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Министерство образования и науки Республики Казахстан, Евразийский национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 22 февраля 2018 г проводят V Международную научно-практическую конференцию 

«Интеллектуальные информационные и коммуникационные технологии – средство осуществления 

третьей индустриальной революции в свете Стратегии «Казахстан-2050». 

 

Цель конференции – обсуждение и обмен передовым опытом, оценка возможностей и определение 

способов успешной реализации Стратегии «Казахстан-2050» в области создания, использования и 

трансферта интеллектуальных информационных и коммуникационных технологий,  интеграции науки, 

образования и IT-индустрии в целях создания ИКТ-кластера.  

Конференция будет площадкой для конструктивного диалога, направленного на выявление 

современных тенденций и инновационных подходов в области создания и эффективного использования  

интеллектуальных информационных и коммуникационных технологий во всех сферах человеческой 

деятельности. 

В соответствии с Посланием «Стратегия «Казахстан-2050» », основное внимание на предстоящей 

конференции будет уделено вопросам формирования политики по созданию,  использованию   

интеллектуальных информационных и коммуникационных технологий. В рамках конференции технологиям 

отводится роль важнейшего инструмента и катализатора процесса цифровизации общества. 

Участники конференции обсудят потенциал информационных и коммуникационных технологий  и 

проанализируют существующий отечественный и зарубежный опыт создания  информационных ресурсов  и 

технологий для обеспечения  кардинального повышения качества и уровня жизни казахстанцев.   

 

В конференции примут участие представители Министерства образования и науки РК, ведущие 

отечественные и зарубежные ученые, представители  университетов, академических учреждений, а также 

эксперты, педагоги и новаторы в сфере использования  ИКТ в образовании,  представители  ИТ-компаний. 

В рамках конференции будут организованы тематические круглые столы, мастер – классы и 

презентации. 

 



Направления работы конференции 

Секция  1:  Формирование цифрового  общества в свете реализации  Стратегии «Казахстан-

2050» .  

Третья индустриальная революция – глобальный вызов ХХІ века; создание современных и 

эффективных систем образования – первостепенная цель  системы образования страны в цифровом веке; 

информационная безопасность – как  новый вызов международной и оборонной политики  страны, Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность. 

 

Cекция 2. Цифровая трансформация образования  

Цифровые бизнес-модели. Развитие креативного общества. Проведение работ по повышению 

цифровой грамотности населения, подготовка ИКТ специалистов для отраслей. Теория и методика  

цифрового обучения, программирование образовательных роботов, робототехника в образовании, 

дополненная и виртуальная реальности в образовании. Развитие человеческого капитала для сектора ИТ. 

ИКТ в управлении образованием; подготовка ИКТ-компетентных кадров по применению цифровых 

образовательных ресурсов; непрерывное развитие  ИКТ-компетентности педагогов в условиях 

неустранимой новизны компьютерной науки; информационно-дидактические системы в условиях 

глобализации образования. 

 

Секция 3.  Вычислительные и компьютерные приложения 

Компьютерные приложения и распределенные информационные системы; встроенные системы; 

защита и безопасность информации; теория кодирования; компьютерная графика; обратные задачи 

математической физики, теория и численные методы; методы томографии в медицине и промышленности; 

математические модели и методы в механике, геофизике, биофизике, электродинамике, акустике.  

 

 Секция 4.  Современные информационно-коммуникационные технологии и системы: 

тенденции развития и применения. 
Современные технологии разработки информационных систем; облачные вычисления; ГРИД-

технологии; интеллектуальные информационные системы; информатизация различных сфер общества; 

безопасность и надежность в информационных и телекоммуникационных системах. 

 Искусственный интеллект. Распознавание образов; компьютерная лингвистика; системы принятия 

решений; нейронные сети; генетические алгоритмы; нечеткие логики; обработка естественного языка 

(морфологический, синтаксический, семантический анализы текста).   

  

 Секция 5. Современные проблемы теории управления. 

 Новые тенденции в развитии информационных и телекоммуникационных систем управления в 

условиях цифровой индустрии. Адаптивные и робастные системы управления. Теория систем управления с 

повышенным потенциалом робастной устойчивости. Теория хаоса и управления детерминированными 

хаотическими процессами. Интеллектуальные системы управления. 

Вызовы третьей модернизации Казахстана – программа «Цифровой Казахстан»: Модели и методы 

системного анализа и управления в социально-экономических, биологических и медицинских системах, 

исследование и управление неустойчивостью и детерминированными хаотическими процессами в развитии 

экономических, социальных, биологических и медицинских системах. 

