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Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі:
Педагог мәртебесі мен кәсіби біліктілігі деңгейін көтеру – сапалы білім берудің кепілі;
Балаларды ерте жастан дамыту: әдістер, инновациялар және технологиялар;
Қоғамды цифрлық трансформациялау жағдайында экономиканы жаңғырту;
Ұлы дала елінің тарихы мен құқықтық нормалары;
Ұлы даланың рухани құндылықтары: мәдениет, өнер, дәстүр;
Жаратылыстану ғылымдары және IТ-технологиялар;
Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі көптілділік: тәжірибе мен
перспективалар;

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері.
Конференция баяндамасына қойылатын талаптар:
1. Баяндама электрондық түрде, файл аты бірінші автордың тегімен сақталып жазылып,
ұсынылады. Мәтін А-4 форматта, барлық шеттерінен – 20 мм қалдырылып, WORD
редакторында, ― «Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы
(интервал) – 1, солдан шегініс (отступ) – 1. Баяндаманың рәсімделу тәртібі: автор(лар) туралы
толық мәлімет (аты-жөні, ғылыми атақ-дәрежесі, қызмет орны, мансабы, e-mail, факс, телефон,
мекен-жайы), бір қатардан соң баяндама тақырыбы бас әріппен және негізгі мәтін бір қатар
тасталып жазылады.

2. Баяндамада міндетті түрде сілтеме берілу керек. Баяндамаларға қазақ, орыс, ағылшын
тілінде Аннотация-Аннотация-Abstract (қаріп өлшемі – 12) берілуі керек. Сілтеме жасалған
әдебиеттердің тік жақшада рет саны бойынша беттері көрсетіліп, тізімі баяндаманың соңында
беріледі. Материал көлемі 3 беттен кем емес және 5 беттен аспауы керек.
Конференцияға қатысу үшін өтініштің (үлгі бойынша), баяндама мәтінінің электрондық
нұсқалары және ұйымдастыру жарнасы (3500 теңге) төленгені туралы түбіртектің көшірмесі
электрондық поштамен nauka_ukpu@mail.ru немесе төмендегі мекен-жайда 2019 жылдың 1
наурызына дейін қабылданады:
160011, Шымкент қаласы, Тоқаев көшесі 27А, SILKWAY Халықаралық университеті бас
ғимараты (бұрынғы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті), Ғылым және инновация
бөлімі, 1-қабат, 115 кабинет.
Тел: +7 (7252) 53-67-82, +7-705-714-87-09, +7 702 937 42 50, +7 778 525 03 96
Факс:+7 (7252) 53-01-40, е-mail: nauka_ukpu@mail.ru
Баяндама мәтіні түзетілмейді және түпнұсқа болып саналады. Конференция еңбектерінің
жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе талаптарға
сай келмейтін материалдар жарияланбайды, қаралмайды және қайтарылмайды.
Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс терілген
материалдарды жіберу сұралады.
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