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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кызылординский университет им. Коркыт Ата проводит 17 марта 2021 года
III международную научно-практическую онлайн (online) конференцию на тему «Энергои ресурсосберегающие технологии: опыты и перспективы»
На конференции планируется работа по следующим секциям:
1. Энергосбережение, энергоэффективность и альтернативная энергетика
2. Экономические аспекты энерго- и ресурсосбережения
3. Педагогические аспекты энерго - и ресурсосбережения в образовании
4. Инновационные IT-технологии и моделирование технологических процессов
5. Ресурсосбережение в агропромышленном секторе
6. Нанотехнологии и рациональное использование природных ресурсов
Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский. Для участия в работе
международной научно-практической конференции приглашаются ученые, преподаватели
вузов, учителя школ, магистранты, докторанты.
Оргкомитет планирует публикацию материалов конференции.
Для включения в программу конференции необходимо представить в адрес
оргкомитета доклад (статью) и регистрационную форму участника конференции в
электронном виде до 15 марта 2021 года.
Для публикации материалов статьи должны быть оформлены в строгом
соответствии со следующими требованиями:
Текст статьи объемом не более 5 страниц и регистрационная форма должны быть
набраны в текстовом редакторе MSWord:
1. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде
Windows;
2. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 2 см, левое - 3 см;
3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 12;
4. Интервал: одинарный;
5. Абзацный отступ («красная строка»): 1 см;
6. Через одну пустую строку - по центру название доклада
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ ШРИФТОМ)
7. ГРНТИ;
8. Через один интервал (через пустую строку) под названием доклада - по центру
строчными буквами (жирным шрифтом) инициалы имени, отчества и фамилию автора (ов);
9. Ниже: полное название учреждения, где выполнена работа (курсивом), город (либо
район);
10. Ключевые слова по содержанию статьи;
11. Аннотация на трех языках;
12. Через один интервал (через пустую строку) после абзацного отступа непосредственно материал статьи;
13. Список литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с
порядком упоминания работ;
14. Заполнить заявку.

Заявка
Ф.И.О (полностью)
Учебное заведение или место работы, должность
Ученая степень, звание
Тема доклада
Секция
Форма участия: on-line
Адрес, телефоны (раб., дом., мобильный),
электронная почта (e-mail)
Дополнительная информация
Материалы конференции направляются на e-mail: conference_2017@mail.ru
Ответственный:
Сакитжанов Мархабат Шахмаранович: 8 7760040685, 8 7014180736 (What'sApp)
Телефоны: 8 (724) 2 27-28-61 (124) (директорат инженерно-технологического института)
За оргкомитетом остается право на отбор присылаемых статей.

Образец оформления статьи:
ГРНТИ
Альтернативные источники энергии – как основа зеленой экономики
Шерьязов С.К.
Доктор технических наук, профессор Южно-Уральского государственного аграрного
университета, г. Челябинск
1. Ключевые слова (3-5 слов)
2. Аннотация (на казахском, русском и английском языках, каждый по 4-5
предложений)
3. Основное содержание статьи
4. Литература
5. Заявка

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті
Инженерлі-технологиялық институт
«Электр энергетикасы және өміртіршілік қауіпсіздігі кафедрасы

III ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК
online КОНФЕРЕНЦИЯ
«Энергия және ресурстар үнемдеу технологиялары: тәжірибелер және келешегі»
17 наурыз 2021 ж.

Қызылорда, Қазахстан

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 2021 жылдың 17 наурызында
«Энергия және ресурстар үнемдеу технологиялары: тәжірибелер және келешегі»
тақырыбындағы III халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн (online) конференция
өткізеді.
Конференцияда келесі секция жұмыстары жоспарлануда:
1. Энергия үнемдеу, энергия тиімділігі және баламалы энергетика
2. Энергия және ресурстар үнемдеудің экономикалық аспектілері
3. Білім берудегі энергия және ресурстар үнемдеудің педагогикалық аспектілері
4. Инновациялық IT-технологиялар және технологиялық процестерді модельдеу
5. Агроөндірістік сектордағы ресурстар үнемдеу
6. Нанотехнология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
Конференция жұмысы – қазақ, орыс, ағылшын тілінде. Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция жұмысына қатысу үшін ғалымдар, жоғарғы оқу орны
оқытушылары, колледж, мектеп мұғалімдері, магистанттар мен докторанттар
шақырылады.
Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарын жариялауды жоспарлаған.
Конференция бағдарламасына кіргізу үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушы
баяндаманы (мақала) және тіркелу формасын толтырып, электронды түрде 2021 жылдың
15 наурызына дейін жіберуі тиіс.
Мақаланы жарияланымға шығару үшін келесі талаптарға сәйкес рәсімделуі
тиіс:
Мақала мәтіні 5 бетке дейін және тіркеу формасы MSWord текстік редакторында
орындалуы:
1. Кестелер, схемалар, суреттер аты қойылуы керек және Windows ортасында
салынуы тиіс;
2. Шеттері: жоғарғы жағы- 2 см, төменгі жағы - 2 см, оң жағы- 2 см, сол жағы- 3 см;
3.Қаріп: Times New Roman, өлшемі – 12;
4. Аралық: бірлік;
5. Абзацтық шегініс («азат жол») - 1 см;
6. Бір бос жолдан кейін баяндама аты ортаға жазылады
БАС ӘРІПТЕРМЕН (ҚОЮ ҚАРІППЕН)
7. ҒТАХР;
8. Баяндама тақырыбы астында бір жолдан (бос жол арқылы) кейін ортаға бас
әріппен (қою шрифт) автордың тегі, аты, жөні жазылуы тиіс;
9. Төменде: жұмыс орындалған мекеменің және қаланың (немесе аудан) толық атауы
(курсивпен) жазылуы тиіс;
10. Мақаланың мазмұнына байланысты кілт сөздер;
11. Үш тілде аңдатпа;
12. Бір жолдан кейін (бос жолдан соң) азат жолдан мақала мәтіні басталады;
13. Мәтін соңына әдебиеттер тізімі құрылып, ретпен орналастырылады;
14. Өтініш толтырылады.

