
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  

Қазақ тіл білімі кафедрасы 

 

 

АҚПАРАТ ХАТ 

 

Қадірлі әріптестер! 

 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2018 жылдың 2 

наурызындаҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор 

М.С.Серғалиевтің 80 жылдығына орай «Серғалиев сабақтары-2018» аясында 

студенттердің «Тіл мен әдебиет теориясы, стилистика, көркем мәтін» атты ІІІ 

халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының өтетінін хабарлайды 

 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

- Тіл теориясы: тарихы мен тағылымы 

- Әдебиет теориясы:тарихы мен тағылымы 

- Ұлттық педагогика және оқыту әдістемесі  

 

Конференция материалдары жинақ түрінде жарық көреді. Талапқа сай емес 

мақалалар қабылданбайды. Мақала мазмұны үшін ұйымдастыру комитеті жауап 

бермейді. Ұйымдастыру комитеті және редакциялық комиссия конференцияға 

келіп түскен мақалаларды таңдау және жариялау құқығын өзінде қалдырады. 

Мақала 2018 жылдың 22 ақпанына дейін қабылданады. Мақаланың 

безендірілуіне қойылатын талаптар: көлемі 5-6 бет, редакторы – WORD, 14 

шрифт. Мәтіндер TIMES NEW ROMAN  қарпімен жазылады. Мақаланың баспа 

мәтіні және электронды нұсқасы болуы керек. Сілтеме жасалатын әдебиет мақала 

ішінде реттік саны бойынша (тік жақшаның ішінде), мақала соңында толық түрде 

көрсетіледі. Қазақ тілінде жазылған мәтін үшін орысша, ағылшынша, орыс және 

басқа тілдерде жазылған мәтін үшін қазақша, ағылшынша түйіндеме (резюме) 

беріледі. Түйіндемеден кейін автор туралы мәлімет (оқу орны, мамандығы, курсы; 

жетекшісінің аты-жөні, мекенжайы, байланыс телефоны) келтіріледі.  

Үздік баяндамалар арнайы дипломдармен және жүлделермен марапатталады. 

Мақалалар мына мекенжайда қабылданады:  

E:mail:m_sergaliev@mail.ru 
Астана қаласы, Қажымұқан, 11.  

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ тіл білімі кафедрасы (ОЗҒ 201).  

 

 

Жауапты қабылдаушылар: Ж.Қ.Өмірбекова87015719882 

Г.О.Сыздықова   87014738862 

 А.Жұмағұлова    87764250088 

 

 

Ұйымдастыру комитеті 

 

 

mailto:m_sergaliev@mail.ru


Министерство Образования и науки Республики Казахстан 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 

Кафедра казахского языкознания 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 2 марта 2018 

года в рамках «Занятия Сергалиева - 2018» сообщает о проводении ІІІ 

международной научно-теоретической конференции для студентов «Теория языка 

и литературы, стилистика, художественый текст» посвященный 80-летию 

академика НАН РК, доктора филологических наук, профессора М.С.Сергалиева.  

 

Основные направления работы конференции: 

- Теория языка: история и традиция 

- Теория литературы:история и традиция 

- Национальная педагогика и методика обучения  

 

Материалы конференциибудут опубликованы в виде сборника. Статьи, не 

соответствующие требованиям,  не будут приниматься. За содержание статьи 

организационный комитет не несет ответственность. Организационный комитет и 

редакционная комиссия оставляет за собой право выбора и публикации статей.  

Статьи принимаются до 22 февраля 2018 года. Требования к оформлению 

статей: объем5-6 страниц, редактор – WORD, 14 шрифт. Тексты набираются в 

TIMES NEW ROMAN. Необходимо предоставить распечатанный текст и 

электронный вариант статьи. Цитируемые литературы указываются по порядковым 

цифрам (в прямых скобках) в статье,  в конце статьи – полностью. Для статей, 

написанных на казахском языке, необходимо написать резюме на русском, 

английском языках, для статей, написанных на русском и других языках, резюме 

дается на казахском, английском языках. После резюме указываются данные 

автора (учебное заведение, специальность, курс; ФИО руководителя, адрес, 

телефон). Лучшие доклады будут награждены специальными дипломами и 

призами. 

Статьи принимаются по адресу:  

E:mail:m_sergaliev@mail.ru 
г.Астана, Кажымукана, 11.  

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева кафедра казахского языкознания (УЛК 201).  

 

 

Ответственные: Ж.К.Омирбекова87015719882 

                              Г.О.Сыздыкова   87014738862 

                              А.Жумагулова    87764250088 

 

 

Организационный комитет 
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Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

Eurasian National University named after LN Gumilyov 

Department of Kazakh Linguistics 

 

INFORMATION LETTER 

 

Dear colleagues! 

 

Eurasian National University named after LN Gumilyov on March 2, 2018, within 

the framework of the "Sergaliev’s lessons-2018", announces the conduct of the III 

International Scientific and Theoretical Conference for Students "The Theory of 

Language and Literature, Stylistics, Art Text" dedicated to the 80th anniversary of 

academician of NAS of RK , Doctor of Philology, Professor M.Sergaliyev. 

 

The main directions of the conference: 

- Language Theory: History and Tradition 

- Literature Theory: History and Tradition 

- National pedagogy and methods of teaching 

 

The proceedings of the conference will be published in the form of a collection. 

Articles that do not meet the requirements will not be accepted. The organizing 

committee is not responsible for the content of the article. The Organizing Committee 

and the Editorial Commission reserve the right to choose and publish articles. 

Articles are accepted until February 22, 2018. Requirements for the design of 

articles: the volume of 5-6 pages, the editor - WORD, 14 font. The texts are typed in 

TIMES NEW ROMAN. It is necessary to provide a printed text and an electronic version 

of the article. The cited literature is indicated by serial numbers (in straight brackets) in 

the article, at the end of the article - in full. For articles written in Kazakh, it is necessary 

to write a resume in Russian, English, for articles written in Russian and other languages, 

a summary is given in Kazakh, English. After the resume, the author's data (educational 

institution, specialty, course, name of the head, address, telephone) are indicated.The best 

reports will be awarded with special diplomas and prizes. 

Articles are accepted at: 

E:mail:m_sergaliev@mail.ru 
Astana, Kazhimukana, 11. 

ENU named after LNGumilyov the department of Kazakh linguistics (ELB 201). 

 

Responsible for: Zh.K.Omirbekova 87015719882 

                               G.O.Syzdykova 87014738862 

                               A.Zhumagulova 87764250088 

 

Organising Committee 
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