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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О. автора (ов)  

Место работы 

(наименование организации, 

учреждения, ВУЗа без 

сокращения) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Почтовый адрес для 

отправки сборника (ов) 

 

Контактный телефон 

(мобильный / городской) 

 

E-mail  

Название статьи  

Название направления 

конфренции 

 

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА  

(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГВЗНОСА)  

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СТАТЬИ, ЗАЯВКИ  

И ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА  

ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ  

НЕ ПОЗДНЕЕ 20 МАРТА 2014 ГОДА 
 

Без предварительной оплаты материалы    
не публикуются 

 

Пожалуйста, ознакомьте  
с данным информационным письмом 

заинтересованных специалистов 

 

Ответственный за проведение конференции 

–  декан факультета экономики и бизнеса ВКГУ 

имени С.Аманжолова Рахметулина Жибек 

Берлибековна 

 

Ответственный за выпуск и компьютерную 

верстку сборника – Галяпина Галина 

Валентиновна  

 

 

Тел.     8(7232) 25-24-65 

e-mail: tablaihanova@mail.ru 

 kaf_ekon_teor@vkgu.kz 

сайт:   http://www.vkgu.kz/ru 

 

Заранее благодарим 

за проявленный интерес! 

 

ВОСТОЧНО - КАЗАХСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени С.АМАНЖОЛОВА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АГЕНТСТВА РК ПО ДЕЛАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВОСТОЧНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВОСТОЧНО - КАЗАХСТАНСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ГОССЛУЖАЩИХ 

 

INTEGRITY EDUCATION NETWORK (IEN) 

EUROPE & CENTRAL ASIA 

 Международная  

научно-практическая конференция 
 

Проблемы и 

перспективы развития  

государственных 

институтов в  

современных условиях 

с изданием сборника статей 

28 марта 2014 года 

Усть-Каменогорск 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Развитие теории и методо-

логии государственного управления в 

современных условиях. 

2. Модернизация государственной 

службы Республики Казахстан: 

проблемы и перспективы.  

3. Правовое регулирование госу-

дарственной службы: зарубежный и 

отечественный опыт. 

4. Развитие инструментов взаи-

модействия государства с неправи-

тельственным сектором и бизнесом.  

5. Подготовка кадров и повышение 

квалификации   государственных 

служащих: современное состояние 

и перспективы развития. 

6. Добросовестность в области 

государственного управления: 

реалии и перспективы 
Рассматриваемые вопросы: 

- совершенствование механизма формирования 

кадрового резерва государственной службы и 

методов работы с ним. 

- проблемы внедрения принципов меритократии 

в кадровую политику государственной службы. 

- современные методы оценки эффективности 

деятельности государственных органов и 

государственных служащих. 

- возможности взаимодействия в сфере 

подготовки кадров  государственных служащих 

с зарубежными странами и международными 

организациями. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

КУВАНДЫКОВ А.У.- председатель, ректор 
ВКГУ им.С.Аманжолова, профессор 
 
РАХМЕТУЛИНА Ж.Б. – зам. председателя, 
декан факультета экономики и бизнеса ВКГУ 
им.С.Аманжолова, к.э.н., доцент  
 
КАЙГОРОДЦЕВ А.А. – зам. председателя, 
д.э.н., профессор  
 
ЖУМАГУЛОВ Т.К. – руководитель 
Департамента Агентства РК по делам 
государственной службы по ВКО 
 
КАБДУЛЛИНА Р.О. – заместитель директора 

ВКО РЦО 
 

А.АЛЕКСАНЯН - Руководитель программы, 

Европа и Центральная Азия Целостность 

Образование 

 
АБЫЛАЙХАНОВА Т.А. - заведующая 
кафедрой «Бизнес и деловое админист-
рирование» ВКГУ имени  С.Аманжолова, к.э.н. 

Конференция проводится в заочной форме 

Статья будет включена в сборник при 
условии соответствия теме  конференции и 
оплаты оргвзноса. 

Изданный к началу конференции сборник 
статей будет направлен  участникам в апреле 
2014 года по указанному Вами адресу. 