Өтініш
Тегі, аты, жөні (толық)
Оқу орны және жұмыс орны, қызметі
Ғылыми дәрежесі, атағы
Баяндама тақырыбы
Секция
Қатысу формасы: online
Адрес, телефондар (жұм., үй., ұялы), электронды
пошта (e-mail)
Қосымша мәліметтер
Конференция
материалдары
электрондық
поштаға
(e-mail)
жіберіледі:
conference_2017@mail.ru.
Жауапты:
Сакитжанов Мархабат Шахмаранович: 8 7760040685, 8 7014180736 (What'sApp)
Телефондар: 8 (724) 2 27-28-61 (124) (инженерлі-технологиялық институты)
Ұйымдастыру комитетіне жіберілген баяндаманы іріктеу құқығы беріледі.
Мақаланы рәсімдеу үлгісі:
ҒТАХР
Баламалы энергия көздері – жасыл экономика негізі
Шерьязов С.К.
техника ғылымының докторы, Оңтүстік-Орал мемлекеттік аргарлық универститеті
профессоры, Челябинск қ.
6. Кілт сөздер (3-5 сөз)
7. Андатпа (қазақ, орыс, ағылшын тілінде, әрқайсысы 4-5сөйлем)
8. Мақаланың негізгі мәтіні
9. Әдебиеттер
10. Өтініш
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INFORMATION MAIL
Korkyt Ata Kyzylorda University on 17 March 2021 holds the III International
Scientific and Practical online Conference on the topic "Energy and resource-saving
technologies: experiences and prospects".
The conference consists of the following sections:
1. Energy conservation, energy efficiency and alternative energy
2. Economic aspects of energy and resource conservation
3. Pedagogical aspects of energy and resource-saving in education
4. Innovative IT Technologies and Process Modeling
5. Resource conservation in the agro-industrial sector
6. Nanotechnology and natural resource management
Working languages of the Conference are Kazakh, Russian and English languages.
Scholars, university professors, school teachers, Master’s and Doctoral students are invited to
participate in the international scientific-practical conference.
Conference materials are planned to be published by the Organizing Committee.
The electronic form of a report (article) and the registration form of the participant should
be submitted to the Organizing Committee for inclusion in the conference program before
March 15, 2021.
Articles for publishing must be made in strict accordance with the following
requirements:
Text of the article is no more than 5 pages and the registration form must be typed in a text
editor MSWord:
1. The tables, charts, figures should have a title and be typed in Windows;
2. Margins: top - 2 cm, bottom - 2 cm, right - 2 cm, left - 3 cm;
3. Font: Times New Roman, font size – 12;
4. Spacing: single;
5. Indentation ("red line"): 1 cm;
6. The paper title should be placed in the center after one blank line.

CAPITAL LETTERS (IN BOLD TYPE)
7.SRSTI.
8. Under the article title with an interval (a blank line) in the center the initials of the name,
patronymic and surname of the author (-s) has to be typed in lowercase letters (in bold)
9. Below: the full name of the institution where the paper was created (in italics), city (or
district).
10. Keywords related to the content of the article.
11. Abstract in three languages.
12. The material of the article should be put after indentation with an interval (a blank line).
13. References are typed at the end of the text and drawn up following with the order of
reference works.
14. Fill in the application form.

Application Form
Full name
The educational institution or place of work, position
Science Degree, grade
Title of an article
Section
Form of participation: on-line
Address, phone (mobile phone, work phone), e-mail
Additional Information
The materials of the conference are sent to e-mail: conference_2017@mail.ru
Positions of trust:
Sakitzhanov Markhabat Shakhmaranovich: 8 7760040685, 8 7014180736 (WhatsApp).
Phone: 8 (724) 2 27-28-61 (124) (Engineering and Technology Institute)
The sent items are selected by the Organizing Committee.

A sample of an article:

SRSTI
Alternative energy sources as a basis for a green economy
Sheryazov S.K.
Doctor of technical sciences, Professor of
South Ural State Agrarian University, Chelyabinsk
1. Keywords (3-5 words)
2. Abstract (in Kazakh, Russian and English languages, each in 4-5 sentences)
3. The main content of the article
4. References
5. Application

