Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясы» мекемесі (ҚЕжәнеӘҚА)
Әлеуметтік ғылымдар және құқық факультеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақ Еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы 2020 жылғы 10 желтоқсанда
онлайн және офлайн форматта Халықаралық дөңгелек үстел өткізеді
«COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» тақырыбына:
Қазатисо «Covid-19 пандемиясы кезеңіндегі оқу орындарындағы ғылыми-зерттеу
қызметінің ерекшеліктері» атты халықаралық дөңгелек үстелге қатысуға мемлекеттік
мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың халықаралық ұйымдарының өкілдерін, жоғары оқу
орындарының профессорлық-оқытушылық құрамын, заңгер-практиктерді, БАҚ өкілдерін,
сондай-ақ Қазақстанның жас ғалымдарын, докторанттарын, магистранттарын, студенттерін
және ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын шетелдік ұйымдарды шақырады.
Халықаралық дөңгелек үстел 2020 жылдың 10 желтоқсанында өтеді (онлайн,
офлайн формат)
Мақсаты:
 Ғылыми-білім беру кеңістігін кеңейту, жоғары оқу орындары үшін ашықтық, сондайақ тиімді тәжірибе алмасу
 Академиялық құрылымдар арасындағы пікірлер мен озық
Міндеттері:
 Жас ғалымдарды ғылыми-практикалық қызметке тарту
 Жастардың ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыру және қолдау
 ЖОО студенттері арасында ғылыми және іскерлік байланыстар орнату және жас
зерттеушілерді ғылыми жұмысқа тарту
 Жастардың инновациялық әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау
Халықаралық дөңгелек үстел бағдарламасы
1. Халықаралық дөңгелек үстелге қатысушыларды тіркеу
2. Халықаралық дөңгелек үстелге қатысушыларға құттықтау сөздер
 Қазатисо ректоры б.ғ.к., профессор Беспаева Баян Мұсақызы
 Ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, PhD, э.ғ.к., доцент
Муханова Ғайни Қазыбайқызы
 Әлеуметтік ғылымдар және құқық факультетінің деканы, з.ғ.к., доцент Умурзаков
Ермек Ануарбекұлы
3. Пленарлық отырыс
 Университет ректорларымен және жоғары оқу орындарымен және бизнессеріктестермен салтанатты бөлім (ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қою):

 Қазатисо спикерлерінің сөз сөйлеуі:
 з.ғ.д., профессор Рүстемова Гаухар Рүстембекқызы
 з.ғ.д., профессор Сайлаубек Тынышбекұлы Әлібекұлы
 з.ғ.д., профессор Сулейманов Акиф Филудинұлы
 Сатыбалдинов Жамбыл Дүйсебайұлы
4. Панельдік отырыс және шақырылған спикерлердің сөз сөйлеуі
5. Халықаралық дөңгелек үстелдің салтанатты жабылуы, одан әрі даму перспективаларын
талқылау және қорытынды шығару
МАҢЫЗДЫ!
Баяндамаларда мынадай секциялар бойынша ғылыми-іздестіру қызметінің
нәтижелері ұсынылуы мүмкін:
 экономикалық ғылым;
 заң ғылымдары, Халықаралық құқық;
 географиялық ғылымдар, туристік бизнесті ұйымдастыру, ойын-сауық индустриясы, іс шаралар және спорт менеджменті;
 филология ғылымдары, журналистика;
 философия, мәдениеттану, өнертану, кино өнері;
 тарих ғылымдары, Аймақтану, халықаралық қатынастар кафедрасы;
 психология және әлеуметтану ғылымдары;
 физика-математика және техникалық ғылымдар.
«Covid-19 пандемиясы кезеңінде оқу орындарындағы ғылыми-зерттеу қызметінің
ерекшеліктері» атты халықаралық дөңгелек үстелге спикер ретінде қатысу үшін өтінімдер
2020 жылғы 09 желтоқсанға дейін қабылданады (тіркеу нысаны – салынымда, сондай-ақ
тіркеуге электрондық сілтеме: https://forms.gle/pU71yy9kAcab4iA99 ).
Қатысушы-тыңдаушыларды тіркеу 2020 жылғы 09 желтоқсанға дейін (қоса
алғанда)
электрондық
сілтеме
бойынша
қолжетімді
болады:
https://forms.gle/pU71yy9kAcab4iA99
Халықаралық дөңгелек үстелдің барлық қатысушыларына іс-шара аяқталғаннан кейін
15 күн ішінде іс-шараның онлайн-форматын көрсетпей, Қатысу нысаны көрсетілген
(қатысушы / спикер) электрондық сертификаттар жіберіледі.
Форумның өтетін орны:
 Қазақстан Республикасы, A05E3A0, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 9;
 «ҚазАтисо» мекемесі (320 конференц-зал);
 ZOOM конференциясының идентификаторы:
 https://us02web.zoom.us/j/2838008080?pwd=VnVEZ1d0MEFrM0tnOTV0V3A2R3BHdz09
 Конференция идентификаторы: 283 800 8080
 Қол жеткізу коды: kazatiso
Байланыс тұлғалар:
 Умурзаков Ермек Ануарбекович (ҚНжЕ факультетінің деканы):
+7.701.725.95.67; ermek.umurzakov@atso.kz
 Әлімбетова Алида +7.705.759.30.40; alida.alimbetova@atso.kz
 Муханова Ғайни Қазыбайқызы (ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі
проректор): +7.701.450.45.47; gaini.mukhanova@atso.kz
Модератор:
Умурзаков Ермек Ануарбекович (ӘҒжҚ факультетінің деканы):
+7.701.725.95.67; ermek.umurzakov@atso.kz

