
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2017 жылдың 

3 қарашасында белгілі тілтанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Бердібай Шалабайдың 70 жасқа толуына және ғылыми-педагогикалық 

қызметінің 45 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-теориялық конференция өткізеді.  

Конференция секцияларында қарастырылатын мәселелер: 

- Грамматика, стилистика және мәтін теориясы мәселелері; 

- Қазақ тілін зерттеудің жаңа бағыттары; 

- Көркем мәтін және әдебиеттану мәселелері; 

- Филологиялық (гуманитарлық) білім берудің жаңа технологиялары; 

- Түркітану және салыстырмалы-салғастырмалы тіл білімінің мәселелері. 

Конференция материалдары ғылыми жинақ және pdf түрінде жарық 

көреді. 2017 жылдың 10 қазанға дейін ұйымдастыру комитетінің 

naukakaz70@mail.ru электрондық мекен-жайына мақала мәтінін (файл атауы: 

секция №; мақаланың бірінші авторының тегі; мысалы: 1.2._Бакенеев_мақала); 

мақаланы жариялау туралы өтінім (өтінім нысаны бар); төлем құжатын 

(электрондық түрде болса – сканерленген) жіберулеріңізді сұраймыз. 

Баяндаманы дайындау барысында авторлардың келесі ережелерді 

басшылыққа алуын сұраймыз. Толық 5 параққа дейінгі баяндама мәтіні 2 данада 

Winword мәтіндік редакторында терілуі тиіс, RTF форматы, Times New Roman 

шрифті, жоларалық интервал – 1, әріп өлшемі – 14, барлық шеттері – 20 мм. 

Атауының ресімделуі: МАҚАЛА АТАУЫ (қою сиялы бас әріптермен, жолдың 

ортасына); бір жолдан соң (ортасы бойынша туралау) автордың тегі, өз аты мен 

әкесінің атының бас әріптері; келесі жолда (ортасы бойынша туралау) – ЖОО, 

қала атауы; келесі жолда (ортасы бойынша туралау) – E-mail байланыс үшін; 1 

жолдан соң – мақала мәтіні. 

Ресімдеу мысалы: 

 

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КОГНИТИВТІ ГРАММАТИКАНЫҢ 

АЛҒАШҚЫ НЫШАНДАРЫ 

Жұбаева О. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Алматы қ.  

alm-ornai@mail.ru  

 

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

мәтін... 

 

 



Әдебиеттердің сілтемесі мәтінде келтіріледі: тік бұрышты жақшада 

әдебиеттер тізіміндегі номері және беті, мысалы: [1: 25]. Әдебиеттер тізімі 

(«Әдебиеттер» атауымен) мақаланың соңында дәйексөз реті бойынша 

келтіріледі. 

Көрсетілген мерзімге дейін жіберілген материалдар ұйымдастыру 

комитетінде қарастырылады. Көрсетілген мерзімнен кеш берілген 

материалдар немесе талаптарға сәйкес толтырылмаған материалдар 

қарастырылмайды және кері қайтарылмайды.  

Конференцияға қатысушылар үшін төленетін ұйымдастыру 

жарнасы 3000 теңге. 

 Көкшетау қаласы, «Цеснабанк» АҚ, TSESKZKA, БИН 960840000681, 

ИИК KZ61998JTB0000118553, КНП 861, ШЖҚ РМК «Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау мемлекеттік университеті». «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» 

конференциясына қатысу үшін. 

Конференцияға келумен байланысты шығындар қатысушылар мен 

жіберуші ұйымдар тарапы есебінен жүзеге асырылады.  

Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу көрсетілген электрондық мекен-

жай бойынша жүзеге асырылады.  

Ұйымдастырушы: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университеті. Филология және педагогика факультеті. Қазақ филологиясы 

кафедрасы. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 020000, Қазақстан 

Республикасы, Көкшетау қаласы. Абай көшесі,76 үй; 323 кабинет. Қазақ 

филологиясы кафедрасы. Жауапты: Бұқаева Анар Айтқалиқызы: 87017608942; 

Смағұлова Нұргүл Қайырбекқызы: 87752929380. 

