ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2018 жылдың 12 сәуірінде
студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың «SMART NATION.KZ»
ғылыми марафонына қатысуға шақырады
Іс-шара «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 71-Республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференция аясында өткізіледі.
Өтетін орны: Алматы қ., Гоголь к-сі, 114.
Ғылыми марафонның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Ғылыми марафонды өткізу бағдарламасы

08.30 - 09.00

Қатысушыларды тіркеу

09.00 - 10.00

Стендік баяндамалар және жас инноваторлар көрмесі

10.00 - 13.00

Секциялар жұмысы

I
PHIL

Заманауи филологиялық ғылымдар және әлемнің ұлттық бейнесі

II
PED

Еліміздегі және әлемдегі педагогика және психология: қазіргі
теория және тәжірибе

III
SOCHUM

Қазақ қоғамының санасын жаңғырту үдерісіндегі әлеуметтікгуманитарлық білім

IV
NAT

Жаратылыстану ғылымдары: инновациялық технологиялар мен
идеялар

V
PHYS, MAT,
IT
VI
ART

Цифрлық Қазақстан: физика-математика ғылымдарының жаңа
серпілісі
Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет

13.00-14.00

Түскі үзіліс

15.00 - 17.00

Пленарлық мәжіліс

17.00 - 17.30

Жабылуы. Жеңімпаздарды марапаттау

Марафон қатысушылары келесі форматта қатыса алады:
- стендік баяндама, размер 841х1189 мм, А0 форматында;
- секцияға баяндамамен қатысу (5 минутқа дейін);
- пленарлық мәжілісте баяндамамен қатысу (7 минутқа дейін);
- мақаланы конференция жинағында жариялау.
Мақалаға қойылатын талаптар:
1. Бет саны 3-5, формат А4, мәтіндік редактор MSWORD, шрифт Times New Roman,
12, аралық жол – 1, жол жиегі: сол жоғы – 30 мм, оң жағы – 15 мм, жоғарғы және төменгі
жағы – 20 мм, азат жол: стандартты.
2. Кестелер, схемалар мен суреттерге атау беріліп, Windows бағдарламасында
теріледі.
3. Үлгі бойынша рәсімдеу:
Әсел Ахметова
Қазақ тілі мен әдебиеті
2-курс/магистрант/докторант
ҚазМемҚызПУ
Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.д., проф. Т.А.Омаров
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫН ЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Мәтін
Әдебиеттерге сілтеме тік квадрат жақшаның ішінде жазылып, әдебиеттер тізіміндегі
нөміріне сай көрсетіледі. [1, 25 б.].
Әдебиеттер:
1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М., Мысль, 2011.
4. Мақалалар мен баяндамалардың электронды нұсқасы science@kazmkpu.kz
электронды поштасына 2018 жылдың 20 наурызына дейін SMART NATION.KZ жазбасы
арқылы қабылданады.
5. Материалдар автордың атымен рәсімделген бір файлмен, мақала ұсынылған
секцияның нөмірін көрсету арқылы қабылданады (1_Ахметова Ә. doc)
6. Барлық жұмыстар плагиат үшін тексеріледі, мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 70%
Осы талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар қарастырылмайды.
Ғылыми марафон жинағында мақаланы және баяндаманы жариялау үшін төлем 3000
теңгені құрайды (ҚазМемҚызПУ бакалавриат студенттерінен басқа авторларға).
Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарын таңдау құқығын өзіне
қалдырады.
Ғылыми марафон алқасының шешімі бойынша үздік деп танылған мақалалар мен
баяндамалар ҚазМемҚызПУ «Хабаршы» журналында жариялауға ұсынылады.
Ұйымдастыру комитетінің мекен жайы: Алматы қ., Әйтеке би, 99 к-сі., Бас оқу
ғимараты, Ғылым бөлімі, 105 каб.
Тел.: 8 (727) 233-17-67, ішкі 4031; е-mail: science@kazmkpu.kz,
Чанчарова Алия, Есболова Самал, Чакенова Балжан.
Банктік реквазиттер ҚазМемҚызПУ
ЖСК
ТЕНГЕ-KZ61826A1KZTD2025263
БСК
ALMNKZKA
БСН
990 240 005 438
КБЕ
16
Филиал АҚ «АТФ Банк» Алматы қ., 050060, Төле би көшесі, 24