   
 

Место и время проведения конференции 

Конференция проводится в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева, Астана,            

ул. Сатпаева 2. 

Открытие конференции – 22 февраля 2018 года в 10.00.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский 

 

Регистрация заявок и предоставление 

тезисов и докладов 

 

Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 15 февраля 2018 г.  

 Тезисы доклада объемом не более 4 страниц формата А4, должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе MS Word 2000/XP. Формулы должны быть выполнены в редакторе формул Microsoft Equation 3.0, 

рисунки должны представляться в форматах *.jpg или *.gif.  

Параметры страницы: все поля – 2 см.  Параметры шрифта: Times New Roman (Unicode), размер 14 пт, 

одинарный межстрочный интервал.  

В верхнем левом углу указывается индекс УДК, через два интервала по центру строки инициалы, 

фамилия авторов (прописными буквами, полужирный шрифт), через два интервала название учреждения, в 



котором выполнена работа, город, страна (полужирный шрифт), через два интервала название статьи 

(прописные буквы, полужирный шрифт), через два интервала текст тезисов (абзацный отступ -1 см).  

Название файла с тезисом доклада должно содержать фамилию и инициалы участника. Например: 

asanovAT.doc 
Оргвзнос за участие в конференции составляет 4000 тенге, оплата производится путем перечисления 

на расчетный счет ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В квитанции необходимо указать ФИО участника конференции, 

за участие в конференции «Интеллектуальные информационные и коммуникационные технологии – 

средство осуществления третьей индустриальной революции в свете Стратегии «Казахстан-2050»». 

Электронную копию квитанции высылать ученому секретарю конференции на e-mail:  

zhumadillayeva_ak@enu.kz, ay8222@mail.ru 

Оплата за проезд, проживание производится за счет участников конференции. 

 

 

Банковские реквизиты:  
РГП на ПВХ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 

Кбе 16  

БИН 010140003594  

РНН 031400075610  

Счет KZ91998BTB0000003104  

БИК TSES KZ KA  

Банк Бенефициар АО «Цеснабанк»  

 

 

Контакты 

По вопросам публикации, приема заявок, тезисов и докладов обращаться по адресу: 

010000,  Республика Казахстан,  

г. Астана, ул. Пушкина 11,  

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,№2 корпус, 2 этаж, к.203, 

Ответственный секретарь конференции: к.т.н. Жумадиллаева Айнур Канадиловна. 

 

Телефон: (7172) 709-500 (вн. 34-206) Моб: 8-702-529-59-99 

e-mail:  zhumadillayeva_ak@enu.kz, ay8222@mail.ru 

mailto:zhumadillayeva_ak@enu.kz
mailto:zhumadillayeva_ak@enu.kz
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Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті 2018 жылдың  22 ақпанында  «Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар - «Қазақстан – 2050» стратегиясы аясында үшiншi индустриалды революцияны жүзеге 

асырудың құралы» атты V Халықаралық ғылыми –практикалық конференциясын өткізеді.  

Конференция мақсаты - АКТ – кластерін құру мақсатында білім,  ғылым және IT-индустриясының 

интеграциясын,  интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологияларды жасау, қолдану, 

технологиялар трансфертін талқылау және озық тәжiрибемен алмасу, «Қазақстан - 2050» стратегиясын  

табысты іске асыру тәсiлдерiн анықтау және мүмкіндіктерін бағалау.  

Конференция адам іс-әрекетінің барлық салаларындағы интеллектуалдық ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды жасау және  тиімді пайдалану аясындағы қазiргi тенденциялар мен  

инновациялық тәсiлдерді  анықтау үшiн конструктивтi диалог алаңы болады.   

 «Қазақстан - 2050» стратегиясы Жолдауына сәйкес, бұл конференцияда интеллектуалдық 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану, құру бойынша саясатты қалыптастыратын 

мәселелерге негiзгi назар аударылады. Конференция аясында технологиялар қоғамды ақпараттандыру 

үдерісінің катализаторы және маңызды құралы ретінде қарастырылады.  

Конференцияға қатысушылар ақпараттық және коммуникациялық технологиялар әлеуетін 

талқылайды және қазақстандықтардың өмiр деңгейi мен сапасының түбегейлi жоғарылауын қамтамасыз 

етуге бағытталған технологиялар мен  ақпараттық ресурстарды жасаудың отандық және шетелдiк 

тәжiрибесiн талдайды.  

