«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
«Сырдария» университеті, 2019 жылдың 14- 15-ші маусым күні
экономика ғылымдарының докторы, профессор Серіков Бегім
Серікұлының 80 жылдық мерейтойына арналған «Жаһандану, бәсекеге
қабілеттілікті арттырудың қазіргі жағдайы мен болашағы» атты
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға
шақырады.
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ,орыс және ағылшын.
Конференция жұмысы төмендегі секциялар бойынша жүргізіледі:
Экономиканы жаңғырту, индустриалды-инновациялық дамыту бәсекеге қабілеттілікті арттырудың басты жолы;
Қоғамдық
сананы
жаңғырту
контексіндегі
гуманитарлық
ғылымдармәселелері;
ХХІ ғасырдағы білім мен ғылымның интеграциясы: педагогика,
психология;
Жаратылыстану ғылымдарындағы заманауи зерттеулер: өзекті
трендтер, цифрландыру және ендіру келешегі.
Конференцияға қатысу шарттары
Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарық көреді 2019
жылдың
10
сәуіріне
дейін
ұйымдастыру
комитетінің
nauka.syrdariya@mail.ru электрондық мекен-жайына мақала мәтінін (файл
атауы:секция №, мақаланың бірінші авторының тегі; мысалы:
1.2._Бакенеев_мақала); мақаланы жариялау туралы өтінім (өтінім нысаны
бар); төлем құжатын (электрондық түрде болса – сканерленген)
жіберулеріңізді сұраймыз.
Конференция жарнасы 3000 теңгені құрайды.
Баяндаманы дайындау барысында авторлардың келесі ережелерді
басшылыққаалуын сұраймыз. Көлемі 5 беттен аспайтын қолжазба мәтіні
Microsoft Word редакциясында келесі талаптарға сай теріледі: Times New
Roman қаріп өлшемі – 14 кегль, жаңа жол бойынша шегініс-1 см;
Жоларалық қашықтық – 1; Өріс: сол жағы – 2,5 см, қалғандары – 2,0 см.
Бет нөмірі көрсетілмейді; сілтеме тік жақшаның ішінде әдебиеттер
тізіміндегі нөмеріне сай көрсетіледі ([1, 256 б.]). Әдебиеттер тізімі негізгі
мәтіннің соңында бір шегіністен кейін беріледі. Сонымен қатар мақала
қазақ тілінде жазылса, аннотация орыс және ағылшын тілдерінде, ал

мақала орыс тілінде жазылса қазақ және ағылшын тілдерінде, ағылшын
тілінде жазылса қазақ және орыс тілдерінде жазылуы шарт.
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ӘДІСТЕРІ (12)
АННОТАЦИЯ (12)
В статье раскрыты актуальные проблемы внедрения, развития и
использования инновационных приемов и методов в процессе обучения
студентов. Обоснованы преимущества инновационного подхода по сравнению
с традиционными формами подготовки студентов.(12)
Ключевыеслова:
ABSTRACT(12)
The issues of the day of introduction, development and use of innovative
receptions and methods in the process of educating of students are exposed in the
article. Advantages of innovative approach are reasonable as compared to the
traditional forms of preparation of students.(12)
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Баяндама мәтіні авторлық басылымда басылып шығады.

Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына сәйкес келмейтін
немесе көрсетілген мерзімнен кейін (2019 жылы 10 сәуір) жіберілген
мақалаларды қабылдамауға құқылы.
Конференцияға келумен байланысты шығындар қатысушылар
менжіберуші ұйымдар тарапы есебінен жүзеге асырылады.
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