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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Каспий университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебі Сіздерді заң
ғылымдарының докторы, профессор А.Г. Диденконың 75-жасқа толған
мерейтойына
арналған
«Еуропалық
шарттық
құқықтың
ережелерін
имплементациялау
жағдайында
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасын жетілдіру» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
жұмысына қатысуға шақырады.
Конференция 2019 жылғы қыркүйек айының 30 жұлдызында өткізіледі.
Конференцияның жұмыс тілдері: орыс,қазақ, ағылшын. Қатысу нысаны – тікелей,
сырттай.
Конференцияның өткізілетін орны – Каспий университеті (Алматы қ-сы, Достық
даңғ., 85А, 3 қабат, үлкен акт залы).
Қатысушыларды тіркеу сағ. 9.00-де басталады, конференцияның жұмыс уақыты
сағ. 10.00-ден 15.00-ге дейін. Сағ.15.00-ден 17.00-ге дейін – мерейтой иесін құттықтау
және мерекелік концерт.
Қатысушылар үшін мәлімет. Конференцияның ұйымдастыру комитеті Сіздерден
2019 жылдың 16 қыркүйегіне дейін конференция бағдарламасына енгізу үшін баяндама
тақырыбын және өзі туралы мәліметті орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде
хабарлауыңызды сұрайды. Авторлар туралы мәліметте орыс, қазақ және ағылшын
тілдерінде – толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі жәнеатағы, лауазымы, жұмыс немесе оқу
орны, автордың ұялы телефоны, электрондық пошта адресі, студенттер, магистранттар
және докторанттар үшін – ғылыми жетекшінің толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі және
атағы көрсетілуі тиіс.
Конференция жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне баяндамаларды
электронды түрінде ұсыну қажет. Баяндамалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде
2019 жылдың 16 қыркүйегіне дейін қабылданады.
Конференцияға қатысу тегін. Іс-сапар шығындары: жол жүру, тұрғын-үй және
тамақтану, бағыттаушы тарап есебінен төленеді.
Конференция материалдары жарияланатын болады.
Баяндамалардың рәсімделуіне келесідей талаптар қойылады:
Мақала көлемі, әдебиеттер тізімін қоса алғанда, баспа мәтіннің 10 бетінен аспауға
тиіс. Мақаланың ең аз көлемі – 5 бет. Мақала беттері нөмірленуі тиіс. Мәтін Word
бағдарламасында терілуі тиіс. Мәтін қарпі – Times New Roman, қағаз пішімі А4
(210*297 мм), кегль өлшемі – 12 пт. Жоларалық интервал – одинарлы. Ені бойынша
туралау. Абзац үшін шегініс – 1,25 см. Шеттері: жоғарыдан – 2, төменнен – 2, сол
жағынан – 2, оң жағынан – 2. Мәтінде кестелер, графиктер, суреттер, фотосуреттер
болмауы керек. Мәтінге форматтаудың жасырын белгілері енгізілмеуі тиіс. Мәтін
жиектемелерде, кестелерде және көрінетін немесе жасырын шекаралары бар өзге
объектілерде рәсімделмеуі тиіс.

