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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қүрметті әріптестер!
Көлік жэне коммуникация колледжі Сізді 2015 жылдың 25 қыркүйегінде
колледждің 70 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Ғылым және
практика: техникальщ және кәсіптік білім беруді инновациялық дамыту
тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына
қатысуға шақырады.
Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша жоспарланады:
1 секция - Білім жүйесіндегі инновациялық үрдістер.
2 секция - Көлік саласындағы мамандарды дайындаудың мәселелері жэне
болашағы.
3 секция
серіктестік.

- Оқытушының өркендеу стратегиясы: элемдік тәжірибе жэне

4 секция - Техникалық жэне кэсіптік білім беру жүйесінің мазмүнын жаңғырту.
Конференция жүмысы қазақ, орыс жэне ағылшын тілдерінде жүргізіледі.
Конференция материалдары Халықаралық конференцияның ғылыми мақалалары
жинағы түрінде жарық көреді.
Конференцияға қатысу тәртібі:
Конференция материалдарын жариялау үшін 2015 жылдың 28 маусымына
дейін үйымдастыру комитетіне ұсынылуы қажет:
• ұсынылған үлгі бойынша өтініш;
• келтірілген талагітарға сәйкес
рэсімделген баяндаманың электрондық
нұсқасы.
• ұйымдастыру жарнасының төленгендігін растайтын түбіртек көшірмесі.
¥йымдастыру жарнасының сомасы- 3500 тецге.

Конференцияға келуіне жэне орналасуына байланысты шығындар
қатысушының
немесе
жіберуші жақ есебінен жүзеге асырылады.
Материалдардың келіп түскендігін растау үшін міндетті түрде байланыс
телефондарына немесе электронды пошта арқылы хабарласу қажет. Құжаттар
толық күйде жіберілмеген болса немесе көрсетілген мерзімнен (24 маусым 2015
жыл) кешіктірілген баяндама материалдары қарастырылмайды.
Жинақ конференцияда жеке тапсырылады. Авторлық ұжымға эрбір
жарияланған мақала үшін жинақтың бір данасы беріледі.
¥йымдастыру
комитеті
үсынылған
материалдардың
мазмұнына,
грамматикалық және стилистикалық қателеріне жауапкершілік алмайды.
Қатысу түрі:
• Күндізгі - секция отырысында баяндама оқу және конференция жинағында
баяндама тезисінің жариялануы.
• Сырттай - тезисті электронды түрде жариялым үшін үсыну.

Баяндаманы рәсімдеу тәртібі
Мэтін Misrosoft Word талабына сәйкес терілуі тиіс. Баяндамалар бір файл
түрінде үсынылады. Файлдың аты автордың тегіне сәйкес келуі керек (мысалы,
С.А.Петров, егер авторлар бірнешеу болса, онда файл бірінші автордың тегімен
қойылады). Қазақ тіліндегі баяндамалар Times New Roman КZ шрифтінде, кегль
14, аралық интервал бір бірлікті, орыс тіліндегі баяндамалар Times New Roman,
кегль 14, аралық интервал бір бірлікті болуы тиіс. Мэтін көлемі А4 форматтағы 5
бетке дейін болуы шарт. Шегі: сол жақ шегі —3 см, үстіңгі жэне астыңгы жагы,
оң жақ шектері - 2 см. Мэтінді ені бойынша түзетіп жазу керек.
Мақаланың дәл ортасында мақаланың атауы үлкен әріптермен жазылуы
шарт.
Парақтың ортасында бас әріптермен мақала тақырыбы; бір жол томен кіші
әріптермен автордың (-лардың) аты-жөні, бір жол томен оқу орнының, елінің
жэне қаланың атауы жазылуы тиіс. Тағы бір жол томен - баяндама мәтіні беріледі.
Одан ары - қолданылган әдебиет көрсетіледі.

Үлгі
РЕЛЬС ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАҢА ЗАМАНАУИ
ТЕХНИКАЛАР
Иванов Иван Иванович
«Көлік жэне коммуникация колледжі» МҚКК, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы

Мэтін, мэтін, мэтін, мэтін

Материалдарды келесі мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз:
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Конституция көшесі, 10, «Көлік және
коммуникация колледжі» МКҚК, әдістемелік кабинет № 27.
Телефон: 8(7172) 501847, факс 8 (7172) 942596
Хайруллина Сауле Малбагаровна
8 - 747 - 226 - 62 - 71, 8 702 129 04 71
Электронды пошта: saule_6@mail.ru
Конференцияның басталу сағаты: 10.00, тіркеу сағат 9.00-ден.
Өтініш үлгісі
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысу өтініші
«Ғылым және практика: техникалық және кәсіптік білім беруді
инновациялық дамыту тәж ірибесі»______________________________
Оқу орнының атауы

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Баяндама атауы
Секцияның атауы жэне нөмірі
Автордыц (-лардыц) аты-жөні (толығымен),
лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
Елі, қаласы
Жұмыс орны (ұйымның толық атауы)
Қатысу түрі (күндізгі, сырттай)
¥йымдастыру жарнасыныц жэне жөнелтім
бойынша пошта шығындарының төленгендігі
туралы түбіртек №
Байланыс телефондары, E-mail
Жинақты пошта арқылы жонелту қажеттілігі,
пошта мекенжайы (жонелтім үшін)

