«Сырдария» университеті
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті студенттер және магистранттар!
Сіздерді 2015 жылы 9 сәуірде «Сырдария» университетінде Қазақстан
Рспубликасы Конституциясының 20 жылдығына арналған «Жас
ғалымдардың Қазақстанның ғылыми-инновациялық дамуындағы орны»
атты студенттер мен магистранттардың сырттай республикалық ғылымитәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.
Конференция жұмысының негізгі бағыттары және секциялары:
гуманитарлық ғылымдар;
жаратылыстану ғылымдары;
педагогикалық ғылымдар;
техникалық ғылымдар;
құқықтану және экономикалық ғылымдар.
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.
Конференцияға қатысу шарттары
Конференцияға қатысу үшін 2015 жылдың 1 сәуіріне дейін конференция
құжаттары жиынтығының қағаз және электрондық нұсқаларын ұйымдастыру
комитетіне тапсыру керек немесе Sirdariya-konf@mail.ru электрондық адресі
бойынша жіберу қажет.
Құжаттар жиынтығы төмендегілерден тұрады:
конференцияға қатысу үшін тіркеу формасы (форма қосымша берілген);
төменде берілген талаптарға сәйкес ресімделген мақала (көлемі 5 беттен
аспауы тиіс);
ұйымдастыру жарнасының төленгенін растайтын түбіртек (құжат
сканерленіп, pdf форматында электрондық поштамен жіберіледі).
Ұйымдастыру жарнасы
Конференция жұмысына қатысу үшін, қатысушы ұйымдастыру жарнасын
төлеуі тиіс. Ұйымдастыру жарнасына конференция материалдарын басып
шығару құны кіреді. Ұйымдастыру жарнасының (жинақтың бір данасының)
сомасы 2000 (екі мың) теңгені құрайды. Баяндамалар ғылыми жинақ түрінде
басылып шығады.
Материалдарды жолдайтын мекенжай: 160500, Қазақстан Республикасы,
Жетісай қ., М. Әуезов көшесі, 11-үй, «Сырдария» университетінің бас ғимараты
3-қабат, 301-кабинет. Анықтама телефоны 8/725/ 34 6-15-52

-

Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар:
көлемі 5 беттен аспайтын қолжазба мәтіні Microsoft Word редакциясында келесі
талаптарға сай теріледі
Times New Roman қаріп өлшемі – 14, жаңа жол бойынша шегініс-1,0
Жоларалық қашықтық – 1;
Өріс: сол жағы – 25 мм, қалған жақтары – 20 мм.
Бет нөмірі көрсетілмейді;
Сілтеме тік жақшаның ішінде әдебиеттер тізіміндегі нөмеріне сай көрсетіледі.
[1, 256 - б.].
Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін беріледі.
Баяндаманың рәсімделу үлгісі
БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

С.Р. Абылаев
«Сырдария» университеті, тарих мамандығының 2-курс студенті
Мәтін....
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E-mail
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табылады
және
редакцияланбайды.
Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына сәйкес келмейтін немесе
көрсетілген мерзімнен кейін (2015 жылғы 1 сәуір) жіберілген мақалаларды
қабылдамауға құқылы.
«Сырдария » университетінің реквизиттері
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ИИН 980340002287
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АО «Казкоммерцбанк»
Мекен жай: Жетісай қ., Әуезов к., 11
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Университет «Сырдария»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты и магистранты!
Приглашаем Вас принять участие в работе заочной республиканской
научно-практической конференции «Роль молодых ученых
в научноинновационном развитии Казахстана» посвященный к 20- летию
Конституции Казахстана, которая состоится 9 апреля 2015 года в
университете «Сырдария».
Секции и основные направления работы конференции:
гуманитарные науки;
естественные науки;
педагогические науки;
технические науки;
юриспруденция и экономические науки.
Рабочие языки конференции – казахский, русский и английский.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2015 года
представить в оргкомитет комплект документов конференции на бумажном и
электронном носителях или по электронному адресу Sirdariya-konf@mail.ru
Комплект документов состоит из:
- регистрационной формы на участие в конференции (форма прилагается);
- статья (объем не более 5 страниц), оформленных согласно приведенным
ниже требованиям;
- квитанции об оплате организационного взноса (представляется по
электронной почте в виде сканированного изображения документа в формате
pdf).
Организационный взнос
Организационный взнос включает в себя стоимость издания материалов
конференции. Сумма организационного взноса (одного экземпляра сборника)
составляет 2000 (две тысяча) тенге (для зарубежных участников бесплатно,
оттиск вашей отсканированной статьи отправим по электронной почте.)
Статьи будут изданы в виде научного сборника.
Материалы принимаются по адресу: 160500, Республика Казахстан,
г. Жетысай, улица М. Ауезова 11, главный корпус университета «Сырдария», 3этаж, 301- каб. Телефоны для справок: 8/725/ 34 6-15-52

-

Требования к оформлению статьи
Текст рукописи объемом до 5 страниц набирается в редакции Microsoft
Word c соблюдением следующих параметров:
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзац – 1,0;
Межстрочный интервал – одинарный;
Поля: левое – 25 мм, остальные – 20 мм.
Страницы не нумеруются;
Ссылки в тексте по порядковому номеру в списке источников указываются в
квадратных скобках [1, с. 256].
Библиография оформляется в конце работы через строку по мере цитирования.
Образец оформления статьи
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
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Наименование научного направления
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Текст доклада является оригиналом и редактированию не подлежит.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не
соответствующие тематике конференции или полученные после указаного
срока (до 1 апреля 2015 года).
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