оплате организационного взноса представляется по электронной почте  в 

виде сканированного изображения документа в формате JPEG (jpg) или pdf.   

Допускается представление от одного автора (включая содокладчиков) не более двух 
докладов.   

Доклад и регистрационная форма представляются на диске СD-ROM и в 
распечатанном виде или по  электронной почте на адрес секретаря секции.  В разделе 

«Тема» электронного письма указать «Заявка на конференцию «Язык, литература и 
история в современной научной парадигме» _____________ (фамилия 

докладчика)» (Просьба тему заполнять на русском языке, так как почтовые программы 
не поддерживают шрифт казахского языка) .  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС  

За участие в работе конференции участник оплачивает организационный взнос после 
принятия оркомитетом заявки на участие в конференции. 

Организационный взнос включает в себя стоимость издания материалов конференции. 
Почтовые затраты на рассылку материалов конференции авторам  в стоимость 
организационного взноса не включены и оплачиваются дополнительно по почтовым 
тарифам за пересылку заказных бандеролей или посылок.   

Сумма организационного взноса (при заказе  одного экземпляра сборника)  составляет -  

3500  тенге или 595 российских рублей.  

 Для получения участником конференции сборников свыше одного экземпляра 

организационный взнос увеличивается на 2000 тенге или 340  российских рублей за 

каждый дополнительный экземпляр.  
Участники самостоятельно возмещают затраты на проезд, проживание и питание. 



ФИНАНСОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА  

в тенге: 

ИИК (расчетный счет) KZ246010241000003340, КБЕ 17, КНП 861, 

АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX,  

БИН 070740000364 

Получатель - ТОО «Инновационный Евразийский университет 

в российских рублях: 

ИИК (расчетный счет) КZ6060 10241000000558, КБЕ 17, КНП 861, 

АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX,  

БИН 070740000364 

Получатель - ТОО «Инновационный Евразийский университет»  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ ДОКЛАДА 

 

Текст доклада  и регистрационная форма должны быть набраны на компьютере в  

формате .doc (Microsoft Word 97/2000(XP/2003) (шрифты: Times New Roman Сyr, KZ Times 

New Roman, межстрочный интервал – одинарный, размер символа – 12 pt, все поля - 20 мм) с 

выравниванием по ширине строки без переноса. Отступ абзаца - 1,25 см.  Оформление 

текста, таблиц и рисунков в соответствии с  ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам». Объем  доклада (включая рисунки) не более   6 страниц, формат страницы - А4 

(210 х 297 мм). Рисунки оформляются как встроенный в текст объект. Ссылки на литературу 

указываются в квадратных скобках. Список литературы приводится в конце текста доклада и 

оформляется по мере цитирования.  

 Название доклада располагается по центру и набирается прописными буквами 

(полужирный шрифт). Над названием доклада на расстоянии в один интервал указывается 

индекс УДК, располагаемый слева. Под названием доклада,  через пробел в один интервал,  

по центру указываются  инициалы и фамилия  автора (-ов), ученая степень и ученое звание, 

должность, полное название организации,  в которой выполнена работа, город, адрес 

электронной почты (шрифт-курсив). Под сведениями об авторе,   пропуская один интервал,  

приводится составленная  на языке доклада краткая аннотация доклада  и далее под ним - 

аннотация  на  английском языке. Аннотации выделяются курсивом.  Общий объем 

аннотаций - не более 600 знаков, включая  пробелы.   Через интервал от аннотаций  

излагается основной тест доклада. 
Текст доклада и регистрационная (-ые) форма (-ы) для участия в конференции 

представляются двумя раздельными файлами, имеющих различное обозначение: 

- файл доклада называется фамилией автора доклада, а если несколько авторов, то 
фамилией автора, оплатившего регистрационный взнос; 

- обозначение файла регистрационной формы включает в себя название файла доклада, 
как указано выше,  с  добавлением после него через дефис слова «регформа» или «regformа».   

 Например,  для  участника Еликбаева А.Б. название файла доклада может быть 
представлено в следующем виде: Еликбаев или Elikbaev, а  название файла регистрационной 
формы как: Еликбаев-регформа или Elikbaev-regformа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

УДК 821.512.122 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАЗАХСТАНА 

 

 А.Б. Еликбаев,  д-р филол. наук, профессор   

И.В. Степанов, канд. ист. наук 

Уральский  историко-гуманитарный университет   (г. Екатеринбург) 

E-mail: elikbaev@rambler.ru 

Текст аннотации  (курсив) 

  

Текст доклада  (12 pt) 

 

Текст доклада является оригиналом и редактированию не подлежит. 
В случае несоответствия оформления заявляемым требованиям доклад  не 

публикуется. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  

140003 г. Павлодар, ул. Ломова, 45, Инновационный Евразийский университет 

(ИнЕУ) (корпус №1, каб. 103 и 107); ул. М.Горького 102/4 (корпус № 3,4, 

каб.105,411,413,416(б)). 

 

Контактный телефон:  
 (87182) 31-42-47, 31-42-78, 31-42-38 (внутр. 119, 131, 162) 

 
    

            ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Регистрационная форма участника 

«Язык, литература и история в современной научной парадигме» 
 (последний день  подачи заявки на участие – 19 декабря мая 2017 г.) 

 

Название направления ________________________________________ 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество   

Название организации (полностью) 

 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание   

Адрес для получения сборника почтой:  

Почтовый индекс  

Страна, город  

Улица, дом, квартира, 

(название организации) 

 

Контактный телефон, включая код города  

E–mail (обязательно)  

Название доклада 

 

 

Форма участия  

(нужное отметить): 

 

[  ] личное выступление на конференции 

с публикацией доклада в сборнике 

[  ]  заочное участие  с публикацией доклада 

Потребность в технических средствах для 

сопровождения выступления (указать название) 

[  ] Да                   [  ] Нет 

 

Требуется гостиница 
[  ] Да                    [  ] Нет         

Сроки проживания в гостинице  
с -  

по -  

Форма оплаты за участие в конференции и 

публикацию статей 

[  ]  наличными в  кассу университета 

[    [  ] перечислением денег на расчетный счет 

Дата заполнения регистрационной  формы 
 

  

Прошу в программе в качестве содокладчиков (соавторов) (лично, не участвующих в конференции) 

указать: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название организации (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание   

Дата поступления в Оргкомитет ___________                 (заполняется Оргкомитетом)  

 


