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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ  
 

2021 жылдың 25-26 қарашасында Алматы қаласында 

«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕП 

ПЕН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКА МЕН ФИЗИКАНЫ 

ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция өтеді. 

Конференцияны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрілігінің іс-шара жоспарына сәйкес Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті (Математика, физика және информатика 

институты) өткізеді.  

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ: 

Ұйымдастыру комитетінің тең төрағалары: 

Б.Т.Жұмағұлов – Түркітілдес елдердің дүниежүзілік математикалық 

қоғамының төрағасы, ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, 

техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты. 

Д.Н.Біләлов, PhD докторы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университетінің Басқарма төрағасы – ректоры. 

А.Л.Семенов, Ресей  ғылым академиясының академигі, Ресей білім 

академиясының академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті 



«Математикалық логика және алгоритмдер теориясы» кафедрасының 

меңгерушісі. 

Төраға орынбасарлары:  

А.Е.Әбілқасымова – ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университеті «Математика, физика және 

информатиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі. 

М.А.Бектемесов – физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің 

академиялық мәселелер жөніндегі проректоры. 

Е.Ә.Бөрібаев – заң ғылымдарының докторы, профессор, Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің зерттеу қызметі 

жөніндегі проректоры. 

Бағдарламалық ұйымдастыру комитетінің мүшелері:  

Т.Ш.Кальменов – ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, ф.-

м.ғ.д., профессор, Математика және математикалық модельдеу 

институты (Алматы, Қазақстан); М.А.Садыбеков – ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының корр. мүшесі, ф.-м.ғ.д., профессор, Математика және 

математикалық модельдеу институты (Алматы, Қазақстан); 

М.В.Рыжаков – Ресей білім академиясының академигі, п.ғ.д., 

профессор, Ресей білім академиясы (Мәскеу, Ресей); С.Е.Шишов – 

п.ғ.д., профессор, К.Г.Разумовский атындағы Мәскеу мемлекеттік 

технологиялар және басқару университеті (Мәскеу, Ресей); А.Пардала – 

п.ғ.д., профессор, Жешув технологиялық университеті (Жешув, Польша); 

Г.В.Пальчик – п.ғ.д., профессор, Беларусь мемлекеттік университеті 

(Минск, Беларусь); В.П.Добрица – ф.-м.ғ.д., профессор, Курск 

мемлекеттік университеті (Курск, Ресей); В.А.Смирнов – ф.-м.ғ.д., 

профессор, Мәскеу педагогикалық мемлекеттік университеті (Мәскеу, 

Ресей); В.С.Щербатых – п.ғ.д., профессор, И.А.Бунин атындағы Елец 



мемлекеттік университеті (Елец, Ресей); З.Х.Юлдашев – ф.-м.ғ.д., 

профессор, Өзбекстан ұлттық университеті (Ташкент, Өзбекстан); 

М.М.Арипов – ф.-м.ғ.д., профессор, Өзбекстан ұлттық университеті 

(Ташкент, Өзбекстан); А.Ж.Жайнаков – Қырғыз Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының академигі, ф.-м.ғ.д., профессор, Қырғыз 

Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы (Бішкек, Қырғызстан); 

Э.М.Мамбетакунов – Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының корр. мүшесі, п.ғ.д., профессор, Ж.Баласағын атындағы 

Қырғыз ұлттық университеті (Бішкек, Қырғызстан); К.М.Торогельдиева – 

п.ғ.д., профессор, И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті 

(Бішкек, Қырғызстан); Д.Б.Бабаев – п.ғ.д., профессор, Қырғыз білім 

академиясы (Бішкек, Қырғызстан); М.Ж.Бекпатшаев – ф.-м.ғ.к., 

профессор, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің 

Математика, физика және информатика институты (Алматы, Қазақстан); 

М.Қ.Құлбек – т.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті (Алматы, Қазақстан); Ә.К.Қағазбаева  – 

п.ғ.д., профессор, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университеті (Ақтөбе, Қазақстан); А.М.Мүбараков – п.ғ.д., профессор, 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті (Нұр-Сұлтан, 

Қазақстан).  

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:  

1. Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын жаңғырту мәселелері.  

2. Жаңартылған орта білім беру мазмұны жағдайында 

математика мен физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесін 

жетілдіру.  

3. Қазіргі заманауи жағдайда педагогикалық кадрларды даярлау 

және біліктілігін арттыру мәселелері.  

4. Педагогикалық білім берудегі цифрлық технологиялар.  

5. Математикалық білім берудің тарихи-әдіснамалық дамуы.  



Халықаралық конференцияға қатысу үшін жоғары оқу орындарының 

басшылары, басшылардың орынбасарлары, жоғары оқу орындарының 

ғалымдары, әдіскерлері, оқытушылары, докторанттары мен 

магистранттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің 

жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептерінің басшылары 

мен мұғалімдері шақырылады. 

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері.  

Конференция материалдарының жинағын шығару жоспарлануда. 

Өтінім авторлары жоғарыда көрсетілген бағыттармен шектелмеуі мүмкін, 

алайда жоғарыда аталған тақырыптарға қатысы бар өтінімдерге 

артықшылық беріледі. Конференция жайында қосымша ақпаратты  

www.kaznpu.kz  сайтынан табуға болады. 

Конференцияның өтетін орны: Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті, Достық даңғылы, 13. 

