ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

БІРІНШІ ЦИРКУЛЯР

Құрметті әріптестер!
2019 жылы 11-12 сәуірде Жастар жылының іс-шараларын жүзеге асыру аясында Д.
Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінде «Жастар
шығармашылығы Қазақстанның инновациялық дамуына» атты студенттердің,
магистранттардың және жас ғалымдардың V Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы
өтеді.
Конференцияда қарастырылатын бағдарламалар: пленарлық отырыс (конференцияның
ашылуы, негізгі баяндама), секциялық (конференцияға қатысушылардың қатысуы) және
қортынды отырыс.
Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша жүргізіледі:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Құрылыс және архитектура инновациясы ;
Экономиканы басқару мәселелері қоғамның инновациялық дамуы;
Тау кең-металлургиялық саласыныңкөкейкесті мәселелері;
Білім,ғылым
және
техникада,
информамациялық-комуникациялық
технологиялар(ИКТ);
Энергетика және энергия үнемдеу;
Машина жасау,транспорт және агроөнеркәсіп саласында инновациялық дамуы;
әлеуметтiк-гуманитарлық ғылыми рөлі және шет тілдерінде инновациялық
процестерді дамыту;
Әскери ғылым және дене шынықтыру
Сiздерді конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

Конференцияға қатысу шарты
Конференция бағларламасына сіздің баяндамаңызды қосу үшін қатысуға өтінім беріп
баяндаманың материалдарын E-mail, немесе ұйымдастыру комитетіне электрондық пішінде
жіберіп көрсетілген телефондар арқылы ұйымдастыру комитетіне баяндамаларыңыздың
түскеніне көз жеткізу. Өтінімнің пішіні және уйымдастыру комитетінің мекен-жайы
көрсетілген.Өтінім және баяндамалар уйымдастыру комитетіне 2019 жылдың 1 науырызға
дейін ұсынылуы керек. Белгіленген мерзімнен кеш түскен өтінім қарастырылмайды, баяндамалар
жарияланбайды.
Конференцияның
материал
жинағы
жұмыс
басына
дейін
шығарылуы
жоспарланады.Редакция алқасы қарағаннан кейін бағдарламаға қосылған баяндамалардың
авторларына екінші ақпараттық шақыру хаты жіберіледі.Конференция жұмысының
бағдарламасын секция хатшыларынан алуға болады.
ШҚМТУ студенттері үшін материал жинағы 1500 теңге. Басқа ЖОО студенттері үшін
матерал жинағы 3500 теңге.Колледж және мектеп оқытушылар үшін 3000 теңге.

Ұйымдастыру төлем ақысын банк арқылы төлеу керек ШҚМТУ-дың е/с :
070010 Өскемен қ., Серiкбаев көшесі,19 РНН 181800000624, БИН 010440002379, код 16.
ИИК KZ70914102203KZ000DL
ДБ АҚ «СБЕРБАНК» Өскемен қаласы, БИК SABRKZKA

Баяндаманы (мақаланы) ресімдеуге қойылатын талаптар
Материалдар (орыс, қазақ және ағылшын тiлдерiнде) анық мәнді, автордың өткізілген
жұмыс нәтижелерімен ұсынылуы керек. Мақаланың электрондық нұсқасының аты тегі болуы
тиіс, секцияның номері бірінші мақалада көрсетілген. Өтінімнің электрондық нұсқасы«Автордың тегі өтінім» (Мысалы: Иванов-с1 «с»- әріпі статья дегенді білдіреді; Иванов – з1 «з»-

заявка деген сөз). Мақаланың электрондық нұсқасымен өтінім электрондық нұсқасы екі әр
түрлі файлда болуы тиіс. Мақала және өтінім бір файлда қабылданбайды.
Материалдарды көлем суреттердiң есептеуiмен және кестелермен бірге А4тiң 5тен аса
емес толық беттерi құрауы керек. Мәтiн RTF редакторымен Times New Roman Cyr № 14-шi
шрифтiмен мәтiндiк редакторда жинауы керек, бет енiн бойлай тегiстелген және лазерлiк
принтрiнде басып шығарған. Беттiң параметрлерi: 25 мм жоғарғы , қалған – 20 мм._
________________________________________________________________________________

Баяндаманы ресімдеу үлгісі
УДК 669.1
Гельманова З.С. (02-ИС-1), Рамазанов Ж.К. (КарМетИ)
ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒА БЕЛГIЛЕУДI ҮЛГIЛЕРІ
Рұқсат берген фирманың коммерциялық саясатының құралы баға ____________________________________________________________________________________
МӘТІН РЕДАКЦИЯЛАУҒА ЖАТПАЙДЫ ЖӘНЕ ТҮПНҰСҚА БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Барлық жоғарыда айтылған талаптарды орындалумен мұқият редакциялалған түрде мақала
ұсынуын қажеттiлiкке сiздiң назарыңыздан сұраймыз.
Мақала жинақтары редакция алқасы шешiм негiзiнде жарияланады.
Талап бойнша сәйкес ресiмделген материалдар қаралмайды және керi қайтармайды.
Тіркеі формасын толық толтыруыңызды өтінеміз.
Тіркеу формасы
Қосымша
Халықаралық ғылыми конференцияға қатысуға өтінім

Т.А.Ж. _______________________________________________________________________________
Мақаланың аты ________________________________________________________________________
Секция _______________________________________________________________________________
Ғылыми атағы, дәрежесі_________________________________________________________________
Жұмыс орны ___________________________________________________________________________
Қызметі _______________________________________________________________________________
Мекен жайы___________________________________________________________________________
Телефон/факс, e-mail ____________________________________________________________________
Қонақ үйде орынның қажеттілігі _________________________________________________________

Конференцияға қатысуға өтiнiм, баяндамалар материалдары, (қоса ұсынылған талаптармен
сәйкес ресiмделген, бiздiң ЖОО авторлардан басқа) 2019 жылдың 1 науырызға дейін ұсынуды
сұраймыз. мекен-жай 070004 Өскемен қ. Протазанов көшесі 69,. Анықтамалар үшiн телефондар: 8 (7232 ) 26-91-68, 26-05-40, e-mail vkgtu-conf@mail.ru - студенттiк конференцияға.
ШҚМТУ оқытушылары мен студенттердің назарына Бат МЕССЕНДЖЕР арқылы
жіберілген жұмыс қарастырылмайды.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