 
Внимание! 

Издание сборника статей происходит с 
присвоением международного индекса ISBN, УДК 
и ББК. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Тексты статей объемом не более 5 стр. 

необходимо направить на e-mail: 
tablaihanova@mail.ru, kaf_ekon_teor@vkgu.kz 
или по адресу: 070004, г.Усть-

Каменогорск, ул.Крылова, 72, каб.504 
Абылайхановой Т.А. Рабочие языки 

конференции: казахский, русский, 

английский.  

Формат текста: редактор Microsoft 

Word. Поля рукописи должны быть по 20 

мм со всех сторон; шрифт - Times New 

Roman, размер - 14 пт; межстрочный 

интервал - одинарный; выравнивание - по 

ширине; абзацный отступ - 0,8 см. 

Название печатается в середине листа 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Ниже  – 

инициалы и фамилия автора(ов). Далее 

через один интервал – полное название 

организации, города и страны. Затем идет 

текст. В тексте в квадратных скобках 

печатаются ссылки на использованную 

литературу, список литературы печатается 

в конце статьи. 
В электронном варианте каждая статья 

должна быть в отдельном файле. В имени 
файла укажите фамилию автора и первые 
три слова названия статьи. 

Оплата за публикацию принимается 
наличными или отправляется почтовым 
переводом на имя Абылайхановой Таны 
Абылайхановны по адресу: 070004, 
г.Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 72, 
ВКГУ имени С.Аманжолова (корпус №9), 
каб. 504. Оргвзнос за публикацию статьи 
и отправку сборника составляет 2000 
тенге; для иностранных граждан- 
15долларов США. 
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Formalize, pay and send 

via e-mail: tablaihanova@mail.ru 

                       kaf_ekon_teor@vkgu.kz 
or bring to the address: 

Ust-Kamenogorsk city, Krylov street, 72,  

cab. 504. EKSU named after S.Amanzholov 

(building №9) 

Information on the site http://www.vkgu.kz/ru 

 

APPLICATION FOR PARTICIPATION 

 IN THE CONFERENCE 

 

Full name of the author(s)   

Place of work (name of organization, 

institution, university without 

abbreviations) 

 

Position  

Academic degree, academic title  

Mailing address for sending the 

collection(s) 

 

Telephone number (mobile / home)  

E-mail  

Title of article  

Title of the conference theme  

 

AN APPLICATION, ARRANGEMENT 

FEE IS THE BASIS FOR PARTICIPATION 

IN THE CONFERENCE 
 

ARTICLES, APPLICATIONS AND 

TRANSFER OF FUNDS  
MUST BE RECEIVED NO LATER 

THAN 20 OF MARCH, 2014 
 

Without a prepayment, materials will not be 

published 

 

Please, read this information letter to the 

interested professionals 

 

Responsible for the conference - dean of 

the faculty of economics and business of EKSU 

named after S.Amanzholov Rakhmetulina 

Zhibek Berlibekovna 

 

Responsible for production of the collection - 

Galyapina Galina Valentinovna 
 

Tel.     8(7232) 25-24-65 

e-mail: tablaihanova@mail.ru 

 kaf_ekon_teor@vkgu.kz 

site:     http://www.vkgu.kz/ru 

 

Thank you in advance for your interest! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EAST-KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 

named after S.AMANZHOLOV 

 

EAST KAZAKHSTAN REGION DEPARTMENT 

OF AGENCY FOR CIVIL SERVICE AFFAIRS 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

EAST - KAZAKHSTAN REGIONAL CENTER 

OF RETRAINING AND CIVIL SERVANTS 

TRAINING 

 

INTEGRITY EDUCATION NETWORK (IEN) 

EUROPE & CENTRAL ASIA 

 

 

International scientific and practical 

conference 

 

Problems and prospects  

of development of State 

institutions in modern 

conditions 
 

 
with the publication of a collection  

of articles 

 

 

28 of March, 2014 

Ust-Kamenogorsk 

mailto:kaf_ekon_teor@vkgu.kz
http://www.vkgu.kz/ru
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MAIN THEMES  

OF THE CONFERENCE 

1. Development of the theory and 

methodology of government mana-

gement in modern conditions. 

