
«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ 

 

       
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті студенттер, магистранттар, докторанттар 

мен жас ғалымдарды «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік 

конференция шеңберіндегі ІІ Халықаралық жиынға қатысуға шақырады. 

Өтетін күні: 13 сәуір  2022 жыл. 

Өтетін орны: Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Гоголь к-ші, 114 

Ғылыми конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.  

 

13 сәуір 

09.30 – 10.00 Қатысушыларды онлайн тіркеу 

10.00 – 12.00 Пленарлық мәжіліс 

12.00 – 14.00 Түскі үзіліс 

14.00 – 17.00 Секциялар жұмысы 

 

Strength of language (қазақ филологиясы және әлем тілдері бағыты) 

 
Capacity of social science (әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдары) 

 

Information learning and STEM (ақпараттық технологиялар, физика, 

математика) 

 

    Efficiency of teaching (педагогика және психология) 

 
Natural science (химия, биология, география, экология)  

 
Culture and ART (өнер және мәдениет саласы) 

 

E-S Talks (Education  and Scientific Talks)  

17.00 – 17.15 Жеңімпаздарды анықтау  

17.15 – 17.30 Жеңімпаздарды марапаттау. Конференцияның жабылуы 

 

Конференция қатысушылары келесі форматта қатыса алады: 

- секцияға баяндамамен қатысу (5 минутқа дейін);  

- пленарлық мәжілісте баяндамамен қатысу (7 минутқа дейін);  

- мақаланы конференция жинағында жариялау; 

- VII секцияның отырысына  докторанттар мен жас ғалымдар қатысады. 

Мақалаға қойылатын талаптар: 

1. Бет саны – 3-5, формат А4, мәтіндік редактор MSWORD, шрифт Times New Roman, 11, 

аралық жол – 1, жол жиегі: барлық жағы – 20 мм, азат жол: стандартты. 

2. 1 мақалаға 3 дереккөзден артық емес. Түйіндеме ағылшын тілінде болуы тиіс, сондай-ақ 

мәтін қазақ/орыс тілдерінде жазылған болса аудармасын қоса беру қажет. 

3. Әдебиеттерден кейін екі тілде түйіндеме беріледі: егер мақала қазақ тілінде болса, 

түйіндеме орыс және ағылшын тілдерінде; егер мақала орыс тілінде болса қазақ және ағылшын 

тілдерінде, егер мақала ағылшын тілінде болса қазақ және орыс тілдерінде беріледі. 

4. Кестелер, схемалар мен суреттерге атау беріліп, Windows бағдарламасында теріледі.  



5. Үлгі бойынша рәсімдеу: 

Әсел Ахметова 

5В/6М/6D Қазақ тілі мен әдебиеті 

ҚазМемҚызПУ 

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.д., проф. Т.А.Омаров  

 

 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫН ЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

Түйіндеме 

Мәтін 

 

Әдебиеттерге сілтеме тік квадрат жақшаның ішінде жазылып, әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сай 

көрсетіледі [1, 25 б.]. 

 

Әдебиеттер: 

1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М., Мысль, 2011.  

2. ..... 

3. ..... 
 

6. Мақалалар мен баяндамалардың электронды нұсқасы келесі электронды пошталар 

арқылы 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін қабылданады.  

 Секция атауы Жауапты  Байланыс  

 

Strength of language  Үйсінова Альбина 

Бақтиярқызы  

+77476407551 

Auisinova@gmail.com 

 
Capacity of social 

science  

Саутбаева Рима 

Солтанбековна 

+7777 178 8585 

sautbaevarima@gmail.com 

 

Information learning 

and STEM  

Айдарбекова Акмарал 

Абылаевна 

+7747 598 1894 

aydarbekova.akmaral@qyzpu.edu.kz 

 

    Efficiency of teaching  Ниязакынов Ердос 

Багдатович 

+77070486515, 

erdosboxing@mail.ru 

 
Natural science  Әбітай Әлия 

Нурланқызы 

+77021697396 

abitay.96@mail.ru 

 
Culture and ART  Саутбаева Рима 

Солтанбековна 

+7777 178 8585 

sautbaevarima@gmail.com 

 

E-S Talks  Чанчарова Алия 

Алпысбаевна 

+77072415040 

science@kazmkpu.kz 

 

7. Материалдар автордың атымен рәсімделген бір файлмен, мақала ұсынылған секцияның 

нөмірін көрсету арқылы қабылданады (1_Ахметова Ә. doc) 

8. Барлық жұмыстар плагиат үшін тексеріледі, мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 70%. 