Студенттер, магистранттар және докторанттар ұсынған баяндамалар үшін ғылыми
жетекшінің рецензиясы немесе сын-пікірі болуы - міндетті.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі «Библиографиялық жазба. Библиографиялық
сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары және ережелері» 7.1–2003 МЕМСТ сәйкес
рәсімделеді. Қайнар көздерге сілтемелер мақала мәтінінде тек тік жақшалар арқылы
беріледі (дәйексөз келтірусіз [1], дәйексөз келтіргенде және авторлық мәтінді қайта
баяндағанда [1, с. 29]). Қайнар көздер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір жол шегіністен
кейін келтіріледі. Мақалада сілтемелерді нөмірлеу дәйексөз келтіруге қарай жүргізіледі.
Мұрағаттық материалдар тізімге енгізілмейді, оларға сілтемелер мәтінде жай жақша
ішінде орналастырылады. Мақалада электронды ресурстардан немесе интернетресурстардан қайнар көздер қолданылған кезде, әдебиеттер тізімінде қайнар көздің
библиографиялық жазбасы және желілік ресурсқа сілтеме Интернеттегі толық желілік
адресімен көрсетіледі. Ресурсқа жүгінудің мерзімі көрсетілген дұрыс.
МЫСАЛЫ (библиографиялық мәліметтер шартты түрде алынған):
Кітаптар үшін: Авторлардың тегі және инициалдары. Кітаптың атауы. –
басылымның қайталануы туралы мәліметтер. – Басылым орны: Баспа, Басылым жылы. –
Беттер саны.
Мысалы:
Басин Ю.Г. Азаматтық құқық бойынша таңдаулы еңбектер. — 3-ші басылым. —
СПб.: 2003. — 294 б.
Журналдардағы мақалалар үшін: Авторлардың тегі және инициалдары.
Мақаланың атауы // Басылымның атауы. (Сериясы). — Басылым жылы. — Том. — Нөмірі.
— Беттер.
Мысалы:
Брызгалов А.И. Қазіргі кезеңдегі заң ғылымының кейбір теориялық-әдістемелік
мәселелері туралы // Мемлекет және құқық. — 2004. —№ 4. — 17–22 б.
Конференция материалдары, еңбектер жинағы және т.б. үшін: Авторлардың тегі
және инициалдары. Мақаланың атауы // Басылымның атауы: Басылым түрі. — Басылым
орны, жылы. — Том. — Нөмірі. — Беттер.
Мысалы:
Диденко А. Азаматтық құқық құқықтық болмысты қалыптастырудың қайнар көзі
ретінде // VI Азаматтық заңнама: Мақалалар. Түсіндірмелер. Тәжірибе. – 40 шығарылым /
А.Г. Диденко редакциясымен. – Алматы: Раритет, 2015. - 4-24 б.
Баяндама материалы келесідей тәртіпте орналастырылады: алғашқы жолда –
авторлар туралы толық ақпарат (аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, мекеме,
қала), бір жолдан кейін – мақала атауы (бас әріптермен), келесі жолда – мәтін. Баяндама
соңында – пайдаланылған қайнар көздер тізімі.
Жоғарыда
көрсетілген
талаптарға
сәйкес
келмейтін
баяндамалар
жарияланбайды. Ұйымдастыру комитеті жіберілген баяндамаларды іріктеп алу және
оларда плагиаттың бар/жоқтығын тексеру құқығын өзіне қалдырады.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Высшая школа права «Әділет» Каспийского университета приглашает Вас
принять участие в работе Международной научно-практической конференции
«Совершенствование гражданского законодательства Республики Казахстан в
условиях имплементации положений
европейского договорного права»,
посвященной 75-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора
А.Г. Диденко.
Конференция состоится 30 сентября 2019 года. Рабочие языки конференции –
русский, казахский, английский. Форма участия – очная, заочная.
Место проведения конференции – Каспийский университет (г. Алматы, пр.
Достык, 85А, 3 этаж, большой актовый зал).
Начало регистрации участников – в 9.00 ч., рабочее время конференции с 10.00 ч. до
15.00 ч. С 15.00 до 17.00 – чествование юбиляра и праздничный концерт.
Сведения для участников. Оргкомитет конференции просит Вас в срок до
16 сентября 2019 года сообщить тему доклада и сведения о себе на русском, казахском и
английском языках для включения в программу конференции. Сведения об авторах
должны содержать на русском, казахском и английском языках – полные Ф.И.О., ученую
степень и звание, должность, место работы или учебы (ВУЗ, факультет, курс), мобильный
телефон автора, адрес электронной почты, для студентов, магистрантов и докторантов –
полные Ф.И.О., ученая степень и звание научного руководителя.
Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет доклады в
электронном виде. Доклады принимаются на казахском, русском и английском языках в
срок до 16 сентября 2019 года.
Участие в конференции бесплатное. Командировочные расходы: проезд, проживание
и питание, оплачиваются за счет направляющей стороны.
Материалы конференции будут опубликованы.
К оформлению докладов предъявляются следующие требования:
Объем статьи, включая список литературы, не должен превышать 10 страниц
печатного текста. Минимальный объем статьи – 5 страниц. Страницы статьи должны быть
пронумерованы. Текст должен быть набран в программе Word. Шрифт текста –
Times New Roman, формат бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля – 12 пт. Межстрочный
интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ –1,25 см. Поля
верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. Текст не должен содержать таблиц,
графиков, рисунков, фотографий. В текст не должны быть включены скрытые знаки
форматирования. Текст не должен быть оформлен в рамки, таблицы и другие объекты,
имеющие видимые или скрытые границы.
Для докладов, представленных студентами, магистрантами и докторантами, наличие
рецензии или отзыва научного руководителя – обязательно.

