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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті жас зерттеушілерді, білім 

беру саласының қызметкерлерін, мектеп мұғалімдерін, докторанттар және 

магистранттарды 2022 жылы 25 ақпанда өтетін «Тілдік құзыреттілік жаһандану 

дәуіріндегі мәдениетаралық өзара іс-қимыл стратегиясы ретінде» атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференцияға қатысуға 

шақырады. 

Конференцияның басты мақсаты мектеп пен ЖОО-дағы тілдік білім берудің 

өзекті мәселелерін шешу үшін мәдениетаралық коммуникация және шет тілдерін 

оқыту әдістемесі саласындағы отандық ғалымдардың білімдері және тәжірибелерін 

шоғырландыру, сондай-ақ лингвистикалық және педагогикалық ғылымдардың соңғы 

жетістіктері турасында тәжірибе алмасу болып табылады. 
 

Конференцияның негізгі бағыттары 
1. Жаһандану жағдайындағы тілдік құзыреттіліктің теориялық аспектілері 

2. Мәдениетаралық коммуникацияны жетілдірудің практикалық тәжірибесі мен 

перспективалары 
  

 Конференциядан кейін республикалық ғылыми-практикалық онлайн-

конференция еңбектерінің электрондық жинағын шығару жоспарлануда (ресімдеу 

ережесі Қосымша1 ұсынылған). 

 Конференцияның ресми тілдері – қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі.  
 

Конференцияға қатысу үшін 15 ақпан 2022 дейін қатысушы өтінішін келесі 

сілтеме бойынша жіберу қажет: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7jbzF99jOfoMRciHLnIwxsHQUkaY7898

mB9vxWuj1LRQsig/viewform?usp=sf_link 

Мақала тезистері 20 ақпан 2022 conference_2022@mail.kz электронды  поштаға 

қабылданады  

Файлды *.doc форматында бірінші автордың тегі және секция атауым белгіленіп 

жіберілуі тиіс. 

Ғылыми жұмыстар тезистерін 3 беттен аспау керек, авторлар саны үштен көп 

болмауы тиіс.  
 

Онлайн конференцияға қатысу үшін төлем жарнасы алынбайды! 
 

Конференцияға қатысу – онлайн конференциялар сервистері арқылы 

(конференция идентификаторы және кіру коды қатысушыларға қосымша жіберіледі). 

Конференция ұйымдастырушылары 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7jbzF99jOfoMRciHLnIwxsHQUkaY7898mB9vxWuj1LRQsig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7jbzF99jOfoMRciHLnIwxsHQUkaY7898mB9vxWuj1LRQsig/viewform?usp=sf_link


Абдыханова Бахытгуль Айдапкелевна – шет тілдер кафедрасының меңгерушісі, PhD, 

+77783157671 

Аккалиева Айжан Файзрахмановна – шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы, PhD, 

тел. +77055028985; 

Койлыбаева Алия Нусюповна – шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы, магистр 

филологических наук, тел. +77751750847. 

Мекен-жайымыз: 
Семей қ, Шәкәрім Университеті, Қашаған көшесі, 1, оқу ғимараты № 3,  232 
аудитория 

 

 Материалдарды әзірлеуге қойатын талаптар 

 формат –  А4; 

 мәтіндік редактор – Word 6,0 (7,0); 

 шрифт – Times New Roman, Kz Times New Roman; 

 символ көлемі – 14 пт.; 

 жоларалық интервал – бір жолды; 

 шеті – үсті, асты, сол жақ, оң жақ – 20 мм; 

 мәтінді жол ені бойынша туралау; 

 сөздерді автоматты түрде тасымалдауды міндетті түрде орнату; 

  азат жол басындағы бос жер  – стандартты (1,25 см); 

 бірінші жолдың шегінісін қалыптастыру үшін табуляцияны немесе бос орындарды 

пайдалану рұқат етілмейді; 

 мәтінді теңестіру үшін бос орындарды пайдалануға жол берілмейді (негізгі 

мәтіннің барлық сөздері бір-бірінен  бір бос орынмен бөлінуі тиіс); 

 суреттер мен графиктер айқын түрде бейнеленіп және қара-ақ гаммада болуы тиіс 

(қара штриховканы қолдануға болады); 

 кестелердің жеке ұяшықтарын сұр (қара) түспен белгілеу, түс әлдебір 

семантикалық мағынасы болса ғана қолданылады. 

 

Тезістерді реттеу үлгісі 

 Ортада – автордың аты-жөні қою қаріппен жазылады (әр автор үшін – алдымен аты-

жөні, содан кейін тегі). 

 Келесі жолда-ұйымның атауы жол ортасында жазылады. 

 Келесі жолда – ел, қала, электрондық пошта мекенжайы, жол ортасынан қойылады. 

 Бір бос орыннан кейін – баяндаманың атауы жол орасында БАС ӘРІПТЕРМЕН 

жартылай қою қаріппен  қазақ (немесе орыс) және ағылшын тілдерінде беріледі. 

 Тезистердің мәтіні: ені бойынша түзеу. Мәтіннің бір бөлігін таңдау қажет болса, 

қою қаріп, курсив және астын сызу қолданылады. 

 Әдебиеттер тізімі-позициялар сілтеме шамасына қарай нөмірленеді, ГОСТ 7.1-2003 

бойынша рәсімделеді. Мәтінде әдебиетке сілтемелер тік жақшада үтір немесе 

сызықша арқылы тармақтардың нөмірлерімен ресімделеді: [1], [2, 3], [1-4]. 

 

  



Тезис әзірлеу үлгісі 

МРНТИ⃰: 

 

А.Ф. Аккалиева 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НАО «Университет имени Шакарима города Семей», akkalieva.aizhan@mail.ru 

 

          Текст, текст, текст 

 
 

⃰МРНТИ индексі ((халықаралық ғылыми-техникалық ақпарат рубрикаторы) 

беттің сол жақ шетінен көрсетіледі. Мақалаға МРНТИ кодын беру үшін 

www.grnti.ru сайтты пайдалану қажет). 

 

 

Құрметті авторлар! 

 

Талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстар жариялауға жіберілмейді. Тезистер 

авторлық редакцияда басылады және қосымша түзетуден өтпейді. Мәтін әзірлеуде 

өрескел қателер болған жағдайда Конференцияның Ұйымдастыру комитеті  

мақаланың сапасы үшін жауап бермейді және мақаланы кері қайтара алады. 

 

Белсенділік танытқандарыңызға рахмет! 

 

Ізгі ниетпен, Оргкомитет 

 

mailto:akkalieva.aizhan@mail.ru
http://www.grnti.ru/

