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Шетелдік азаматтарға арналған және жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультеті

Шетел азаматтарына арналған филологиялық мамандықтар кафедрасы
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер, докторанттар, магистранттар және студенттер!
2021 жылдың 7 сәуірінде 14.00 Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Шетелдік азаматтарға
арналған және жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетіне қарасты шетел
азаматтарына арналған филологиялық мамандықтар кафедрасының ұйымдастыруымен
«Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» атты XII-ші жас ғалымдардың
халықаралық онлайн ғылыми конференциясы өтеді.
Конференция барысында қазақстандық және шетелдік серіктес жоғары оқу
орындарының қатысуымен «Бізді орыс тілі біріктірді» телекөпірі өтеді.
Ұйымдастыру комитеті ғылыми кызметкерлерді, ЖОО-ның оқытушыларын,
студенттерді, магистранттарды және мектеп мұғалімдерін конференцияға белсенді
атсалысуға шақырады.
Конференция жұмысының бағыттары:
- Педагогика ғылымдары
- Филологиялық ғылымдар
- Жаратылыстану-ғылыми пәндер
- Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар
Конференция тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.
Конференция материалдары бойынша арнайы жинақ шығарылып, тіркеу кезінде
қатысушыларға таратылады немесе пошта арқылы жіберіледі
Сонымен қатар конференцияға қатысушылар ең үздік мақалалар үшін сертификат,
дипломдармен марапатталады. Ғылыми жетекшілерге алғыс хаттар беріледі.
Конференцияға қатысу және жинақты шығару үшін:
1. 2021 жылдың 15 наурызына дейін конференция жұмысына қатысу жөнінде
өтініш пен мақала ұйымдастыру комитетінің электрондық поштасына жіберілуі тиіс (үлгі
бойынша); Мақала көлемі 4-6 беттен аспауы тиіс. Парағы – А4. Шрифт: Microsoft WORD,
Times New Roman (Times New Roman KZ), өлшемі – 14, жол аралығы – 1 интервал. Беттің
көлемі – сол жағы – 2 см, оң жағы – 2 см, жоғары және төменгі жағы - 2 см;
Конференцияның ұйымдастыру жарнасы төленгені туралы квитанцияның көшірмесін
мына мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз: rus.kafedra@mail.ru
2. Конференцияның ұйымдастыру жарнасы – 3000 теңге.
Конференцияны ұйымдастыру жарнасын қолма-қол (Абай данғылы, 56 б, 212
кабинеті) немесе төмендегі деректемелер бойынша төлеуге болады: АО «БАНК
ЦЕНТР КРЕДИТ», РГП на ПХВ КазНПУ имени Абая Кбе 16, номер счета РНН
600900529562, ИИК КZ178560000000086696 БИН 031240004969 БИК KCJBKZKX .
(ұйымдастыру жарнасын төлеу туралы сканерленген түбіртекті мына мекенжайға
жіберу қажет:
rus.kafedra@mail.ru), жауапты оқытушы Мамытбекова Ләйлә
Құламқадырқызы.
Ұйымдастыру жарнасын төлеу туралы квитанциялардың баптары, өтінімдері мен
көшірмелері де электрондық пошта арқылы қабылданады: rus.kafedra@mail.ru
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Мақаланы рәсімдеу ережесі:
Мақала атауын ортада орналастыру керек (бас әріптермен, 14 кегль).
Төменнен ортаға қарай автордың тегі, аты- жөні (жартылай жуан қаріп,12 кегль).
Тегінің астына өзіңіз жұмыс жасайтын мекемеңіз, қала, мемлекет (кіші әріптермен
10 кегль)

Электронды пошта (курсив, 10 кегль)
Түйіндеме орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде (70 сөзден артық емес)
Түйін сөздер : 7 сөз
Жиектері: жоғары- төмен, оң және сол жақтары - 20 мм, кітаптық бағыт
Жол аралық интервал- бірлік 1,0
Әдебиеттерді төмендегі үлгі бойынша рәсімдеу керек:
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Мақала атауы
ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ШЕТЕЛ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ӘДЕБИЕТІНЕ

Ахметов Б. К.,
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан
ahmet@mail.ru
Әдебиеттер
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в
преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 2018. – 269 с.
2. Абилгалиева М.Х. Сопоставительный анализ соматической фразеологии казахского
и немецкого языков: автореф. … канд. филол. наук: 10.02.06. – Алма-Ата, 2002. – 23
б.
Мәтін ішіндегі сілтемелер келесідей теріледі: [1, 11], 1- әдебиет атауы, 11- бет.
Қатысушылардың өтінішін келесі үлгі бойынша дайындау керек.
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мамандықтар кафедрасы – 8(727)392 22 50; 87028515427.
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