Анықтама телефоны: 8 (7162) 25-80-46, 25-56-05. E-mail:      

naukakaz70@mail.ru 

 

Өтінім нысаны: 

 

А.Ж.Т. (толығымен)  

Жұмыс орны  

Қызметі  

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Пошта мекен-жайы, индекс  

Байланыс телефоны  

Электрондық мекен-жай  

Бағыт (секция)  

Баяндама тақырыбы  

Техникалық құралдарға деген 

мұқтаждық  

 

Қонақ үйге деген мұқтаждық  

(санаты және ұйғарынды құны) 

 

  

Ұйымдастыру комитеті 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Ш.УАЛИХАНОВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

3 ноября 2017 года проводит международную научно-теоретическую 

конференцию «Актуальные проблемы казахского языкознания», 

посвященную 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической 

деятельности видного учёного-языковеда, доктора филологических наук, 

профессора Бердибай Шалабай. 

В секциях конференции будут рассмотрены следующие проблемы: 

- Грамматика, стилистика и теория текста; 

- Новые направления исследования казахского языка; 

- Художественный текст и вопросы литературоведения; 

- Новые технологии филологического (шире гуманитарного) образования; 

-Тюркология и вопросы сравнительно-сопоставительного изучения 

языков. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде научного 

сборника и pdf версия. На электронный адрес оргкомитета 

naukakaz70@mail.ru до 10 октября 2017 года просим выслать текст статьи 

(название файла: № секции и фамилия первого автора_статья; например: 

1.2_Бакенеев_статья); заявку на публикацию статьи (форма заявки имеется); 

квитанцию об оплате (по почте - электронный (отсканированный) вариант). 

При подготовке доклада просим авторов руководствоваться 

следующими правилами. Текст доклада объемом до 5 полных страниц должен 

быть набран в текстовом редакторе Winword, формат RTF, шрифт 

TimesNewRoman, межстрочный интервал 1, размер символа 14, все поля — 20 

мм. Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными жирными 

буквами, выравнивание по центру строки); через строку (выравнивание по центру) 

печатается фамилия и инициалы автора; на следующей строке (выравнивание по 

центру) – название вуза, город; на следующей и (выравнивание по центру) – E-

mail для контактов; через 1 строку – текст статьи. 

Пример оформления: 

 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ КОГНИТИВНОЙ ГРАММАТИКИ В 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

Жубаева О. 

Институт языкознания им. А.Байтурсынова Академии Наук РК. г. Алматы 

 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст... 

 



Ссылки на литературу приводятся в тексте: в квадратных скобках 

указывается номер в списке литературы и страница, например: [1: 25]. Список 

литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце статьи по 

порядку цитирования. 

Присланные до указанного срока материалы будут рассмотрены 

оргкомитетом. Материалы, представленные позднее указанного срока или 

оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и 

обратно не возвращаются.  

Организационный взнос за публикацию статьи составляет 3000 тенге.  

Платежные реквизиты: 

БИН 960840000681 

ИИК KZ61998JTB0000118553 

КНП 861 

АО «Цеснабанк» 

TSESKZKA 

РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени 

Ш.Уалиханова» 

Назначение платежа: За участие в конференции «Актуальные 

проблемы казахского языкознания». 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за 

счет участников и направляющей организации.  

Переписка с оргкомитетом ведется по указанному адресу электронной 

почты. 

Организаторы: Кокшетауский государственный университет имени 

Ш.Уалиханова. Адрес оргкомитета: 020000, Республика Казахстан, 

Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Абая-76; кабинет 323. Кафедра казахской 

филологии. Ответственные: Букаева Анар Айткалиевна, Смагулова Нургуль 

Каирбековна.  

Телефоны для справок: 8 (7162) 25-80-46, 25-56-05; 87017608942, 

87752929380. 