Конференцияға ҚР білім және ғылым министірлігі өкiлдерi, жетекшi отандық және шетелдiк 

ғалымдар, университеттер, академиялық мекемелер өкiлдері, сонымен бiрге эксперттер, педагогтар және 

жасалуда пайдалану білім беруде АКТ қолдану  саласында жаңашылдар, АТ-компаниялары өкiлдері 

қатысады.  

Конференция шеңберiнде тақырыптық дөңгелек үстелдер, мастер-кластар және презентациялар 

ұйымдастырылады. 

 



Конференция жұмысының бағыттары 
 

1-ші секция: «Қазақстан - 2050»  стратегиясын іске асыру барысында  цифрлық қоғамды 

қалыптастыру. 

Үшінші индустриалдық революция - ХХІ ғасырдың жаһандық міндеті; заманауи және тиімді білім 

беру жүйелерін құру еліміздің білім беру жүйесінің сандық кезеңдегі басты мақсаты болып табылады; 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету - еліміздің халықаралық және қорғаныс саясаты үшін жаңа шақыру, 

Қазақстанның үшінші модернизациясы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік. 

2 -ші секция: Білім берудегі  цифрлық трансформация 

Цифрлық бизнес модельдері. Шығармашылық қоғамды дамыту. Халықтың цифрлық сауаттылығын 

арттыру, салалар бойынша АКТ мамандарын даярлау бойынша жұмыстарды жүргізу. Цифрлық оқытудың 

теориясы мен әдістемесі, білім беру роботтарын бағдарламалау, білімдегі робототехника, білім берудегі 

толықтырылған және виртуалды шындық. Ақпараттық технологиялар секторы үшін адам капиталын 

дамыту. Білім беруді басқарудағы АКТ; цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану үшін АКТ-құзыретті 

кадрларды дайындау; компьютер ғылымының жөнделмейтін жаңалықтары жағдайында мұғалімдердің АКТ 

құзыреттілігін үздіксіз дамыту; білім беру жаһандану жағдайындағы ақпараттық-дидактикалық жүйелер. 

3 -ші секция: Есептеу және компьютерлік қосымшалар 
Компьютерлік бағдарламалар және таратылған ақпараттық жүйелер; ендірілген жүйелер; ақпаратты 

қорғау және қорғау; кодтау теориясы; компьютерлік графика; математикалық физика, теория және сандық 

әдістердің кері есептері; медицинада және өнеркәсіпте томография әдісі; механика, геофизика, биофизика, 

электродинамика, акустикадағы математикалық модельдер мен әдістер. 

4 -ші секция: Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен жүйелер: даму 

үрдістері және  қолдану. 

Ақпараттық жүйелерді дамытудың заманауи технологиялары; бұлтты есептеулер; GRID-

технологиялар; зияткерлік ақпараттық жүйелер; қоғамның түрлі салаларын ақпараттандыру; ақпараттық 

және телекоммуникациялық жүйелердегі қауіпсіздік пен сенімділік. 

Жасанды интеллект. Суреттерді тану; компьютерлік лингвистика; шешімдер қабылдау жүйесі; 

нейрондық желілер; генетикалық алгоритмдер; айқын логика; табиғи тілдерді өңдеу (мәтінді 

морфологиялық, синтаксистік, семантикалық талдау). 

5 -ші секция: Бақылау теориясының заманауи мәселелері. 

Цифрлық өнеркәсібінде ақпараттық және телекоммуникациялық басқару жүйелерінде жаңа үрдістер. 

Бейімді және сенімді басқару жүйесі. Сенімді тұрақтылық үшін әлеуеті жоғары басқару жүйелерінің 

теориясы. детерминирленген ретсіз процестерді Хаос теориясы және басқару. Зияткерлік басқару жүйесі. 

Қазақстан үшінші жаңғыртуы- «Цифрлық Қазақстан»бағдарламасы: әлеуметтік-экономикалық, 

биологиялық және медициналық жүйелер, ғылыми-зерттеу және басқару тұрақсыздық, экономикалық, 

әлеуметтік, биологиялық, медициналық жүйелердің дамуының детерминирленген ретсіз процестерді жүйелі 

талдау және басқару әдістері мен үлгілері. 

 

Конференция өтетін орыны мен уақыты 

Конференция  Астана қаласы, Сатбаев көшесі, 2, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

бас ғимаратында өткізіледі.  

