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 ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 
Сіздерді Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, 

перспективалар» 

атты Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияға қатысуға шақырамыз 
 
 

Конференция 2022 жылғы 14 наурыз аралығында өтеді 

Конференцияда қазіргі заманғы филология ғылымының өзекті мәселелерін келесі 

бағыттар бойынша қарау жоспарлануда: 
 

1. Мемлекеттік тіл – Ел бірлігінің кепілі. Қазақ тілін оқытудың өзекті мәселелері: 

Қазақ тілін оқытудағы лингвистикалық және ұлттық – мәдени өлшем. 
2. Көпэтникалық Қазақстандағы тілдік жағдай. 

3. Көпмәдениеттілік қағидаттарында білім беруді дамытудың сыртқы және ішкі 

факторлары. 

4. Аударма мәселелері мәдениетті таратудың маңызды құралы ретінде. 

5. Мәдениетаралық коммуникация мәдениеттер   диалогы мен өзара іс-қимылы 

ретінде. 
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Конференция онлайн және оффлайн режимдерінде өтеді 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, қырғыз, түрік, ағылшын, орыс, неміс. 
 

Конференция нәтижелері бойынша ғылыми еңбектердің электронды жинағы 

(PDF) шығарылады, оған ISBN (жеке халықаралық кітап нөмірі), ӘОЖ, ББК беріледі. 

Басылымға көлемі А4 форматты машинкамен басылған 

(әдебиеттер тізімін қоса алғанда) қабылданады. 

5-8 беттік мақалалар 

 
 

Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру комитетінің мекенжайына 

trilingualism@mail.ru электрондық   поштасына   бір   файлмен   мақаланы   жариялауға 

тапсырыс және мақала мәтіні жіберіледі. Файл атауы – бірінші автордың тегі бойынша 

(Омаров_тапсырыс. Омаров_мақала). 

Материалдарды ұсыну мерзімі - 2022 жылдың 18 наурызына дейін. 

Ғылыми мақала секцияның тақырыбына сай, өзекті болуы керек, ғылыми 

жаңалығы, болжамдардың негізділігі, орфография, пунктуация ережелеріне және төменде 

көрсетілген ресімдеу талаптарына сәйкес болуы керек. 

Мақаланы ресімдеу ережелері: 

Шеті: барлық жағынан 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, жоларалық 

интервал бір жарым, ені бойынша туралау, шегініс (абзац) - 1.25 см. 

Мәтіннің орналасу тәртібі (құрылымы): 

- автордың/авторлардың тегі мен инициалдары (қою қаріппен, ортасында); 

- автор туралы мәліметтер (ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс / оқу орны); 

- мақала атауы (қою қаріппен, ортасында); 

- мақаланың негізгі мәтіні; 

- әдебиеттер алфавиттік тәртіппен мақаланың соңында нөмірленген тізім түрінде 

беріледі. Мәтінде сілтемені беру: [2], [3, 12-13 б.], [4, 195 б.], [3, 20; 7 б.]. 

Суреттер қара-ақ, реңктері жоқ, JPEG, JPG форматында сканерленген болуы керек; 

мәтінде қозғалтуға және өлшемдерді өзгертуге мүмкіндік болуы керек. 

Үлгі: 
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Құрметпен,  конференцияны 

ұйымдастыру комитеті 
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