2. Modernization of civil service of the 

Republic of Kazakhstan: problems and 

prospects. 

3. Legal regulation of civil service: 

foreign and domestic experience. 

4. Development of tools of interaction 

between the State and non-

governmental sector and a business. 

5. Personnel training and retraining of 

civil servants: the modern condition and 

prospects of development. 

6. Integrity in Public Administration: 

realities and prospects.  

 

Topics Covered: 

- improvement of the mechanism of formation of 

the civil service personnel reserve and methods 

of working with it. 

- problems of implementing the principles of 

meritocracy in civil service personnel policy. 

- modern methods of evaluating the efficiency 

performance of public officials and public 

servants. 

- opportunity of interaction in the sphere of 

training civil servants with foreign countries 

and international organizations. 

 

ORGANIZING COMMITTEE  

OF THE CONFERENCE 

KUVANDYKOV A.U. - chairman, rector of 

EKSU named after S.Amanzholov, professor 

RAKHMETULINA ZH.B. – vice - chairman, 

Dean of the Faculty of Economics and Business 

of EKSU named after S.Amanzholova, с.е.s., 

Associate Professor 

KAIGORODTSEV A.A. - vice-chairman, 

Dr.s.e, Associate Professor 

ZHUMAGULOV T.K. - head of the East 

Kazakhstan region Department of Agency for 

Civil Service Affairs of the Republic of 

Kazakhstan 

KABDULLINA R.O.-deputy director of RCT 

 

H.ALEKSANYAN- Programme Manager, 

Europe & Central Asia Integrity Education 

 

ABYLAYKHANOVA T.A. - head of the 

department of "Business and Business 

Administration", EKSU named after 

S.Amanzholov, с.е.s. 

The conference is held in absentia form 

The article will be included in the collection, 

provided with conformity of the conference theme and 

arrangement fee.Published prior to the conference, a 

collection of articles will be sent to participants in 

April 2014 to the indicated address. 

Attention! 

Publication of a collection of articles occurs 

with assignment of the international index ISBN, 

UDC and BBK. 

CONDITIONS OF PARTICIPATION 

Rapporteurs for publication and timely 

preparation of the collection send texts of the 

articles of no more than 5 pages and an 

electronic version on the electronic medium 

to the address: 070004, Ust-Kamenogorsk 

city, Krylov str, 72, cab.504 to 

Abylaykhanova T.A. OR via e-mail: 
tablaihanova@mail.ru, kaf_ekon_teor@vkgu.kz. 

Languages of the conference: Kazakh, 

Russian, English. 

Text Format: Microsoft Word editor. 

margin of a manuscript should be 20 mm on 

all sides; font - Times New Roman, size - 14 

pt; interline spacing - single; alignment - by 

width, indentation - 0.8 cm. Title is printed in 

the middle of the sheet in CAPITALS. 

Below - the initials and surname of the 

author(s). Further, single-spaced - full name 

of the organisation, city and country. Then, 

the text comes. In the text in square brackets 

the references to the literature are printed, the 

literature list is printed at the end.  

In the electronic version, each article 

should be in a separate file. In the file name, 

specify the surname of the first author and 

the first three words of the title of the article. 

Payment for publication is accepted by cash 

or send by mail transfer to the name of 

Abylaykhanova Tana Abylayhanovna to the 

address: 070004, Ust-Kamenogorsk city, Krylov 

street, 72, EKSU named after S.Amanzholov, 

cab.504. The arrangement fee for participation in 

the conference and the publication of articles in 
the collection for foreign citizens is U.S. $15. 

http://www.integrityaction.org/profile/harutyun-aleksanyan


Рәсімдеп, ақысын тӛлеп, мына мекен-

жайға жібересіздер: 

e-mail:    tablaihanova@mail.ru,    

          kaf_ekon_teor@vkgu.kz    немесе 

мына мекен-жайға тапсырасыздар: 

Ӛскемен қ., Крылов кӛшесі 72, 504 бӛлме. 