Конференцияның ашылуы – 22 ақпан 2018ж, сағат 10.00 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ , орыс, ағылшын 

 

Өтiнiштердi тiркеу және  

тезис және баяндамаларды беру 

 

Конференцияның ашылуында баяндамалар тезисі жинақ ретінде басып шығарылады. Қатысу үшін 

өтiнiш және баяндама тезистерi  2018 жылдың 15 ақпанына дейiн қабылданады.   

 Баяндамалар тезисі көлемі 4 беттен аспау керек, А4 форматында MS Word 2000/XP мәтіндік 

редакторында дайындалуы тиісті. Формулалар Microsoft Equation 3.0 формула редакторында, суреттер  *.jpg 

или *.gif форматында ұсынылуы керек. 

Бет параметрлері: барлық өрісі – 2 см., шрифт параметрлері: Times New Roman (Unicode), өлшемі 14 пт, 

бірлік жоларалық интервал.  

Жоғарғы сол бұрышта ӘОЖ индексі көрсетіледi, екі аралықтан кейін авторлардың аты-жөнiнiң бiрiншi 

әрiптерi (бас әрiптермен, жартылай қалың шрифт), екі аралықтан кейін жұмыстың орындалған мекеме 

атауы, қаласы, елі (жартылай қалың шрифт), екі аралықтан кейін мақала атауы (бас әрiптер, жартылай қалың 

шрифт), екi аралықтан соң тезис мәтіні (азат жол шегiнiсi - 1 см). 

Баяндама тезисiмен файлдың атауы фамилия және қатысушының аты-жөнiнiң бiрiнші әрiптерiмен 

мазмұндалуы тиіс. Мысалы: asanovAT.doc 



Конференцияға қатысу үшін оргшығыны 4000 теңгені құрайды, төлем Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 

есеп шотына төлеу арқылы жүзеге асырылады.  Түбiртекте конференцияға қатысушының аты-жөнi, 

«Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар - «Қазақстан – 2050» 

стратегиясы аясында үшiншi индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» 

конференциясына қатысу деп көрсетілуі керек. Түбiртектiң электрондық көшiрмесiн конференция ғылыми 

хатшысының e-mail: zhumadillayeva_ak@enu.kz адресіне жiберу керек.  

Жол шығыны мен тұру шығындары конференция қатысушыларының есебiнен төленедi. 

 

Банкілік реквизиттері:  
«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»  

РГП на ПВХ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 

Кбе 16  

БИН 010140003594  

РНН 031400075610  

Счет KZ91998BTB0000003104  

БИК TSES KZ KA  

Банк Бенефициар АО «Цеснабанк»  

 

Байланыстар 

Өтініштерді қабылдау, тезистер мен баяндамалар, жарияланымдар сұрақтары бойынша келесі адреске 

хабарласуыңызға болады: 

010008,  Қазақстан Республикасы,  

Астана қ., Пушкин көшесі 11,  

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, №2 ғимарат, 2 қабат, 203 бөлме 

Конференцияның жауапты хатшысы: т.ғ.к. Жумадиллаева Айнур Канадиловна. 

 

Телефон: (7172) 709-500 (31359) Моб: 8-702-529-59-99 

e-mail:  zhumadillayeva_ak@enu.kz, ay8222@mail.ru 

mailto:zhumadillayeva_ak@enu.kz
mailto:zhumadillayeva_ak@enu.kz
mailto:ay8222@mail.ru
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V Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция  

V Международная научно-практическая конференция  

The 5-th International Scientific and  Practical Conference   

22 February 2018 

Kazakhstan, Astana 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and L.N. 

Gumilyov Eurasian National University is conducting V International Scientific 

and Practical conference “Intellectual Information and Communication 

technologies as tools for realization of the third industrial revolution devoted 

for the Strategy Kazakhstan-2050”.  

 

The main purpose of the Conference is to organize a discussion board and 

experience exchange, to evaluate the opportunities and define new ways for 

successful realization of the Strategy “Kazakhstan-2050” in the area of creation, 

usage and transformation of intellectual information and communication 

technologies, integration of science, education and IT industry by creating ICT-

cluster.  

The conference will be a place for constructive dialogs aimed at determining 

modern tensions and innovative ways in creation and effective usage of intellectual 

information and communication technologies in all areas of industries.   

According to the Strategy of Kazakhstan-2050, the main subject of the 

conference will be the creation and implementation of the intellectual information 

and communication technologies policy. It is important to point out though that the 

technology plays the key role as a tool and accelerator for the informatization of 

the society.  

