
 

«XXIII СӘТБАЕВ ОҚУЛАРЫ» 

атты Халықаралық ғылыми конференциясы 

12 сәуір 2023 жылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ғалымдарды, ЖОО мен колледждердің оқытушыларын, мектеп мұғалімдерін, 

докторанттарды, магистранттарды, студенттер мен 5-12 сынып оқушыларын 

(ғылыми жетекшімен бірге) және ғылыми зерттеулермен айналысатындарды 

«Торайғыров университеті» КЕАҚ-та (ҚР, Павлодар қ.) өтетін «XXIII Сәтбаев 

оқулары» атты Халықаралық ғылыми конференциясына қатысуға шақырамыз. 

Конференция оффлайн режимде өтеді. Конференция аясында ЖОО, колледж 

студенттер мен мектеп оқушыларының (5-12 сынып) қатысуымен секциялық 

отырыстар өтеді. Секциялық отырыстардың қорытындысы бойынша жеңімпаздар 

анықталып, оларға дипломдар мен сыйлықтар, және олардың ғылыми жетекшілеріне 

алғыс хаттар табыс етіледі. 

 

СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСТА БАЯНДАМА ЖАСАУ ҮШІН ТІРКЕЛУ 

(2023 ЖЫЛДЫҢ 24 НАУРЫЗЫНА ДЕЙІН): https://forms.gle/XZQXixLT4D1iUqiF9 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! GOOGLE FORM-да ТІРКЕЛМЕГЕН ҚАТЫСУШЫЛАР 

СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСТАРҒА ҚАТЫСУҒА ЖІБЕРІЛМЕЙДІ! 

 

Конференцияның қорытындысы бойынша мақалалар жинағы шығарылады. 

Жинақ электрондық формат (PDF) түрінде шығарылады, конференцияның 

қатысушыларына электрондық сертификаттар беріледі. 

МАҚАЛАЛАР 2023 ЖЫЛДЫҢ 24 НАУРЫЗЫНА ДЕЙІН ТЕК 

WWW.SCI-CONF.TOU.EDU.KZ САЙТЫНДА ҚАБЫЛДАНАДЫ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ 

ПОШТАҒА ЖІБЕРІЛГЕН МАҚАЛАЛАР ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ! 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ 

 

«ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМЫ 

 

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/


Конференцияда заманауи ғылымның әртүрлі салаларының өзекті мәселелерін 

келесі секциялар бойынша қарастыру жоспарлануда: 

№ Секция атауы Подсекция атауы 

1.  
Энергетика 

Энергетиканың дамуы 

2.  Автоматтандыру және телекоммуникацияны дамуы 

3.  Физика-

математикалық 

және 

компьютерлік 

ғылымдары 

Қазіргі замандағы физиканың дамуы 

4.  Компьютерлік ғылымдар саласындағы зерттеулер 

5.  Математиканың өзекті мәселелері 

6.  Астрономия мен астрофизиканың өзекті мәселелері 

7.  Ауыл 

шаруашылығы 

және АӨК 

Биотехнологиялар және ауыл шаруашылық өнімдерін қайта 

өңдеу 

8.  Өсімдік және орман шаруашылығындағы инновациялар 

9.  Ветеринария және зоотехнологиядағы инновациялар 

10.  Мемлекеттік 

басқару, 

бизнес және 

құқық 

Құқықтық жүйені дамыту бағыттары 

11.  
Экономика мен бизнестегі және мемлекеттік деңгейдегі 

басқару 

12.  Қаржы жүйесінің қазіргі жағдайы 

13.  

Заманауи 

инженерлік 

инновациялар мен 

технологиялар 

Тау-кен өндірісі мен металлургиядағы заманауи инженерлік 

инновациялар мен технологиялар 

14.  Машина жасау саласын индустриялық-инновациялық дамыту 

15.  
Көлік кешенінің инновациялық дамуының ғылыми-

техникалық аспектілері 

16.  
Құрылыстағы, құрылыс материалдарындағы, сәулет пен 

дизайндағы инновациялар мен технологиялар 

17.  Стандарттау мен техникалық реттеудің қазіргі жағдайы 

18.  
Қазақстан мен әлемнің мұнай-газ саласының ағымдағы 

жағдайы, болжамы және мүмкіндіктері 

19.  