Білім беру ұйымының жетекшісі____________________________

Төлемақыны мына реквизитке жіберу керек:________
Астана қаласы Білім басқармасының «Көлік және
коммуникация колледжі» МКҚК
Астана қаласының Цеснабанк»
АҚ филиалы______________________________________
KZ62998BTB0000182300 KZT
БИК TSESKZKA
БИН 990 24 000 37 89
КБЕ - 1 6
тел. 50-18-40, факс 94-25-96
Мекен-жайы: 010003, Астана қ., Конституция к., 10

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА АСТАНЫ
ГККП «КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Колледж транспорта и коммуникаций приглашает Вас 25 сентября 2015
года принять участие в работе Международной научно-практической
конференции на тему «Наука и практика: опыт инновационного развития
технического и профессионального образования», посвященной 70-летию
колледжа.
Работа конференции планируется по следующим секциям:
1 секция - Инновационные процессы в системе образования.
2 секция - Проблемы и перспективы подготовки специалистов в области
транспорта.
3 секция - Стратегия развития преподавателя: мировой опыт и партнерство.
4 секция - Модернизация содержания
профессионального образования.

системы

технического

и

Работа конференции будет осуществляться на казахском, русском и
английском языках. Материалы конференции будут опубликованы в виде
сборника научных статей Международной конференции.
Порядок участия в конференции:
Для публикации материалов конференции необходимо до 28 июня 2015
года представить в организационный комитет:
• заявку на участие по прилагаемой форме;
• электронный вариант статьи, оформленный согласно приведенным
требованиям;
• копия квитанции об оплате организационного взноса.
Сумма организационного взноса - 3500 тенге.

Оплата за проезд и проживание производится за счет самого участника
конференции или направляющей стороны. Для подтверждения получения
материалов необходимо позвонить по контактному телефону, либо сделать
запрос по электронной почте. В случае предоставления неполного комплекта
документов или подаче их после указанного срока (24 июня 2015 г.)
материалы доклада опубликованы не будут.
Сборник вручается лично на конференции. Авторскому коллективу
вручается один экземпляр сборника за каждую опубликованную статью.
Оргкомитет не несет ответственности за содержание, грамматические и
стилистические ошибки в представленных материалах.
Форма участия:
•
Очная - выступление на заседании секции и публикация тезисов
доклада в сборнике конференции
•
Заочная - представление тезисов в электронном виде для
публикации.
Порядок оформления докладов
Текст должен быть набран в Misrosoft Word. Доклады представляются в
виде одного файла. Имя файла должно соответствовать фамилии автора
(например, Петров С.А., если авторов несколько, то файл называется
фамилией первого автора). Для докладов на казахском языке шрифт Times
New Roman KZ, кегль 14, интервал одинарный, для докладов на русском
языке Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. Объем текста до 3
страниц формата А4. Поля: левое —3 см, верхнее, нижнее и правое —2 см.
Текст выровнять по ширине.
По центру название статьи прописными буквами жирным шрифтом;
ниже через пробел фамилия, и.о. автора (-ов) строчными буквами (жирным
шрифтом), ниже через пробел полное название учреждения, в котором
выполнена работа, страна, город. Ниже через пробел - текст доклада. Далее использованная литература по порядку.

Образец
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕЛЬСОВОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Иванов Иван Иванович
ГККП «Колледж транспорта и коммуникаций», Республика Казахстан, город
Астана
Текст, текст, текст, текст

Материалы просим направлять по адресу:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Конституции, 10, ГККП «Колледж
транспорта и коммуникаций»: методический кабинет № 27.
Тел.: 8 (7172) 501847, факс 8 (7172) 942596
Хайруллина Сауле Малбагаровна
8 - 747 - 226 - 62 - 71, 8 702 129 04 71
Электронная почта: saule_6@mail.ru
Начало конференции в 10.00, регистрация с 9.00.
Образец заявки
Заявка на участие в международной научно - практической
конференции
«Наука и практика: опыт инновационного развития технического и
профессионального образования»______________________________
Наименование учебного заведения

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Наименование доклада
Номер и название секций
ФИО автора (ов) (полностью), должность,
ученая степень, ученое звание
Страна, город
Место
работы
(полное
наименование
организации)
Форма участие (очная, заочная)
№ квитанции об оплате орг. взноса и почтовых
расходов по пересылке
Контактные телефоны, E-mail
Необходимость в отправке сборника, почтовый
адрес (для пересылки)

Руководитель организации образования

Реквизиты для банковского перевода:
ГККП «Колледж транспорта и коммуникаций» Управления
образования г. Астаны____________________________________
Филиал АО «Цеснабанк»
г. Астана_________________________________________________
KZ62998BTB0000182300 KZT____________________________
БИК TSESKZKA__________________________________________
БИН 990 24 000 37 89______________________________________
КБЕ - 16__________ _______________________________________
тел. 50-18-40, факс 94-25-96________________________________
Адрес: 010003 г. Астана, ул. Конституции, 10_______________

