
 

                                                           

 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Филология және көптілді 

білім беру институты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Қазақстанның тәуелсіздігі және рухани-мәдени құндылықтар» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық онлайн конференцияға қатысуға шақырады. 

Конференцияның өткізілу мерзімі: 2021 жылғы 17 маусым.  

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді. 

Өткізілу формасы: онлайн, ZOOM платформасында 

Идентификатор:  987 9625 5595 

Коды: 749061 

Сілтемесі:https://zoom.us/j/98796255595?pwd=S0FCTERRSDhPWFM0L1pFYkJtZlhTdz09  

 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Тәуелсіздік жылдарындағы тіл мен әдебиетті зерттеудің жаңа бағыттары  

2. Тәуелсіз Қазақстан және заманауи өнер 

3. Түркі халықтарының рухани мұрасы: кеше, бүгін, ертең 

4. Тәуелсіз Қазақстан және Шығыс әлемі 

5. Қазақстандағы және әлемдегі орыс филологиясы: интеграция аспектілері 

6. Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамалық ұстанымдары. 

  

Конференция материалдарына қойылатын  талаптар:  

1. Баяндама мәтіні-5 бетке дейін. 

2. Шрифт: Word, Times New Roman, кегль-12. 

3. Аралық интервал – 1, барлық жиектердің ені – 2 см. 

4. Ортаға бас әріптермен баяндаманың тақырыбы, келесі жолдың ортасына автордың 

аты мен тегі, одан кейінгі жолға ғылыми атағы мен дәрежесі, келесі жолға жұмыс орны, 

мекенжайы (қаласы, елі), одан кейін электронды поштасының мекенжайы, келесі жолда 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде аннотация және 5-7 тірек сөзі беріледі. Жаңа жолдан 

мақала мәтіні жазылады,  

5. Мақала соңында әдебиеттер тізімі ұсынылады. Әдебиеттерге сілтеме тік жақшада 

[1, 33-б.] рет саны бойынша беріледі.  

Ұйымдастыру комитеті материалдарды сұрыптау мәселесін өзі шешуге құқылы. 

Мақалалар мен өтініш формасы conferences2021@mail.ru электрондық поштасына 

жіберілуі тиіс. 2021 жылғы 27 мамырдан кешіктірілген материалдар, сондай-ақ 

конференция мен секциялар тақырыбына және талапқа сәйкес келмейтін материалдар 

қабылданбайды. Мақала авторлары ұсынылған материалдардың мазмұны мен 

сауаттылығына жауап береді. Қабылданған материалдар қайтарылмайды. 

Конференцияға қатысу тегін. Материалдар жинағы конференция жұмысы 

аяқталғаннан кейін PDF форматында дайындалып, университет сайтында 

орналастырылады. 
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Өтініш  үлгісі (толық толтыру міндетті) 

 

Қатысушының аты-жөні  

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Жұмыс орны   

Қызметі  

Мекенжайы  

Телефоны (жұмыс, ұялы, факс,                        

e-mail) 
 

Баяндама тақырыбы  

Секциясы  

 

        
 

Мекенжай: 

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13 

Филология және көптілді білім беру институты, тел. (8727)-291-34-33.  

e-mail: conferences2021@mail.ru 
Жауапты:  Молдағали Бақытгүл,  тел.  +7705 601 63 15 

 Найманбаев Алмас Әбдыманапұлы, тел.  +7707 822 94 02 

 Құттыбаев Шоқанхан Дүйсенханұлы, тел. +7707 710 09 22 

 

Ұйымдастыру комитеті 
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