
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

Астана халықаралық университеті (Астана қ., Қазақстан), Сумы мемлекеттік 

университеті (Сумы қ., Украина) барлық студенттерді, жас ғалымдарды, оқытушыларды 

«Информатика. Математика. Автоматика - 2023" (IMA-2023) Халықаралық ғылыми-

техникалық конференциясына қатысуға шақырады. 

 

Өткізілу күні: 24-28 сәуір 2023 ж. 

Форматы: Онлайн 

Конференция веб-сайты: https://elitconference.sumdu.edu.ua/  

 

Конференцияның бағыттары: 

1. Жасанды интеллект және қолданбалы математика 

2. Автоматтандырылған жүйелер және IT менеджмент 

3. Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

 

Конференцияның жұмыс тілдері: ағылшын. 

 

Негізгі күндер: 

Тезистердің толық мәтіндерін тапсыру: 01 сәуірге дейін. 

Рецензиялау нәтижелерін тарату: 10 сәуірге дейін. 

Конференция бағдарламасының жариялануы: 20 сәуір. 

Конференцияны өткізу: 24-28 сәуір. 

 

Тезисті ресімдеуге қойылатын талаптар 

1. Тезистің мәтіні Microsoft Word мәтіндік редакторында Times New Roman шрифті, 

таңба өлшемі – 11 pt, жоларалық интервал – бір, абзац басындағы бос орын – 0,5, туралау – ені 

бойынша терілуі тиіс. Стиль: қарапайым. 

2. Бет параметрлері: А5 пішімі, бет жиектері: сол жағы – 2 см,, оң жағы – 1 см, жоғарғы 

жағы – 2 см., төменгісі – 2 см. 

3. Тезистің жалпы көлемі, оның ішінде кестелер, иллюстрациялар және әдебиеттер тізімі 

– 2 бетке дейін. 

4. Тезис атауы қысқа және оның мазмұнын көрсетуі керек. 

5. Тезисте автор(лар) туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс: Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы, ұйымның атауы, қаласы, елі. 

 

Барлық жұмыстар рецензиялау процедурасынан өтеді (кемінде үш рецензия). Қатысуға 

2 бетке дейінгі түпнұсқа, бұрын жарияланбаған жұмыстар қабылданады. Ұйымдастыру 

комитеті формальды белгілер бойынша талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстарды 

қабылдамауға құқылы.   

https://elitconference.sumdu.edu.ua/


ҮЛГІ 

 
Тезистер электронды түрде MS Word форматында мына сілтеме бойынша 

қабылданады: https://clck.ru/33bDko    

 

Маңызды: Сілтемені ашу үшін оны браузердің мекенжай жолына көшіріңіз! 

 

Конференция қорытындысы бойынша IMA-2023 халықаралық ғылыми-техникалық 

конференциясының сайтында электронды түрде тезистер жинағын басып шығару 

жоспарлануда https://elitconference.sumdu.edu.ua/.  

 

Конференцияны ұйымдастырушылар 

1. Астана халықаралық университеті, Астана қ., Қазақстан 

2. Сумы мемлекеттік университеті, Сумы қ., Украина 

 

Конференцияның бірлескен ұйымдастырушылары: 

1. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ), 

Алматы қ., Қазақстан [https://aues.edu.kz/ru] 

2. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің, Ақпараттық технологиялар 

факультеті, Астана қ., Қазақстан [https://fit.enu.kz/] 

3. "Тұран" университеті, Алматы қ., Қазақстан https://www.turan-edu.kz/] 

 

Анықтама үшін байланыс телефоны: +7(747)170-03-11 

https://clck.ru/33bDko
https://elitconference.sumdu.edu.ua/

