
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті   

Шетелдік азаматтарға арналған  және  жоғары оқу орнына  дейінгі дайындық 

факультеті (Foundation)  

Шетел азаматтарына  арналған филологиялық мамандықтар кафедрасы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті әріптестер, докторанттар, магистранттар, студенттер! 

 2019 жылдың  10 сәуірінде Абай атындағы ҚазҰПУ-дың шетелдік азаматтарға 

арналған  және  жоғары оқу орнына  дейінгі дайындық факультетіне қарасты шетел 

азаматтарына арналған филологиялық мамандықтар кафедрасының ұйымдастыруымен  

«XXI  ғасырдағы тіл мен мәдениет» атты онлайн-конференция  өтеді.  

  

 Онлайн-конференция  жұмысының негізгі бағыттары: 

 Теориялық және қолданбалы тіл білімінің өзекті мәселелері 

 Лингводидактика мен оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері 

 Шет тілін меңгеру кезіндегі  тіл мен сөйлеудің когнитивтік-прагматикалық 

аспектілері 

 Қазақ және орыс тілдерін шет тілі ретінде оқыту   

 Аударма мен мәдениетаралық коммуникацияның  қолданбалы мәселелері 

 Тіл және мәдениет 

 Тіл және қоғам 

 Ұлттық тілдердің  лингвомәдени аспектілері 

 Әдебиеттанудың өзекті мәселелері мен әдебиетті оқыту әдістемесі 

  

 Конференция  тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері.  

 Конференцияға іштей және сырттай қатысуға болады. 

 Онлайн-конференция материалдары бойынша арнайы жинақ  шығарылады және 

қатысушыларға электронды почтамен жіберіледі. 

 Онлайн-конференция қатысушылары сертификаттар алады.  

 

Онлайн-конференцияға қатысу және жинақты  шығару үшін: 

1. 2019 жылдың 25 наурызына дейін онлайн-конференция жұмысына қатысу 

жөнінде төмендегі мекен-жайға өтініш қалдыру rus.kafedra@mail.ru 

2. 2019 жылдың 25 наурызына дейін онлайн-конференция 

ұйымдастырушыларына электронды мақаланы жіберу  rus.kafedra@mail.ru 

Конференция  қатысушыларының жатын орны, тамақтануы іс-сапарға жіберуші 

ұйым тарапынан төленеді.     

 

Мақалалар мен өтінімдер  төмендегі мекен-жай бойынша қабылданады:  Алматы 

қаласы,  Абай даңғылы, 56 б, № 8 оқу ғимараты, 212 кабинет, шетел азаматтарына 

арналған филологиялық пәндер кафедрасы, сондай-ақ  төмендегі электрондық поштаға 

жіберуге болады: е-mail: rus.kafedra@mail.ru.  
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МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕСІ: 

1. Мақала атауын   ортада орналастыру керек (бас әріптермен, 10 кегль). 

2. Төменнен ортаға қарай автордың тегі, аты- жөні (жартылай жуан қаріп,10 кегль). 

3. Тегінің астына өзіңіздің  мекемеңіздің аты, қала аты (10 кегль) 

4. Электронды пошта  (курсив, 10 кегль) 

5. Жиектері: жоғары- төмен, оң және сол жақтары - 20 мм, кітаптық  бағыт 

6. Жол аралық интервал- бірлік 1,0 

7. Көлемі: студенттер көлемі 3 бет, оқытушылар, магистранттар мен докторанттар 

көлемі 4 беттен аспауы тиіс, редакцияланған компьютерлік терілім мітңндік 

редактор Word for windows, Times Kaz, Times New Roman, 14 кегль, азат жол 

автоматты түрде 1,25  

8. Әдебиеттерді  төмендегі үлгі бойынша рәсімдеу керек: 

 

Әдебиеттер 
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 269 с. 

2. Абилгалиева М.Х. Сопоставительный анализ соматической фразеологии 

казахского и немецкого языков: автореф. … канд. филол. наук: 10.02.06. – Алма-

Ата, 1992. – 23 б. 

 Мәтін ішіндегі сілтемелер келесідей теріледі: [1, 11], 1- әдебиет атауы, 11- бет. 

 

 

 Талап бойынша рәсімделмеген  және көрсетілген мерзімнен  кейін алынған  

мақалалар қабылданбайды.  

Мақаланы рәсімдеу үлгісі: 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИДІҢ «ДИУАНИ ХИКМЕТІ» МЕН М.ҚАШҚАРИ 

СӨЗДІГІНДЕГІ МИФТІК ТАНЫМ 

 
Абралиева Б.Қ., Жақыпбеков Б.Ә. 

«Мирас» университеті, Шымкент қ. 

zhakipbek.72@mail.ru 

 

Мәтін  мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін 

мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін 

 

 Әдебиеттер 

 

ОБЩЕНИЕ  КАК  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  УМЕНИЕ 

 
Бегалиева С.Б., Ли Чам Ол 

 Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы                                                                                                                           
begal@mail.ru 
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Литература 

 

PROFESSIONAL FUNCTIONS OF MODERN INTERPRETER 
 



B. Ospanov 

Университет «Мирас», г. Шымкент, Казахстан 

abdi@mail.ru 
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Конференция қатысушысының өтінімін рәсімдеу үлгісі  

 

Мақала авторының 

Ф.И.О.(толығымен) және 

мақала атауы 

 

Жұмыс/ оқу орны  

Қызметі  

Атақ, дәрежесі  

e-mail  

Байланыс телефоны  

 

 Конференцияға қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 10 сәуірінде сағат 12.00 -

13.00 дейін Алматы қаласы,  Достық даңғылы, 13, Абай атындағы ҚазҰПУ, Бас корпус, 

320 дәрісханада өтеді 

Байланыс нөмірлері:      

Шетел азаматтарына  арналған филологиялық пәндер  кафедрасы – 8(727)392 22 50, 

rus.kafedra@mail.ru 

 

Ұйымдастыру комитеті 
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Казахский национальный педагогический университет имени Абая  

Факультет для иностранных граждан и довузовской подготовки (Foundation) 

Кафедра филологических специальностей для иностранных граждан  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, докторанты, магистранты, студенты! 