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления». Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных
скобках (без цитирования [1], при цитировании или пересказе авторского текста [1, с. 29]).
Список источников приводится в конце основного текста с отступом в одну строку.
Нумерация ссылок в статье производится по мере цитирования. Архивные материалы в
список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При
использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного доступа
(Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника и
ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Желательно указывать
дату обращения к ресурсу.
НАПРИМЕР (библиографические сведения условны):
Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности
издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц.
Например:
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. —
294 с.
Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи //
Заглавие издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы.
Например:
Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической
науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22.
Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы
авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — Том.
— Номер. — Страницы.
Например:
Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой
действительности // VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. –
Вып.40 / Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. - С. 4-24.
Материал доклада размещается в следующем порядке: на первой строке – полная
информация об авторах (Ф.И.О., научная степень, звание, должность, учреждение, город),
через строчку – название статьи (заглавными буквами), на следующей – сам текст.
В конце доклада – список использованных источников.
Доклады, не соответствующие вышеназванным требованиям, опубликованы не
будут. Организационный комитет оставляет за собой право отбора направленных
докладов и их проверку на наличие/отсутствие плагиата.
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INFORMATION LETTER
Caspian University Adilet Law School is delighted to invite you to participate in the
International Academic and Practical Conference, dedicated to the 75th anniversary of Doctor
of Juridical Sciences, Professor A.G. Didenko, on the topic "Improvement of Kazakh Civil
Law in the Context of Implementation of the European Contract Law”.
The conference will be held on September 30, 2019. Working languages: Russian,
Kazakh, English. Form of participation – full-time, remote.
The conference will be held at Caspian University (3rd floor, large conference room,
85A Dostyk Avenue, Almaty).
Registration of participants starts at 9.00, conference working hours from 10.00 to 15.00.
From 15.00 to 17.00 – celebration of the anniversary and concert program.
Information for participants. The Organizing Committee of the conference asks you to
send a topic of the report and information about yourself in Russian, Kazakh and English
languages for inclusion in the conference program by September 16, 2019. Information on
authors should be in Russian, Kazakh and English languages and contain full name, academic
degree and title, position, place of work or study (university, faculty, year), mobile phone of the
author, e-mail address, for students, undergraduates and doctoral students – full name, academic
degree and title of their academic advisers.
One should submit an electronic version of the report to the organizing committee by email in order to participate in the conference. Reports shall be accepted in Kazakh, Russian and
English languages until September 16, 2019.
Participation in the conference is free. Travel expenses: travel, lodging and meal costs shall
be incurred by the sending party.
Conference materials will be published.
The following requirements are imposed on the design of reports:
Volume of the article, including the list of references should not exceed 10 pages of printed
text. The minimum volume of the article is 5 pages. All pages of the article should be numbered.
The text must be typed in Times New Roman, A4 paper size (210x297 mm), font size - 12 pt.
Line spacing – single.The text is aligned to the width. Indentation -1.25 cm. Page margins: top 2, bottom – 2, left - 2, right – 2. The reports should not contain graphs, drawings or photographs.
The text should not include hidden formatting characters. The text should not be framed, in
tables, or in other objects that have visible or hidden borders.
For reports submitted by students, undergraduates and doctoral students, the presence of a
review or comments of the scientific advisers is required.
The list of used sources is made in accordance with State Standard 7.1–2003
“Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and drafting rules”.
References to sources in the text of the article are given only in square brackets (without citation
[1], when quoting or retelling the author's text [1, p. 29]). The list of sources is given at the end
of the main text with one line indentation. The numbering of references in the article is made as

citations appear. Archival materials are not included in the list, references to them are placed in
the text in round brackets.
The bibliographic record of the source and a link to a network resource with a full network
address on the Internet shall be provided in the list of references when electronic resources
sources or remote access (Internet) are used in the article. It is recommended to specify the date
of access to the resource.
FOR EXAMPLE (bibliographic information):
For books: Surnames and initials of the authors. Title. - Information about reprinting. Place of publication: Publisher, Year of publication. - Number of pages.
For example:
Bassin Yu.G. Selected works on Civil Law. - 3rd ed. - SPb.: 2003. - 294 p.
For articles from journals: Surnames and initials of the authors. Title of the article //
Title of the publication. (Series). — Year of publication. — Volume. — Number. — Pages.
For example:
Bryzgalov A.I. On some theoretical and methodological issues of legal science at the
present stage // State and law. — 2004. —№ 4. — P. 17-22.
For materials of conferences, collections of papers, etc.: Surnames and initials of the
authors. Title of the article // Title of the publication: Type of publication. - Place, year of
publication. - Volume. - Number. - Pages.
For example:
Didenko A. Civil law as a source of legal reality formation // Civil law VI: Articles.
Comments. Practice.–Issue40 / Edited by A.G. Didenko. - Almaty: Rarity, 2015. - P. 4-24.
The material of the report is placed in the following order: on the first line – full
information about the authors (full name, scientific degree, title, position, institution, city),
through the line – the title of the article (in capital letters), the next – the text itself. A list of used
sources is placed at the end of the report.
Reports will not be published, if they do not satisfy the above requirements. The
Organizing Committee reserves the right to select the submitted reports and check it for
plagiarism.
Coordinators:
Aizhan Amangaliуeva

Yelena Nesterova

Maksatov Nurzhan

phone:
8 (777) 588-02-15

phone:
8 (701) 204-07-24

phone:
8 (747) 107-52-54

е-mail:
ayzhan.amangalieva@mail.ru

е-mail:
homeevn@mail.ru

е-mail:
nureke259@mail.ru

office 210,
85A Dostyk Avenue

office 210,
85A Dostyk Avenue

office 210,
85A Dostyk Avenue

Kind regards,
The Organizing Committee