E-mail: naukakaz70@mail.ru 

Форма заявки: 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Направление (секция, подсекции)  

Тема доклада  

Потребность в технических средствах   

Потребность в гостинице  

(класс и допустимая стоимость) 

 

 
 

 

 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

mailto:naukakaz70@mail.ru


MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

SH.UALIKHANOV KOKSHETAU STATE UNIVERSITY 

 

INFORMATION LETTER 

 

Dear Colleagues! 

 On the 3rd of November Sh.Ualikhanov Kokshetau State University holds 

international scientific theoretical conference «Relevant issues of Kazakh 

linguistics» dedicated to the 70th birth anniversary and the 45th anniversary of 

scientific and pedagogical contribution of the prominent Kazakh scientist linguist, 

doctor of philology Berdibai Shalabai.  

 The following issuers will be considered and discussed at the conference: 

 - Grammar, stylistics and text theory; 

 - New trends in Kazakh linguistics; 

 - Issues in text and literature; 

 - New technologies in philology (broader in Humanity sciences); 

 - Turkology and contrastive linguistics. 

Conference proceedings will be published in a scientific collection and pdf 

version.    E-mail will be sent to the organizing committee naukakaz70@mail.ru 

until October 10, 2017. Please send text (file name: № sections and subsections, 

author, first name, for example: 1.2_Bakeneev_article) request for publication of 

the article (application form); the payment document. 

In preparing the report, the authors ask the following rules. Text reports 

up to 5 full pages in duplicate should be typed in the text editor Winword, format 

RTF, font Times New Roman, line spacing 1, character size 14, all fields - 20 mm. A 

title: title (in capital bold letters, centered line) through line (centered) printed name 

and initials of the author, and on the next line (centered) - the name of the university, 

the city, and on the next line (centered) - E-mail to contacts in one line - the text. 

Example: 

 

THE FIRST SIGNS OF COGNITIVE GRAMMAR IN THE KAZAKH 

LINGUISTICS 

 

Zhubaeva O. 

Institute of Linguistics named after A.Baitursynov Science Academy of  RK. 

Almaty. 

 

Text text text text text text text text text text text text text ... 

 

References are given in the text: in brackets indicates the number in the 

reference list, and a page, for example: [1: 25]. References (under the heading 

"References") is at the end of articles in order of citation. 

Authors who do not have a degree, make a review of articles signed by a 

doctor or PhD (in scanned form, format jpg). 

mailto:naukakaz70@mail.ru


Submitted before the deadline in the complaint by the organizing committee. 

Materials received after the deadline or not drawn in accordance with the 

requirements will not be considered and will not be returned. 

 The registration fee for publication of the article is 3000 tenge. 

 Payment requisites: 

BIN 960840000681 

IIC  KZ61998JTB0000118553 

PPC 861 

JSC «Цеснабанк» 

TSESKZKA 

RSE on REU «Sh.Ualikhanov Kokshetau State University» 

 

 Payment reference: For participation in the conference «Relevant issues of 

Kazakh linguistics». 

The costs associated with the arrival at the conference shall be covered by the 

participants and the sending organization. 

 

Organizing committee: Sh.Ualikhanov Kokshetau state University.   

Address: 020000, Republic of Kazakhstan, Akmola region, Kokshetau, Abay 

Str., 76,  Sh.Ualikhanov Kokshetau state University, Department of Kazakh 

philology, № 323, to Bukaeva A., Smagulova N.K. 

Tel. for information: 8 (7162) 25-80-46, 25-56-05; 87017608942, 

87752929380. 

E-mail:  naukakaz70@mail.ru 

 

Application form: 

 

Name (in full)  

Place of employment  

Position  

Degrees Held  

Post address  

Contact phone  

e-mail address  

Direction (section, subsection)  

Technology needs  

The need for accommodation 

(class and allowable cost) 

 

 

 

                                                                                   ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

 
 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6027357_1_2&s1=%ED%E0%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%E5%20%EF%EB%E0%F2%E5%E6%E0
mailto:valihan-21@mail.ru

