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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ!
Құрметті әріптестер!
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің физика-техникалық факультеті
2021 жылдың 6-8 сәуір аралығында «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас
ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясын онлайн түрде өткізеді. Конференцияға
студенттер, магистранттар және 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар қатыса алады.
Конференция жұмысының бағыттары:
 Теориялық физика
Хатшы: Абылаева А.Ж., abylayeva.aigerim@gmail.com, 87759247825
 Ядролық физика
Хатшы: Хабыл Нургуль, khabylnurgul0@gmail.com, 87714439055
 Конденсацияланған күй физикасы және наноматериалтану
Хатшы: Мигунова А.А., section201803@gmail.com, 87054433515
 Жылуфизикасы және теориялық жылу техникасы
Хатшы: Султан М.Р., meirambek.sultan@bk.ru, 87076631419
 Радиофизика және электроника. Астрономия
Хатшы: Ханиева А., section201805@gmail.com, 87761130022
 Энергетика және энергия тиімділігі
Хатшы: Жумабаев А.К., abusattar_93@mail.ru, 87752599010
 Стандарттау, сертификаттау және метрология
Хатшы: Калтай Т.Д., tolganaykaltay@gmail.com, 87071751650
 Плазма физикасы және нанотехнологиялар
Хатшы: Бастыкова Н.Х., nuriabastykova@gmail.com, 87478487370
 Физикада білім беру технологиялары
Хатшы: Наурызбаева Г.К., N_G.K@mail.ru , 87079777536
Конференция тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.
Конференция материалдары бойынша электронды форматта арнайы жинақ
шығарылып, факультет сайтына жүктеледі. Конференция қатысушылары үшін сертификат
беріледі, ең үздік ғылыми баяндамалар дипломдармен марапатталады.
Конференция жұмысына қатысу үшін 2021 жылдың 20 наурызына дейін
регистрациялық форма, баяндама тезисі, ғылыми жетекші ұсынысы, бірегейлік жөнінде
анықтама (www.antiplagiat.ru сайтынан немесе Univer жүйесінен) электрондық пошта
арқылы таңдалған бөлімнің хатшысына немесе келесі электрондық поштасына жіберілуі
тиіс: moldir.issanova@kaznu.kz, телефон: 3773330 ішкі 1533.

Физика-техникалық факультеттің студенттері мен жас ғалымдары
регистрациялық форма, баяндама тезисі, бірегейлік жөнінде анықтаманы
(www.antiplagiat.ru сайтынан немесе Univer жүйесінен) секция хатшысына 20 наурыз
2021 ж. өткізеді.
БАЯНДАМА ТЕЗИСТЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫ
 Көлемі 1 беттен аспауы керек, Microsoft Word
 Мақала атауын ортада орналастыру керек (бас әріптермен, 12pt)
 Төменнен ортаға қарай автордың тегі, аты- жөні (жартылай жуан қаріп, 11pt).
 Төменнен ортаға қарай ғылыми жетекшінің тегі, аты- жөні, ғылыми атағы мен
дәрежесі (жартылай жуан қаріп, курсив, 11pt).
 Тегінің астына өзіңіз жұмыс жасайтын мекемеңіз, қала, мемлекет (кіші әріптермен
11pt)
 Электронды пошта (курсив, 10pt)
 Тезистерде зерттеу нәтижелері (графиктер кестелер, суреттер) болуы керек;
 Беттің параметрлері: жоғарғы - 20 мм, төменгі – 20 мм, сол – 30 мм, оң жағы– 1,5
мм. Шрифт Times New Roman, 12pt. Қатараралық интервал дара; азат жол - 1 см; кітаптық
ориентация; бет колонтитулсыз; текст ені бойынша тегістелген;
 Әдебиеттерді төмендегі үлгі бойынша рәсімдеу керек, шрифт - 11pt.
Конференция ұйымдастырушыларының, конференцияның негізгі бағытына сәйкес
келмейтін баяндамаларды қабылдамауға, және жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап
бермейтін тезистерді баспаға жібермеуге қақысы бар. Бір автордан үш тезиске дейін
қабылданады. Талапқа сай емес тезистер авторларға қайтарылады.
Баяндама тезисі ашық көздерден көшіріп алуға (плагиатқа) тексерілуі тиіс.
Тексеруді www.antiplagiat.ru интернет-ресурсы арқылы немесе Univer жүйесінен
ғылыми жетекші арқылы (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттері мен жас
ғалымдары үшін) орындау керек. Бірегейлігі 75%-дан кем болмауы керек
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Сурет 1. - Полярлық координаттардағы диполь эмитентінің фокустық
диаграммасы
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