9. Осы талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар қарастырылмайды. 

Ескерту: конференция материалдарының жинағы тек электронды түрде жарияланатынын 

және университеттің http://kazmkpu.kz/ вебсайтында орналасатынын хабарлаймыз.  

Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарын таңдау құқығын өзіне қалдырады.  

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: Алматы қ., Гоголь көшесі, 114, Корпус-1, Бас 

оқу ғимараты, Ғылым және ЖООКББ бөлімі, 123 каб. Тел.: 8 (727) 237-00-31, ішкі 4031.  

            

http://kazmkpu.kz/


НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Казахский национальный женский педагогический университет приглашает студентов, 

магистрантов, докторантов и молодых ученых принять участие в IІ Международном мероприятии 

в рамках научно-практической конференции «Молодежь и наука: настоящее и будущее». 

Дата проведения: 13 апреля 2022 года. 

Место проведения: Казахский национальный женский педагогический университет, Гоголя, 

114 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 
 

 

13 апреля 

09.30 – 10.00 Онлайн регистрация участников 

10.00 – 12.00 Пленарная сессия 

12.00 – 14.00 Обед 

14.00 - 17.00 Работа в секциях 

 
Strength of language (казахская филология и мировые языки) 

 Capacity of social science  (социальные и гуманитарные науки) 

 

Information learning and STEM (Информационные технологии, физика, 

математика) 

 
    Efficiency of teaching  (педагогика и психология) 

 
Natural sciences (химия, биология, география, экология)  

 Culture and ART (искусство и культура) 

 
E-S Talks (Education  and Scientific Talks) 

17.00 – 17.15 Определение победителей 

17.15 – 17.30 Награждение победителей. Закрытие.  
 

Участники конференции могут принять участие в следующем формате: 

- выступление с докладом на секции (до 5 минут)  

- выступление с докладом на пленарном заседании (до 7 минут) 

- публикация статьи в сборнике материалов конференции,  

В заседании VII секции примут участие PhD докторанты и молодые ученые. 

Требования к статье: 

1. Количество стр. 3-5, формат А4, текстовый редактор MSWORD, шрифт Times New 

Roman, 11, интервал – 1, отступы везде:  – 20 мм,  абзацный отступ: стандартный. 

2. Не более 3 источников на 1 статью.  



3. После списка литературы даются две аннотации: если статья на казахском языке, даются 

аннотации на русском и английском языках; если статья на русском языке - аннотации на 

казахском и английском языках, если статья на английском языке - аннотации на казахском и 

русском языках. 

4. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в Windows. 

5. Оформление согласно образцу: 

Асель Ахметова 

5В/6М/6D Казахский язык и литература 

    КазГосЖенПУ 

Научный руководитель: д.ф.н., проф. Омаров Т.А. 
 

 

ЛАТИНСКАЯ ГРАФИКА: ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ  

Аннотация 

Текст 
 

Ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках [1, с.25]. Список литературы 

помещается в конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ. 
 

Литература: 

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., Мысль, 2011. 

2. …. 

3. ….  

 

6. Электронные версии статей и докладов принимаются до 1 апреля 2022 года по 

следующим адресам электронной почты. 

 Название секции Ответственные Контакты 

 

Strength of language  Үйсінова Альбина 

Бақтиярқызы  

+77476407551 

Auisinova@gmail.com 

 
Capacity of social 

science  

Саутбаева Рима 

Солтанбековна 

+7777 178 8585 

sautbaevarima@gmail.com 

 

Information learning 

and STEM  

Айдарбекова Акмарал 

Абылаевна 

+7747 598 1894 

aydarbekova.akmaral@qyzpu.edu.kz 

 

    Efficiency of teaching  Ниязакынов Ердос 

Багдатович 

+77070486515, 

erdosboxing@mail.ru 

 
Natural science  Әбітай Әлия 

Нурланқызы 

+77021697396 

abitay.96@mail.ru 

 
Culture and ART  Саутбаева Рима 

Солтанбековна 

+7777 178 8585 

sautbaevarima@gmail.com 

 

E-S Talks  Чанчарова Алия 

Алпысбаевна 

+77072415040 

science@kazmkpu.kz 

 

7. Материалы принимаются одним файлом с указанием фамилии автора и номера секции, 

на который подается статья (1_Ахметова).  

8. Все работы будут проверяться на плагиат, уникальность текста должна составлять не 

менее 70%. 