С.Аманжолов ат. ШҚМУ (№9 оқу корпусы).  

Ақпарат келесі сайтта: 

http: // www.vkgu.kz/ru 

 

Конференцияға қатысу ҥшін ӛтініш ҥлгісі 

 

Автордың Т.А.Ә.   

Жұмыс орны (Мекеме атауы, 

ЖОО толық атауы) 

 

Қызметі  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Жинақты жіберу үшін пошталық 

мекен-жайы  

 

Телефон (ұялы, қалалық)  

E-mail  

Мақала тақырыбы   

Конференция бағытының атауы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақалар, ӛтініштер және 

тӛленетін жарналар 2014 жылдың 

20 наурызына дейін жіберілуі қажет 

 

 
Алдын-ала тӛлемсіз материалдар 

басылымға жарияланбайды 

 

Қызығушылық білдірген мамандарды 

осы ақпарат хатымен 

таныстыруларыңызды ӛтінеміз 

 

Конференцияны ӛткізуге жауапты- 

- С.Аманжолов ат. ШҚМУ экономика 

және бизнес факультетінің деканы  - 

Рахметулина Жібек Берлибековна 

 

Жинақтың басылымына және 

компьютерлік ӛңдеуіне  жауапты– 

Галяпина Галина Валентиновна 

 

тел.  8(7232) 25-24-65.  

e-mail:  tablaihanova@mail.ru 

            kaf-ekon-teor@vkgu.kz 
сайт:    http:www.vkgu.kz.ru 

 

 

 

 

Қызығушылық білдіргендеріңізге 

Рахмет! 

 
 

 

 

 
С.АМАНЖОЛОВ ат. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

   

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ 

ЖӚНІНДЕГІ АГЕНТТІГІНІҢ ШЫҒЫС 

ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 

ДЕПАРТАМЕНТІ 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ҚАЙТА 

ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ӚҢІРЛІК 

ОРТАЛЫҒЫ 

 

INTEGRITY EDUCATION NETWORK (IEN) 

EUROPE & CENTRAL ASIA 

 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция  

 

Қазіргі кездегі 

мемлекеттік 

институттардың 

мәселелері және даму 

болашағы 
 

мақалалар жинағының шығуымен  

 

28 наурыз 2014 жыл  

Ӛскемен  
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Конференцияның негізгі бағыттары 
 

1. Қазіргі кездегі мемлекеттік 

басқарудың теориясы мен 

әдістемесінің дамуы. 

2. Қазақстан Республикасының  

мемлекеттік қызметін жетілдіру: 

мәселелері және болашағы. 

3. Мемлекеттік қызметті 

құқықтық реттеу: шетелдік  және 

отандық тәжірибе.  

4. Мемлекеттің үкіметтік емес 

сектор және бизнеспен ӛзара 

байланыс құралдарының дамуы. 

5. Кадрларды дайындау және 

мемлекеттік қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру: қазіргі 

жағдайы және даму болашағы.   

6. Мемлекеттік басқару 

саласындағы адалдық: шынайылық 

және болашақ. 

Талдауға ҧсынылатын сҧрақтар: 

- мемлекеттік қызметтің кадр резервін 

қалыптастыру механизмін және олармен 

жұмыс жасау әдістерін жетілдіру; 

- мемлекеттік қызметтің кадр саясатына 

меритократия қағидасын енгізу мәселелері; 

- мемлекеттік қызметкерлер мен 

мемлекеттік органдардың іс-әрекетінің 

тиімділігін бағалаудың заманауи әдістері; 

- мемлекеттік қызметкерлерді дайындау 

саласында шетел мемлекеттерімен, 

халықаралық ұйымдармен байланыс 

мүмкіндіктері. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР КОМИТЕТІ 

 

ҚУАНДЫҚОВ Ә.У. – тӛрағасы,  С.Аманжо-

лов ат. ШҚМУ ректоры  

 

РАХМЕТУЛИНА Ж.Б. – тӛраға орынбасары,   

э.ғ.к., профессор, С.Аманжолов ат. ШҚМУ 

экономика және бизнес факультетінің деканы 

 