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Казахский государственный женский педагогический университет приглашает
12 апреля 2018 года студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых принять
участие в научном марафоне «SMART NATION.KZ».
Мероприятие проводится в рамках 71-Республиканской научно-практической
конференции КазГосЖенПУ «Молодежь и наука: настоящее и будущее».
Место проведения: г.Алматы, ул. Гоголя, 114.
Рабочие языки научного марафона: казахский, русский, английский.
Программа проведения научного марафона

09.00 - 09.30

Регистрация участников

09.30 – 10.00

Сессия стендовых докладов и выставка работ молодых
инноваторов

10.00 - 13.00

Работа в секциях

I
PHIL

Современные филологические науки и
национальная картина мира

II
PED

Педагогика и психология в стране и в мире:
современная теория и практика

III
SOCHUM

Социально-гуманитарное знание в процессе модернизации
сознания казахстанского общества

IV
NAT

Естественные науки: инновационные технологии и идеи

V
PHYS, MAT, IT

Цифровой Казахстан: новый прорыв в физико-математических
науках

VI
ART

Современная казахстанская культура в глобальном мире

13.00-14.00

Обед

15.00 - 17.00

Пленарная сессия

17.00 - 17.30

Закрытие. Награждение победителей

Участники марафона могут принять участие в следующем формате:
- стендовый доклад, размер 841х1189 мм, формат А0;
- выступление с докладом на секции (до 5 минут)
- выступление с докладом на пленарном заседании (до 7 минут)
- публикация статьи в сборнике материалов конференции.
Требования к статье:
1. Количество стр. 3-5, формат А4, текстовый редактор MSWORD, шрифт Times
New Roman, 12, интервал – 1, отступы: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20
мм, абзацный отступ: стандартный.
2. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в Windows.
3. Оформление согласно образцу:
Асель Ахметова
Казахский язык и литература
2-курс/магистрант/докторант
КазГосЖенПУ
Научный руководитель: д.ф.н., проф. Омаров Т.А.
ЛАТИНСКАЯ ГРАФИКА: ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
Текст
Ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках [1, с.25]. Список
литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с порядком
упоминания работ.
Литература:
1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М., Мысль, 2011.
4. Статьи и доклады принимаются в электронном формате на е-mail:
science@kazmkpu.kz до 20 марта 2018 года с пометкой SMART NATION.KZ
5. Материалы принимаются одним файлом с указанием фамилии автора и номера
секции, на который подается статья (1_Ахметова А. doc)
6. Все работы будут проверяться на плагиат, уникальность текста должна составлять
не менее 70%.
Статьи, не оформленные в соответствии с указанными требованиями,
рассматриваться не будут.
Оплата за публикацию статьи и доклада в сборнике научного марафона составляет
3000 тенге (не распространяется на студентов бакалавриата КазГосЖенПУ).
Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов конференции.
Статьи и доклады, признанные лучшими по решению жюри научного марафона, будут
рекомендованы к публикации в журнале КазГосЖенПУ «Хабаршы».
Адрес организационного комитета: г. Алматы, ул. Айтеке би, 99, Главный учебный
корпус, Отдел науки, каб.105. Тел.: 8 (727) 233-17-67, вн.: 4031; е-mail: science@kazmkpu.kz,
Чанчарова Алия, Есболова Самал, Чакенова Балжан.
Банковские реквизиты КазГосЖенПУ
ИИК
ТЕНГЕ-KZ61826A1KZTD2025263
БИК
ALMNKZKA
БИН
990 240 005 438
КБЕ
16
Филиал АО «АТФ Банк» в г.Алматы 050060 Алматы, ул Толе би, 24