Мақалаларды ұсыну мерзімі - 2020 жылғы 20 желтоқсанға дейін.
Мақалаларды беруге арналған жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Қатысу нысандары: күндізгі-қашықтықтан, сырттай, мақалалар жинағында өткізу
нысанын көрсетпей (жинақ РҒДИ/e-library енгізілген).
Мақалалар көрсетілген мерзімде тегін негізде қабылданады.
Мақалалар мына электрондық мекенжайға жіберіледі: alida.alimbetova@atso.kz хаттың
тақырыбын көрсете отырып: «10.12.2020 ж. дөңгелек үстелге мақала». Құжаттың атауы
(мақаласымен) «Тегі, аты-жөні, мақаланың қысқаша атауы» форматында ұсынылуы тиіс.
Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша жинақ шығарылып, материалдар жинағының
электрондық нұсқасы Қазатисо сайтына орналастырылады: https://atso.kz
Анықтама телефондары: + 7.705.759.3040 (Алида Алимбетова)
МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Мақалалардың мәтіндері журнал редакциясына RTF форматында электронды
нұсқада берілуі тиіс.
Файлдың атауы: «Тегі, мақаланың қысқаша атауы».
Мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады және келесі
талаптарға сай болуы тиіс:
 жоғарғы сол жақ бұрышта міндетті түрде МРНТИ және ӘОЖ көрсетіледі;
 Автордың аты-жөні, ғылыми атағы және ғылыми дәрежесі, атқаратын қызметі және
жұмыс/оқу орны мақаланың жоғарғы жолының ортасында көрсетіледі және кіші
әріптермен жазылуы тиіс. Егер мақалада біреуден көп автор болса, онда әрқайсысының
аты-жөні, ғылыми атағы мен ғылыми дәрежесі, атқаратын лауазымы және жұмыс/оқу
орны үтір арқылы жазылады;
 мақаланың тақырыбы бас әріптермен жартылай қалың әріппен жазылуы тиіс (тақырып
шрифтінің кеглі – 12 пт) және ортасына тураланады, тақырыптың соңында нүкте
қойылмайды;
 одан әрі аралық арқылы аңдатпа (көлемі 800-ден 1000 символға дейін бос орындармен
курсивпен терілген) және түйінді сөздер (кемінде үш) орыс/қазақ және ағылшын
тілдерінде азат жолсыз жазылады;
 мақаланың рұқсат етілген көлемі 10 000 –нан 40 000 таңбаға дейін (бос орындармен) шамамен 5-тен 15 бетке дейін;
 беттің параметрлері: сол жақ шеті – 2 см; оң жағы – 2 см; жоғарғы жағы – 2 см; төменгі
жағы-2 см;
 шрифт Kz Times New Roman (қаз.), Times New Roman (орысша, ағыл.);
 мәтін шрифтінің кеглі-12, интервал-1, туралау-беттің ені бойынша;
 азат жол жолдың төртінші символынан басталады (0,9 см);
 мәтіндегі дереккөздерге сілтемелер (пайдаланылған дереккөздерге автордың
сілтемелерінің пайда болу кезектілігімен) «Библиографиялық жазба. Библиографиялық
сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» МЕМСТ 7.1-2003 сәйкес
бетті көрсете отырып, шаршы жақшаға ресімделеді.
 теру кезінде тасымалдау белгісін қою арқылы сөздерді қатаң тасымалдауға болмайды;
 мәтінде кездесетін шартты белгілер мен қысқартулар олардың мәтінде бірінші рет пайда
болған кезде ашылуы тиіс;
 Пайдаланылған әдебиеттер мен нормативтік дереккөздерге жалпы сілтемелер
мақаланың соңында араб сандарымен «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі» деген
тақырыппен нүктесіз беріледі;
 мәтіндегі кестелер, графиктер, диаграммалар, формулалар және басқа да графикалық
материалдар «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың

жалпы талаптары мен ережелері» МЕМСТ 7.1-2003 сәйкес графикалық материалдың
әрбір түрі бойынша жеке-жеке толассыз нөмірленуі тиіс.
Ұсынылған мәтін көрсетілген талаптарды сақтай отырып, мұқият редакциялануы тиіс.
Қолжазбалар мен электронды тасымалдаушылар қайтарылмайды, рецензияланбайды және
қалпына келтірілмейді.
Мақала мазмұнына автор (авторлар) жауапты.
Дөңгелек үстел ұйымдастыру комитеті мақаланы жариялау немесе қабылдамау
құқығын өзіне қалдырады.