Конференцияға қатысу үшін 2021 жылдың 23 қазанына дейін 

мақала мәтінін (файл атауы, секция нөмірі, бірінші автордың тегі, 

жұмыстың атауы) және қатысу үшін өтінімді (өтінім үлгісі берілген) 

ұйымдастыру комитетінің электрондық адресіне (mpmfi@mail.ru) 

жіберулеріңізді сұраймыз. 

Әр мақала электрондық нұсқада жеке файлда болуы керек. Файлдың 

атауында бірінші автордың тегі көрсетіледі, ал өтінімде басқа авторлар 

жайында ақпарат болуы керек.  

Конференция материалдарының жинағы электрондық форматта 

(pdf нұсқада) және қатысушы сертификаты (қажет болған жағдайда) 

өтінімде көрсетілген электрондық адреске жіберіледі. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫН РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР 

Жинақ үшін материалдардың ең үлкен көлемі - 5 бет.  

http://www.kaznpu.kz/
mailto:mpmfi@mail.ru


Мәтін форматы: Microsoft  Office Word. Беттер форматы: А4 (210×297 

мм), кітапша. Жиек өлшемдері: барлық жағынан - 2,5 см. Азат жол - 1,25 

см. Шрифт – Times New Roman, жоларалық интервал - бірлік. 

Жұмыс атауы жолдың ортасына қою қаріппен үлкен әріптермен 

жазылады, өлшемі (кегль) – 14. Жұмыс атауының соңында нүкте 

қойылмайды.   

Авторлардың тегі мақала атауынан бір жолдан кейін жолдың 

ортасына қою қаріппен жазылады, өлшемі (кегль) – 14. Авторлар 

тізімінде авторлардың аты-жөні көрсетіледі. Одан әрі бір жолдан кейін 

ұйымның атауы, қаласы және елі көрсетіледі, қаріп өлшемі (кегль) – 12. 

Екі жол интервалдан кейін азат жолдан аңдатпа мен кілттік сөздер 

жазылады (қаріп - Times New Roman, қаріп өлшемі (кегль) – 12) 

(мақаланы ресімдеу үшін шаблонды қараңыз). Аңдатпа мен кілттік 

сөздер мақала қай тілде жазылса сол тілде жазылады. Екі жол 

интервалдан кейін бірлік жоларалық интервалда мақала мәтіні беріледі, 

қаріп өлшемі (кегль) – 14, туралау ені бойынша.  

Суреттердің атауы мен нөмірлері суреттердің астында, кестелердің 

атаулары мен нөмірлері – кестелердің үстінде көрсетіледі. Кестелер, 

схемалар, суреттер, формулалар көрсетілген шектен шықпауы тиіс 

(кестелердегі және суреттердегі қаріп өлшемі - 11 пт кем болмауы керек). 

Әдебиеттер тізімі мәтіннен кейін бос жолдан кейін "Әдебиеттер" 

атауымен жазылады, қаріп өлшемі (кегль) – 12. Мәтіндегі сілтемелер тік 

жақшадағы нөмірлеу арқылы олардың дәйексөз реті бойынша берілуі тиіс.  

Мәтіндегі әдебиеттерге сілтеме әдебиеттерді қолдану ретіне байланысты 

тік жақшада көрсетіледі. Мәтін тасымалданбайды. Беттер нөмірленбейді. 

Сканерленген мәтінді енгізуге болмайды.   

 



МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 
 

МАҚАЛА АТАУЫ 
 

Иванов И.И. 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  

Алматы қ., Қазақстан 

 
 

Аңдатпа. Аңдатпа мақала мазмұнының қысқаша дәл мазмұндамасынан тұрады.  

Кілттік сөздер: атау септігінде, жекеше түрде жазылады. 

 

Мақала мәтіні 

 
Әдебиеттер 

1.  
2.  
3.  

   

Конференцияға қатысу үшін материалдарды және өтінімді (бөлек 

файлдарда) бір хатпен 2021 жылдың 23 қазанына дейін mpmfi@mail.ru 

электронды адреске жіберу керек.  

Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына сәйкес келмейтін; 

көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген; жоғарыда келтірілген ережелерге 

сәйкес емес ресімделген мақалаларды қабылдамауға құқылы.   

Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу төменде көрсетілген 

электрондық пошта арқылы жүргізіледі. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Алматы қ., Төле би 

көшесі, 86, кабинет 415.  

E-mail: mpmfi@mail.ru, тел.: 

8 (727) 2726909, Тұяқов Есенкелді Алыбайұлы (ұялы тел. – 

87073319729), Нұрмұхамедова Жанара Мұратқызы (ұялы тел. – 

87028883607).  

8 (727) 2615364, Жадраева Лариса Уштанқызы (ұялы тел. – 

87772309928). 

mailto:mpmfi@mail.ru


Өтінім формасы: 
 

«Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектеп пен жоғары оқу 

орындарында математика мен физиканы оқытудың өзекті 

мәселелері» конференциясына қатысу  

 

2021 жылдың 25-26 қарашасы 

 

Ф.А.Ә. (толық)  

Жұмыс орны  

Қызметі  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Почталық мекен-жайы, индекс  

Байланыс телефоны  

E-mail  

Секция нөмірі  

Баяндама тақырыбы  

Автор баяндамасының бет саны  

Техникалық құралдардың 

қажеттілігі   

 

Қонақ үй қажеттілігі (класс және 

төлей алу соммасы) 

 

 

 

 


	Әдебиеттер

