АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер және ғалымдар!
Ғұлама ойшыл Әл-Фарабидың 1150 жылдығына орай kazconf.com – ғылыми
конференциялар порталы «Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен
жетістіктер» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.
Конференцияға барлық білім алушылар мен ғалымдарды шақырамыз.
Конференция
өтетін
орны:
«Bilim
Innovations
Алматы қаласы, Қазақстан.
Конференция өткізу мерзімі: 29-30 сәуір 2020 ж.

Group»

орталығы,

Мақалаларды қабылдау: 2020 жылдың 28 сәуіріне дейін.
Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс, түрік және ағылшын.
Конференцияны өткізу түрі: қашықтықтан (онлайн).
Конференция шеңберінде келесі секциялар жұмысы жоспарлануда:
 Педагогика және білім беру;
 Гуманитарлық ғылымдар;
 Құқық қорғау, әскери іс және қауіпсіздік;
 Жаратылыстану ғылымдары;
 Әлеуметтік ғылымдар және экономика;
 Өнертану ғылымдары;
 Қызмет көрсету салалары;
 Техникалық ғылымдар және технологиялар;
 Ауыл шаруашылығы ғылымдары.
Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:
Материал автор жүргізген жұмыстың сипаты, мазмұны және нәтижесі туралы анық
көрініс беруі тиіс. Мақаланың мазмұны мен жіберілген қателерге автор жауап береді.
Редактор
Беттің көлемі
Беттің параметрлері
Шрифт
Жоларалық интервалы
Абзацтың шегінісі
Сурет, кесте, диаграмма, формулаға

Microsoft Word немесе Open Office Writer
А4, парақтың бағыты – «кітаптық».
Барлық жағынан 20 мм.
Times New Roman
1.0. (бірлік)
1,25 см.
Формулалар Microsoft Equation 3.0 редакторымен

арналған талаптар
Мақала көлемі

терілуі керек. Кестелердің, сызбалар мен суреттердің
атауы көрсетіліп, нөмірленуі қажет.
4 беттен 8 бетке дейін (пайдаланылған әдебиеттер
тізімін қоса алғанда)

Мақаланы рәсімдеу үлгісі:
ҒТАМР (шрифт көлемі – 12 кегль)
(1 шегініс)
МАҚАЛАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ (12 кегль)
(1 шегініс)
Авторлардың аты-жөні (12 кегль)
Лауазымы, оқу орны немесе қызмет орны, қала, мемлекет атауы
e-mail, тел.номері (10 кегль)
(1 шегініс)
Аннотация: 50-100 сөз (12 кегль)
Кілттік сөздер: 5 сөзден кем емес (12 кегль)
(1 шегініс)
Мақаланың мәтіні (12 кегль)
...
...
...
Қолданылған әдебиеттер тізімі (12 кегль)
1.
2.
Қатысу шарты:
Конференцияға қатысушылар kazconf.com порталындағы тіркеуден
баяндамасының электронды нұсқасын жіберу керек. Конференция ақылы түрде өтеді.
Қазақстандық авторларға конференция жинағына материал жариялау
(А4-форматында, әр бетіне немесе 1800 символ, (шрифт – 12 кегль)
Конференция жинағының электронды нұсқасын алу
Конференция жинағының қағаз түріндегі нұсқасын алу, жеткізу қызметін
қоса алғанда
Конференцияға қатысушының атаулы сертификатын алу
Шетелдік авторларға конференция жинағына материал жариялау

өтіп,

750 теңге
тегін
1500 тг.
тегін
20 АҚШ
доллары

Конференция қорытындысы бойынша мамыр айының 10 күні материалдар жинағы
шығарылып, қатысушыларға сертификат беріледі. Конференция жинағында жарияланған
барлық мақалалар kazconf.com порталында электронды түрде орналастырылады.
Толық ақпаратты kazconf.com порталынан алуға болады.
Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы:
«Bilim Innovations Group» орталығы
Байланыс номері: +7707-4929322
е-mail: info@kazconf.com
Құрметпен, ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги и ученые!
Портал научных конференций kazconf.com проводит международную научнопрактическую конференцию на тему «Наука и инновации: новости, проблемы и
достижения», посвященную 1150-летию выдающегося мыслителя Аль-Фараби. Приглашаем
всех обучающихся и ученых на конференцию.
Место проведения конференции: Центр «Bilim Innovations Group», г.Алматы,
Казахстан.
Срок проведения конференции: 29-30 апреля 2020 г.
Прием статей: до 28 апреля 2020 года.
Официальные языки конференции: казахский, русский, турецкий и английский.
Форма проведения конференции: дистанционная (онлайн).
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
 Педагогика и образования;
 Гуманитарные науки;
 Юриспруденция, военное дело и безопасность;
 Естественные науки;
 Социальные науки и экономика;
 Отрасли искусствоведения;
 Сфера услуг;
 Технические науки и отрасль технологии;
 Сельскохозяйственные науки.
Требования к оформлению материалов:
Материалы должны давать ясное представление о характере, содержании и
результатах проведенной автором работы. Ответственность за содержание статьи и
допущенные ошибки несет автор.
Редактор
Размер страницы
Параметры страницы
Шрифт
Межстрочный интервал
Абзацный отступ

Microsoft Word или Open Office Writer
А4, ориентация страницы - «книжная».
все поля – 20 мм.
Times New Roman
1.0.
1,25 см.