The participants of the conference will be discussing the current and future 

potential of the information and communication technologies and will be analyzing 

both the local and foreign experience of creating information sources and 

technologies for the purpose of the future improvement of the people’s life in 

Kazakhstan.   

 

Target Audience 

The honored guests of the conference are the representatives from the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, the leading local 



and foreign scientists, representatives from different universities and academic 

institutions, experts, lecturers and creators in the area of ICT education, as well as 

IT companies.  

Within the conference there will be round discussions on different topics 

followed by master classes and presentations.  

 

The directions of the conference 

Section 1. Forming of the digital society within the Strategy “Kazakhstan-2050” 

The third industrial revolution is a global challenge of the 21st century, and the 

creation of modern and effective educational systems is a main aim of the 

education system of the country in the computational era. Due to this the 

information security is a new target of the international policy and the policy of 

defense of the country.  

 

Section 2. Digital transformation of education 

Digital business models. Development of creative society. Carrying out works 

to increase the digital literacy of the population, training ICT specialists for 

industries. Theory and methodology of digital learning, programming of 

educational robots, robotics in education, supplemented and virtual reality in 

education. Development of human capital for the IT sector. ICT in education 

management; preparation of ICT-competent personnel for the use of digital 

educational resources; continuous development of ICT competence of teachers in 

the context of the unrecoverable novelty of computer science; information and 

didactic systems in the context of the globalization of education. 

  

Section 3. Computing and computer applications 

Computer applications and distributed information systems; embedded systems; 

protection and security of information; coding theory; computer graphics; inverse 

problems of mathematical physics, theory and numerical methods; methods of 

tomography in medicine and industry; mathematical models and methods in 

mechanics, geophysics, biophysics, electrodynamics, acoustics 

 

Section 4. Modern information and communication technologies and systems: 

trends in development and applications. 

Modern technologies of development of information systems; cloud computing; 

GRID-technologies; intellectual information systems; informatization of various 

spheres of society; security and reliability in information and telecommunications 

systems. 

Artificial Intelligence. Pattern recognition; computer linguistics; decision-making 

systems; neural networks; genetic algorithms; fuzzy logic; processing natural 

language (morphological, syntactic, semantic analysis of the text). 

  

Section 5. Modern problems of control theory. 

New trends in the development of information and telecommunications 

management systems in the digital environment. Adaptive and robust control 



systems. The theory of control systems with increased robust stability potential. 

The theory of chaos and control of deterministic chaotic processes. Intelligent 

control systems. 

Challenges of the third modernization of Kazakhstan - the program "Digital 

Kazakhstan": Models and methods of system analysis and management in socio-

economic, biological and medical systems, research and management of instability 

and deterministic chaotic processes in the development of economic, social, 

biological and medical systems. 

 

Place and time of the conference 

The conference will take place on February 22, 2018, at 10 a.m. at L.N. 

Gumilyov Eurasian National University. Address: Educational and administrative 

building, Satpayev street, 2 , Astana.   

The conference will be conducted in 3 languages: Kazakh, Russian and English. 

 

Application registration and submission of thesis and reports  

There will be published a summary of abstracts of Reports from the 

conference. Applications and abstracts of reports from participants will be accepted 

until February 15, 2018.   

Abstracts of reports should not exceed 4 pages, should be of A4 format, 

and should be completed in MS Word 2000/XP. All formulas should be prepared 

in the editor Microsoft Equation 3.0, and all the pictures should be in *.jpg or *.gif 

formats.  

Page parameters: all the fields – 2 cm. Font parameters: Times New Roman 

(Unicode), size 14 pt, single line space.  

On the center should be shown the names of the authors bold and in capital 

letters and located after two intervals from the top. Following that there should be 

the name of the institution, where the work has been done, as well as its country 

and city in bold letters, the name of the article (in capital letters and bold) and the 

text of the report, all separated by two intervals. The paragraph of the text is 1 cm.  

The name of the file with the abstract of the report should contain the 

initials and last name of the participant. For example, asanovAT.doc. 

Expenses including transportation and accommodation are covered by the 

participant himself.  
 



Contact details 

The questions on publication, applications and reports can be addressed to:  

 

Zhumadillayeva Ainur Kanadilovna , 

Executive secretary of the conference,  

L.N. Gumilyov Eurasian National University, 

Office 203, 11 Pushkin street,  

Astana 010008 

Republic of Kazakhstan. 

Tel: (7172) 709-500 (34206) Mobile: 8-702-529-59-99 

e-mail:  zhumadillayeva_ak@enu.kz, ay8222@mail.ru  
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