Жаратылыстану 

ғылымдары 

Биологияның өзекті мәселелері 

20.  Денсаулық сақтау сұрақтарына заманауи көзқарастар 

21.  Экология және табиғатты қөрғау 

22.  Қәсіпорындардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік 

23.  Географиялық зерттеулердің заманауи аспектілері 

24.  
Туризм ел дамуындағы перспективалық салалардың бірі 

ретінде 

25.  
Химия, химия және мұнай-химия саласының қазіргі жағдайы 

мен даму перспективалары 

26.  

Гуманитарлық 

және әлеуметтік 

ғылымдары 

Орыс филологиясы 

27.  Қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері 

28.  Дене шынықтыру мен спорттың өзекті мәселелері 

29.  
БАҚ даму тенденциялары және журналистикадағы жаңа 

технологиялар 

30.  
Философия, саясаттану және әлеуметтану ғылымдарының 

өзекті мәселелері 

31.  
Тәуелсіз Қазақстан жылдарындағы мәдени бірегейлік: дәстүр 

мен инновация сабақтастығы 



32.  
Шетел филологиясының, лингводидактиканың және 

аударматанудың өзекті мәселелері 

33.  Тарих, өлкетану, археология және этнология 

34.  Көптілділік білім берудің өзгеріс үрдісі ретінде 

35.  Заманауи білім беру және әлеуметтік жұмыс 

36.  Психология ғылымының даму мәселелері 

37.  

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ТжКБ дамуының заманауи тенденциялары: әлемдік 

тәжірибеге көзқарас 

38.  Кәсіптік білім берудің мәселелері мен болашағы 

39.  
WorldSkills стандарттары кәсіптік білім беру сапасын арттыру 

факторы ретінде 

 

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

1. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

2. 1 (бір) мақаланы жариялау құны – 3 000 ТЕҢГЕ (электрондық жинақ). Төлем 

мақаланы ЖАУАПТЫ ХАТШЫ ҚАБЫЛДАҒАННАН КЕЙІН ҒАНА төленеді. Егер 

жарияланымнан бас тартылса, қаражат ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. Мақаланы жариялау 

құны туралы толығырақ www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында. 

3. Мақала көлемі: Times New Roman қарпімен (12-кегль) 3-5 бет. Мақалаларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптармен және Мақаланы рәсімдеу үлгісімен толығырақ 

www.sci-conf.tou.edu.kz сайттағы "Авторларға" бөлімінде танысуға болады. 

4. Мақаланың өзіндік ерекшелігі кемінде 60% болуы керек. Тексеруді 

antiplagiat.ru, exactus.ru немесе басқа тегін сервистер арқылы жүзеге асыруға болады. 

Плагиатқа тексеруден өту туралы анықтама JPG (скриншот) немесе PDF 

форматтарында қабылданады, анықтамада мақаланың/автордың атауы анық көрінуі 

керек. Талаптарға сай келмейтін анықтамалар қабылданбайды. 

5. Бір автордың (авторлардың) мақалалар саны шектелмейді. 

6. Бір мақалада бес автордан артық болмау керек. 

7. Ғылыми мақала конференция тақырыбына сәйкес болуы, түпнұсқа, өзекті 

болуы, ғылыми жаңалығы, болжамдардың негізділігі болуы, емле, пунктуация 

ережелері мен төменде көрсетілген ресімдеу талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

8. Жауапты хатшы тіркеу ережелеріне, секция тақырыбына сәйкес келмейтін 

материалдарды қайтаруға немесе қабылдамауға құқылы. 

 

БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ 

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Ломов көш., 64-үй, 

Торайғыров университеті, Ғылым және коммерцияландыру бөлімі (238а каб.). 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83 

WhatsApp: 8 778 045 32 11 (ТЕК ХАБАРЛАМАЛАР) жұмыс күндері 9:00-18:00-

ге дейін. 

Вебсайт: www.sci-conf.tou.edu.kz  

https://sci-conf.tou.edu.kz/price.php?lang=kaz
https://sci-conf.tou.edu.kz/price.php?lang=kaz
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_rules.php?lang=kaz
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_rules.php?lang=kaz
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D1%80%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83%20%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%96%20%D2%9B%D0%B0%D0%B7.docx
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
file://///psu.local/Offices/Научно-инновационный%20HUB/Наука%20и%20коммерциализация/Биназир/3.%2029.04.22%20Машхур/инф%20письмо/antiplagiat.ru
file://///psu.local/Offices/Научно-инновационный%20HUB/Наука%20и%20коммерциализация/Биназир/3.%2029.04.22%20Машхур/инф%20письмо/exactus.ru
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/