 
 Кафедра филологических специальностей для иностранных граждан и довузовской 

подготовки факультета для иностранных граждан и довузовской подготовки (Foundation) 

Казахского национального педагогического университета имени Абая приглашает Вас 10 

апреля 2019 года принять участие в работе онлайн-конференции «Язык и культура в 

XXI веке». 

 

Основные направления работы онлайн-конференции: 

 Актуальные вопросы теоретического и прикладного языкознания 

 Актуальные вопросы лингводидактики и методики обучения  

 Когнитивно-прагматические аспекты языка и речи при изучении иностранного 

языка 

 Междисциплинарные исследования культуры и межкультурная коммуникация 

 Обучение казахскому и русскому языкам как иностранномым 

 Прикладные вопросы перевода и межкультурной коммуникации 

 Язык и культура  

 Язык и общество 

 Лингвокультурологические аспекты национальных языков 

 Актуальные вопросы литературоведения и методики обучения литературе 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

 

Предполагается очное и заочное участие. 

 

Материалы онлайн-конференции будут опубликованы в сборнике и разосланы участникам 

по электронной почте. 

 

Участники онлайн-конференции получат сертификаты. 

 

Для участия в онлайн-конференции и издания сборника материалов  

необходимо: 

1. Представить в Оргкомитет конференции до 25 марта 2019 г. 

электронную заявку на участие  в онлайн-конференции по адресу 

rus.kafedra@mail.ru 

2. Представить в Оргкомитет конференции до 25 марта 2019 г. 

электронную статью по адресу rus.kafedra@mail.ru. 

  

Расходы, связанные с проживанием и питанием участников конференции, 

осуществляются за счет командирующей стороны.  

  

Заявки и статьи принимаются по адресу: г. Алматы, пр. Абая 56 «б», КазНПУ имени Абая, 

учебный корпус №8, кабинет 212, кафедра филологических специальностей для 

иностранных граждан или по электронной почте: rus.kafedra@mail.ru 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

1. Название расположить по центру (прописными буквами, шрифт полужирный, кегль 10). 

2. Ниже по центру фамилия и инициалы автора (строчными буквами, шрифт полужирный, 

кегль 10). 

3. Под фамилией – организация, которую Вы представляете, город, (строчными буквами, 

кегль 10). 

4. Ниже – электронный адрес (курсивом, кегль 10). 

5. Поля: верхнее и нижнее, левое и правое – 20 мм, ориентация книжная.  

6. Межстрочный интервал – одинарный. 

7. Объём: студенты – минимум 3 страницы, преподаватели, магистранты и докторанты – 

минимум 4 страницы, отредактированный компьютерный набор текстовый редактор 

Word for Windows, шрифт Times Kaz,  Times New Roman, 14 кегль. Отступ 

автоматический 1,25 

8. Оформление литературы по образцу:  

Литература 

1 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 269 с. 

2 Абилгалиева М.Х. Сопоставительный анализ соматической фразеологии 

казахского и немецкого языков: автореф. … канд. филол. наук: 10.02.06. – Алма-Ата, 1992. 

– 23 б. 

 Внутри текста ссылки оформляются следующим образом: [1,11], где 1 – название 

источника, 11 – страница.   

 

Статьи, оформленные не по требованию и полученные после указанной даты, 

к рассмотрению не принимаются. 

 

Образец оформления статьи: 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИДІҢ «ДИУАНИ ХИКМЕТІ» МЕН М.ҚАШҚАРИ 

СӨЗДІГІНДЕГІ МИФТІК ТАНЫМ 

 
Абралиева Б.Қ., Жақыпбеков Б.Ә. 

«Мирас» университеті, Шымкент қ. 
zhakipbek.72@mail.ru 
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 Әдебиеттер 

 

ОБЩЕНИЕ  КАК  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  УМЕНИЕ 

 
Бегалиева С.Б., Ли Чам Ол 

 Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы                                                                                                                           

sbegalieva@mail.ru 
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Литература 

 

PROFESSIONAL FUNCTIONS OF MODERN INTERPRETER 
 

B. Ospanov 

Университет «Мирас», г. Шымкент, Казахстан 

abdi@mail.ru 
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Bibliography 

 

 

 

Образец оформления заявки участника конференции: 

Ф.И.О. автора статьи 

(полностью)  и название статьи

  

 

 

Место работы/учёбы   

Должность  

Звание, степень  

e-mail   

Контактный телефон  

 

Регистрация участников конференции будет проходить 10 апреля 2019 г. с 12.00 до 

13.00 часов по адресу г. Алматы, пр. Достык, 13, КазНПУ имени Абая, ГУК, 320 

аудитория. 

 

Контакты:  

кафедра филологических специальностей для иностранных граждан и довузовской 

подготовки КазНПУ имени Абая - 8(727)392 22 50, rus.kafedra@mail.ru 

                                                                                                                       

 Оргкомитет  
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