9. Статьи, не оформленные в соответствии с указанными требованиями, рассматриваться 

не будут. 

Материалы конференции будут опубликованы только в электронном виде и размещены на 

вебсайте: http://kazmkpu.kz/         
       Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов конференции.  

  Адрес оргкомитета: г. Алматы, Гоголя, 114, Корпус-1, Главный учебный корпус, Отдел 

науки и послевузовского образования,  каб.105.  Тел.: 8 (727) 237-00-31, вн.: 4031.  

http://kazmkpu.kz/


“KAZAKH NATIONAL WOMEN’S TEACHER TRAINING UNIVERSITY” NoN-PJSC 

 

        
 

INFORMATION LETTER 

 

Kazakh National Women’s Teacher Training University invites students, undergraduates, doctoral 

students and young scientists to take part in the II International Event within the framework of the 

scientific and practical conference "Youth and Science: present and future". 

Date: April 13, 2022. 

Venue: Kazakh National Women`S Teacher Training University,  

Working languages: Kazakh, Russian, English. 

 
 

April 13 

09.30 – 10.00 Registration of participants 

10.00 – 12.00 Plenary session 

12.00 – 14.00 Lunch 

14.00 - 17.00 Work in sections 

 
Strength of language 

 
Capacity of social science 

 
Information learning and STEM  

 
Efficiency of teaching  

 
Natural sciences 

 
Culture and ART  

 

 

E-S Talks (Education  and Scientific Talks) 

17.00 – 17.15 Determining the winners 

17.15-17.30 Awarding ceremony Closing. 

 

Conference participants can take part in the following format 

- presentation at the section (up to 5 minutes) 

- presentation at the plenary session (up to 7 minutes) 

- publication of the article in the conference proceedings 

- Section VII will be attended by doctoral students and young scientists 

Requirements to article: 

1. Number of pages 3-5, A4 format, MSWORD text editor, Times New Roman font, 11, spacing-

1, indentation: 20 mm, paragraph indentation: standard. 

2. No more than 3 sources per 1 article.  

3. After the list of literature, should be given two annotations: in Kazakh and Russian, equivalent 

to English abstract.  

4. Tables, diagrams, figures must have a name and be typed in Windows. 

5. Design according to the sample: 

http://kazmkpu.kz/
http://kazmkpu.kz/
http://kazmkpu.kz/


Assel Akhmetova 

5В/6М/6D Kazakh language and literature 

    Kazakh  State  Women’s  Teacher  Training University 

Scientific supervisor: Dr. Sci., Professor  Omarov T. A. 

 

 

LATIN GRAPHICS: ISSUES OF IMPLEMENTATION 
Abstract 

Text 

 

References in the text are made in square brackets [1, p. 25]. The list of references is placed at the end of the text 

and compiled in accordance with the order of mentioning the works. 

 

Literature: 

1. Berdyaev N. A. The Meaning of history. M., 2011 

2. ...... 
3. .......... 

 

6. Electronic versions of articles and reports are accepted until April 1, 2022 at the following 

email addresses. 

 Section name Responsible contact Contact 

 

Strength of language  Uisinova Albina  +77476407551 

Auisinova@gmail.com 

 
Capacity of social 

science  

Sautbayeva Rima +7777 178 8585 

sautbaevarima@gmail.com 

 

Information learning 

and STEM  

Aidarbekova Akmaral  +7747 598 1894 

aydarbekova.akmaral@qyzpu.edu.kz 

 

    Efficiency of teaching  Niyazakinov Yerdos  +77070486515, 

erdosboxing@mail.ru 

 
Natural science  Abitay Aliya  +77021697396 

abitay.96@mail.ru 

 
Culture and ART  Sautbayeva Rima  +7777 178 8585 

sautbaevarima@gmail.com 

 

E-S Talks  Chancharova Aliya +77072415040 

science@kazmkpu.kz 

 

7. Materials can be submitted in one file indicating the author's last name and number of the 

section, which is article (1_ Akhmetova).  

8. All works will be checked for plagiarism, the uniqueness of the text should be at least 70%. 

9. Articles that are not designed in accordance with these requirements will not be considered. 

Note: please be informed that the conference proceedings will be published only in electronic form and 

posted on the website: http://kazmkpu.kz/  

The organizing Committee reserves the right to select the conference materials. 

Address of the organizing Committee: Almaty city, Gogol Street 114, Building 1, Department of Science 

and Postgraduate Education, office 123.  

Phone: 8 (727) 237-00-31, ext.: 4031.   

 

 

http://kazmkpu.kz/

