
 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

 Қазақ қатынас жолдары университеті   

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 

2018 жылдың 4-5 мамыры күндері Қазақ қатынас жолдары университетінде 

Қазақстан Республикасы Президенті  Н.Ә. Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын іске 

асыру аясында жоғары оқу орын оқытушыларына, жас ғалымдарға, PhD 

докторанттарға, магистранттар мен студенттерге арналған «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы көлікті дамытудың жаңа 

мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өткізіледі.    

          Конференцияның негізгі жұмыс бағыттары (секциялары):  

 

1 Инновациялық көлік-логистикалық және инфрақұрылымдық 

технологиялар.  

 

2 Көлікке және құрылысқа инновациялық  технологиялар енгізу. 

 

3 Қазақстан Республикасының қаржы-экономикалық саласын дамыту.  

 

 

4 Адамзат капиталы – жаңғыру негізі.  

 

5 Автоматтандырылған жүйелердің даму болашағы және радиотехника, 

телекоммуникация және электр энергетикасының өзекті мәселелері. 

 

            Конференцияда қолданылатын тілдер – қазақ, орыс, ағылшын. 

Конференцияға берілген баяндамаларда өзекті ғылыми зерттеулердің нәтижесі 

немесе маңызды практикалық мәні болуы тиіс. Конференцияға қатысу нысаны – 



іштей / сырттай.  Конференция нәтижелері бойынша конференция 

материалдарының жинағы жарияланады. 

Баяндаманы және тіркелу нысандарын тапсыру мерзімі 2018 ж. 30 сәуіріне дейін.   

Конференцияға қатысу үшін конференцияны ұйымдастыратын комитеттің  

aconference2016@mail.ru электронды поштасына қағаз және электронды 

тасымалдаушылар арқылы мынадай материалдарды ұсыну керек:   

- тіркелген нысан бойынша қатысуға берілетін өтінім;   

 - төменде берілген талаптарға сәйкес рәсімделген мақала (тіркелген файлдың 

атауына мақала авторының тегін көрсету керек);  

Тіркелу нысаны (Қатысуға берілетін өтінім) 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

дәрежесі,  

атағы 

көрсетіледі  

Жұмыс/оқу 

орны  

(толық атауы) 

Мақала атауы Секция атауы E-mail 

Ұялы тел. 

     

 

 МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: *.doc, *.docx, 

*.rtf ауқымды MS Word редакторында терілген, көлемі 7 бетке дейінгі мақалалар 

жариялауға қабылданады. Мәтіннің қарпі «Times New Roman» 12. Өрісі: 

жоғарғы жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 2 см.  

Жоларалық интервалы – 1. Абзацы (бос жер) – 1,25 см. Бірінші бетінің сол 

жағына тиісінше ӘОЖ, бір жолдан кейін автордың аты-жөні, қызметі/ғылыми 

дәрежесі, әрі қарай ұйымның атауы, қала көрсетілуі тиіс. Интервал арқылы 

ортасына қалың бас әріптермен мақаланың атауы жазылуы керек.    

Әрі қарай аңдатпа және кілт сөздер көрсетіледі.  

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 
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