Требования к чертежам, таблицам,
схемам, формулам
Объем материалов

Формулы должны быть набраны в редакторе
Microsoft Equation 3.0. Таблицы, схемы, рисунки
должны иметь название и нумерацию.
от 4 до 8 страниц (включая список литературы)

Образец оформления статьи:
ГРНТИ (12 кегль)
(1 отступ)
ТЕМА СТАТЬИ (12 кегль)
(1 отступ)
ФИО авторов (12 кегль)
Должность, место учебы или работы, наименование города
и государства, e-mail, тел.номер (10 кегль)
(1 отступ)
Аннотация: 50-100 слов (12 кегль)
Ключевые слова: не меньше 5 слов (12 кегль)
(1 отступ)
Текст статьи (12 кегль)
...
...
...
Список использованных источников (12 кегль)
1.
2.
Условия участия:
Участникам конференции необходимо пройти регистрацию на портале kazconf.com и
отправить электронную версию доклада. Конференция проводится на платной основе.
Публикация материалов для казахстанских авторов в сборнике
конференции (Формат А4, каждая страница или 1800 символов)
Получение электронной версии сборника конференции
Получение бумажного варианта сборника конференции, включая услуги
доставки
Получение именного сертификата участника конференции
Публикация материалов для зарубежных авторов в сборнике конференций

750 тенге
Бесплатно
1500 тенге
Бесплатно
20 долларов
США

По итогам конференции 10 мая будет опубликован сборник материалов, участникам
будут вручены сертификаты. Все статьи, опубликованные в материалах конференции, будут
размещены в электронном виде на портале kazconf.com.
Подробная информация доступна на портале kazconf.com.
Адрес оргкомитета:
Центр «Bilim Innovations Group»
Телефон: +7707-4929322
е-mail: info@kazconf.com
С уважением, ОРГКОМИТЕТ

INFORMATION LETTER

Dear colleagues and researchers!
Portal of scientific conferences kazconf.com holds an international scientific and practical
conference «Science and innovation: news, problems and achievements», dedicated to the 1150th
anniversary of the outstanding thinker Аl-Farabi. We invite all students and scientists to the
conference.
The conference venue: «Bilim Innovations Group» center, Almaty city, Kazakhstan.
Date of the conference: April 29-30, 2020.
Acceptance of articles: until April 28, 2020.
Official languages of the conference: kazakh, russian, turkish and english.
Form of the conference: distantly (online).
The conference will include the following sections:
 Pedagogy and education;
 Humanities;
 Jurisprudence, military affairs and security;
 Natural sciences;
 Social sciences and economics;
 Branches of art history;
 Service sector;
 Engineering and technology;
 Agricultural sciences.
Requirements to format materials:
Materials should provide a clear concept on the character, content and results of the
conducted work by the author. The author is responsible for the content of the article and mistakes.
Editor
Page size
Page setting
Font
Line spacing
Paragraph indentation
Requirements for drawings, tables,
diagrams, formulas

Microsoft Word or Open Office Writer
A4, page orientation – «book»
all margins – 20 mm.
Times New Roman
1.0.
1,25 sm.
Formula should be typed using Microsoft Equation 3.0.
Tables, diagrams, pictures should be named and

Volume of materials

numerated
4-8 papers

A sample of an article:
SRSTI (12 pt.)
(1 indent)
SUBJECT OF THE ARTICLE (12 pt.)
(1 indent)
Full name of authors (12 pt.)
Position, place of study or work, name of city or state
e-mail, phone number (10 pt.)
(1 indent)
Annotation: 50-100 word (12 pt.)
Keywords: аt least 5 words (12 pt.)
(1 indent)
Text (12 point)
...
...
...
References (12 point)
1.
2.
Requirements for the participants:
Participants of the conference must register on the portal kazconf.com and send an electronic
version of the report. The conference is held on a paid basis.
Publication of materials for Kazakhstani authors in the conference proceedings
(A4 Format, each side or 1800 characters)
Getting the electronic version of the conference proceedings
Receiving a paper version of the conference proceedings, including delivery
services
Getting a registered certificate of a conference participant
Publication of materials in the collection of conferences for foreign authors

750 KZT
Free
1500 KZT
Free
20 US dollar

Following the conference, a collection of materials will be published in 10th may,
participants will be awarded certificates. All articles published in the conference proceedings will
be posted electronically on the kazconf.com portal.
Detailed information is available on the kazconf.com – portal.
Address of the Steering committee:
«Bilim Innovations Group» сenter
Phone number: +7707-4929322
е-mail: info@kazconf.com
Sincerely, ORGANIZING COMMITTEE