КАЙГОРОДЦЕВ А.А. – тӛраға орынбасары,   

э.ғ.д., профессор 

 

ЖУМАГУЛОВ Т.К. -  ҚР-ның Мемлекеттік 

қызмет істері жӛніндегі Агенттігінің ШҚО 

бойынша департаменті басшысы 

 

КАБДУЛЛИНА Р.О. –  ШҚО ОӚО 

директорының орынбасары  
 

АЛЕКСАНЯН А. - Еуропа және Орталық 

Азия Білім тұтастығы бағдарламасы басшысы 

 
АБЫЛАЙХАНОВА Т.А. – э.ғ.к., С.Аман-

жолов ат. ШҚМУ «Бизнес және іскерлік 

әкімшілік жүргізу» кафедрасының 

меңгерушісі   
 

Конференция сырттай  формада ӛткізіледі 

Мақала конференция тақырыбына сәйкес 

болғанда және жарна төлемін төлеген жағдайда 

жинаққа қосылады. Конференцияның мақалалар 

жинағы 2014 жылдың сәуір айында Сіздер 

көрсеткен мекен-жайға жіберіледі.  

 

Назар салыңыз! 

Мақала жинағын шығарғанда халықаралық 

индекстер - ISBN, ӘӚЖ және КБЖ  беріледі. 

 ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 

Мақала мәтіні 5 беттен аспайтын 

кӛлемде электрондық нұсқасын келесі 

мекен-жайға жіберуі қажет: 070004, 

Ӛскемен қ., Крылов кӛшесі  72, 504 бӛлме, 

Абылайханова Т.А. немесе электрондық 

мекен-жайға e-mail:  tablaihanova@mail.ru,  

kaf_ekon_teor@vkgu.kz. 

Конференцияның жұмыс тілдері: 

қазақ, орыс және ағылшын.  

Мақала форматы: редактор Microsoft 

Word. Қолжазбаның жан-жағы 20 мм-ден; 

шрифт - Times New Roman, кӛлемі - 14 пт; 

жоларалық  интервал - бір; теңестіру - 

кӛлденеңінен; абзац - 0,8 см. Тақырыбы 

ҤЛКЕН ӘРІПТЕРМЕН беттің ортасына 

жазылады. Тӛмен – автордың тегі және 

инициалдары. Бір жол тастап – мекеменің, 

қаланың, елдің толық аты. Тӛмен мәтін 

жазылады. Мәтінде пайдаланылған 

әдебиеттерге сілтеме тік жақшамен 

жазылады, мақала аяғында пайдаланылған 

әдебиеттер жазылады.    

Электрондық нұсқада әрбір мақала 

жеке файлда болу қажет. Файл атауы 

ретінде бірінші автордың тегін және мақала 

атауының алғашқы үш сӛзі жазылуы қажет.  

Басылымға тӛлем пошта аударымы 

арқылы Абылайханова Тана 

Абылайхановнаның атына келесі 

мекен-жай бойынша қабылданады:  

070004, Ӛскемен қ., Крылов кӛшесі 72, 

С.Аманжолов ат. ШҚМУ (оқу корпусы 

№9), бӛлме 504. Мақала жарияланымы 

және жинақты жіберу 2000 теңге; ал 

шетел азаматтары үшін 15 АҚШ долл. 

құрайды. 

http://www.akimvko.gov.kz/kz/rule/akimat-vostochno-kazaxstanskoj-oblasti/oblastnyie-departamentyi/departament-agentstva-po-delam-gosudarstvennoj-sluzhby.html
http://www.akimvko.gov.kz/kz/rule/akimat-vostochno-kazaxstanskoj-oblasti/oblastnyie-departamentyi/departament-agentstva-po-delam-gosudarstvennoj-sluzhby.html
http://www.akimvko.gov.kz/kz/rule/akimat-vostochno-kazaxstanskoj-oblasti/oblastnyie-departamentyi/departament-agentstva-po-delam-gosudarstvennoj-sluzhby.html
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