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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
2019 жылғы 15 қазанында М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан
мемлекеттік университеті «Қазіргі әлемдегі ғылым эволюциясы» халықаралық
ғылыми – практикалық конференциясын өткізеді.
Қазіргі қоғамдағы ғылым адам өмірінің көптеген салалары мен қызметтеріде
маңызды рөл атқарады. Қоғамның дамуы мен мемлкеттің қазіргі дамуының негізгі
көрсеткіштерінің бірі ғылымның дамуы болып табылады. Жаһандану ғылым
саласына
елеулі
әсер
етеді.
Жаһандану
жағдайында
ғылымдағы
коммуникациялардың түрлері мен тәсілдері, ғылыми кадрларды даярлаудың сипаты
мен түрлері, сондай – ақ ғылыми еңбектің мазмұны өзгереді. Ғылыми еңбекті,
оның ішінде халқыаралық ғылыми ынтымақтастықты кооперациялау және бөлу
мәселерінде жаңа мүмкіндіктер ашылады.
Конференция бағдарламасы:
• пленарлық отырыстағы баяндамалар
• секцияларда сөз сөйлеу
• күндізгі және сырттай қатысу
Конференцияның бағыттары:
- Қазіргі жоғарғы оқу орны білім және ғылым орталығы ретінде
- Ғылымның дамуындағы сандық технологиялар
- Ғылыми зерттеулердегі мультидисциплинарлық көзқарас
- Интернационализация қазіргі әлемдегі ғылымның даму шарты ретінде
- Педагогикалық инновация: теория және тәжірбе
Презентация формасы
 PowerPoint немесе презентация постері
 Видеоконференция
Конференция қортындысы бойынша материалдар қағаз және электронды
тасымалдағышта жарияланады.
Мақаланы рәсімдеу
Мақалалар қазақ, орыс, румын, француз немесе ағылшын тілдерінде
қабылданады. (15 беттен артық емес)
Баяндамалар
2019
ж.
15
қыркүйегіне
дейін
электрондық
түрде:int.rel.nkzu@gmail.com . почтасына қабылданады.
Хабарлама немесе баяндама мәтіні А4 форматында, Word редакторында,
шрифт өлшемі 12 (әдебиеттер тізімі үшін шрифт өлшемі 10), 1.0 интервал, "Times
New Roman" шрифті, беттің ені бойынша туралау, барлық жағынан 25 мм.
Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі.
Осыған байланысты, жоғарыда көрсетілген барлық талаптарды сақтай
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отырып, ғылыми мақалаларды мұқият редакцияланған түрде ұсыну
қажеттігіне назар аударамыз.
Кейбір мақалалар ағылшын тілінде "Геосаясат, қоғамдық ғылымдар және
қауіпсіздік"журналының арнайы шығарылымында жарияланатын болады.
(журнал
сайты:
https://content.sciendo.com/view/journals/gssfj/gssfjoverview.xml)
Көрсетілген мерзімнен кеш ұсынылған немесе талаптарға сәйкес
ресімделмеген материалдар қаралмайды және авторларға қайтарылмайды.
Іссапар шығындары қатысушылардың есебінен.
Оргкомитет
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