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Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
 

«ДАНАЛЫҚ ТІЛДЕРІ» 
2-3 ақпан 2023 жыл 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 
Конферения ұйымдастырушысы 

Павлодар педагогикалық университеті, Дрезден техникалық университеті сіздерді 

«Даналық тілдері» халықаралық ғылыми-практикалық конференияжұмысына 

қатысуға шақырады 

 

 

«Даналық тілдері»халықаралық ғылыми-практикалық конферениясы 2-3 ақпанда 

2023 жылы өтеді. 

Біз теориялық, әдістемелік және практикалық мәселелер бойынша сұрақтарды 

талқылауға ұсынамыз: 

Бағыт 1. Халық тілдерінің дамуындағы даналық тіл. 

Бағыт 2. Даналық тілдерінің прагматикалық-тілдік аспектілері. 

Бағыт 3. Даналық тілдердің әдеби-жанрлық сипаттамасы. 

Бағыт 4.Даналық, философия және дін: бастапқы бірлік, тарихи сәйкессіздік және даму 

перспективалары. 

Бағыт 5. Даналық тілдерінің мәдениеттер тарихымен байланысы. 

Бағыт 6. Дүниежүзілік әдебиет және даналық тілдері. 

Бағыт 7.Даналық тілдердің лингводидактикалық және педагогикалық әлеуеті. 

 

КОНФЕРЕНИЯҒА ҚАТЫСУ ТӘРТІБІ 

Конференияның жұмысына қатысуға қоғамдық және саяси қайраткерлер, 

Қазақстан Республикасы ЖОО дарының профессорлық-оқытушылық құрамы, жақын және 

алыс шетелдердердегі аспиранттар, докторанттар, магистранттар, техникалық және 

кәсіптік білім беру мұғалімдері, орта және қосымша білім беру мұғалімдері, сондай-ақ 

қызығушылық танытқан адамдар мен өндірістік ұйымдар шақырылады. Конференцияны 

идеологиялық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді профессор, филология 

ғылымдарының докторы Хольгер Куссе ұсынады (Дрезден техникалық университеті, 

Германия), профессор, филология ғылымдарының докторы В.И. Қарасик (Пушкин 

атындағы орыс тілі институты, Мәскеу, Ресей Федерациясы). 

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

Конференцияға қатысуға арналған өтініштер, конференцияға қатысу және төлем 

туралы түбіртектің сканерленген нұсқасы 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін электронды 

түрде электрондық пошта мекенжайларына қабылданады:  



№ Бағыттар Мекенжай Жауапты 

1 Бағыт 1. Халық тілдерінің 

дамуындағы даналық тіл. 

Бағыт 2. Даналық тілдерінің 

прагматикалық-тілдік аспектілері. 

kairova_mk@mail.ru 

 

Каирова Меруерт 

Калиевна, филология 

ғылымының 

кандидаты, 

гуманитарлық 

ғылымдар жоғары 

мектебінің доценті 

2 Бағыт 3. Даналық тілдердің әдеби – 

жанрлық сипаттамасы. 

Бағыт 4. Даналық, философия және 

дін: бастапқы бірлік, тарихи 

сәйкессіздік және даму 

перспективалары. 

Бағыт 5. Даналық тілдерінің 

мәдениеттер тарихымен байланысы. 

kate1917@mail.ru Гаранина Екатерина 

Петровна,филология 

ғылымының 

кандидаты, 

гуманитарлық 

ғылымдар жоғары 

мектебінің оқытушы-

зерттеушісі 

3 Бағыт6. Дүниежүзілік әдебиет және 

даналық тілдері. 

Бағыт 7. Даналық тілдердің 

лингводидактикалық және 

педагогикалық әлеуеті. 

abisheva_gulnara1982

@mail.ru 

 

Абишева Гульнара 

Кайдаровна, 

гуманитарлық 

ғылымдар жоғары 

мектебінің оқытушы-

зерттеушісі 
 

Конференцияны ұйымдастыру жарнасы –3000 теңге. 

Ұйымдастырушылық төлемді жүзеге асыру туралы ақпарат (конференция 

материалдарының жинағын дайындауға шығындар төлеу): 

НАО «Павлодар педагогикалық университеті»  

БИН  040340005741 

ИИК KZ609650000061536309 

AO   «ForteBank»(«Альянс Банк») 

БИК IRTYKZKA 

КБЕ 16 

КНП 861 
 

МАТЕРИАЛДАР 

Кейбір мақалалар «Тіл және әдебиет: теория және практика» ғылыми журналында 

жарияланады. Қалған қабылданған баяндамалар электронды форматта конференция 

материалдарының жинағы ретінде жарияланады. Ұйымдастыру комитеті конференция 

тақырыбына, ғылыми стандарттарға немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін 

материалдарды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. Ұйымдастыру комитеті 

жарияланымдар мәтінін өңдемейді. Автор ұсынылған материал бойынша ғылыми және 

зерттеу этикасының сақталуына жауапты. 

 

ӨТІНІМ 

 
Автордың (авторлардың) тегі, аты, 

әкесінің аты (толығымен)  

 

Баяндаманың тақырыбы  

Бағыт (толығымен)  

mailto:kairova_mk@mail.ru
mailto:kate1917@mail.ru
mailto:abisheva_gulnara1982@mail.ru
mailto:abisheva_gulnara1982@mail.ru


Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Мемлекеті, қаласы  

Өкілдік ұйым (толығымен)  

Лауазымы (толығымен)  

Конференцияға қатысуы(толық/сырттай)  

E-mail, телефон нөмірі  

 

БАЯНДАМАЛАРДЫРӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ 

1) MS WORD (6.0 немесе 7.0) тілінде 6 беттен аспайтын баяндама мәтіні. Жалпы 

көлемге суреттер, қосымшалар және дереккөздер тізімі кіреді. Файлға атау беріледі: 

мысалы, «автордың толық аты-жөні (тегі және инициалдары) _өтінім» және «автордың 

толық аты (тегі және инициалдары) _мақала»; 

2) Қаріп – Times New Roman; өлшемі 14; жоларалық интервал – жалғыз, шеттер: 

сол жақта – 3 см, қалғаны – 2 см Абзац шегінісі автоматты түрде орнатылады (қызыл жол 

1,25 см). Оны бірнеше бос орындар мен қойындылармен пішімдеуге болмайды. Беттер 

нөмірленбейді; 

3) Беттің жоғарғы жағында – бас әріптермен – баяндаманың тақырыбы (қою 

шрифтпен), оның астында, бос орын арқылы – аты-жөні, жұмыс орны, қаласы, елі; 

электрондық пошта; 

4) Аннотация қазақ/орыс және ағылшын тілдерінде курсивпен (кемінде 100 сөз); 

5) Қазақ/орыс және ағылшын тілдеріндегі түйінді сөздер (7-ден көп емес); 

6) Пайдаланылған дереккөздер тізімі мақаланың соңында қазақ/орыс және 

ағылшын тілдерінде алфавиттік тәртіппен ресімделеді. 

Сілтемелер жақшаға алынады: (Tenière, 1968, 43–45 беттер). Егер анықтамада 

бірнеше дереккөздер болса, олар нүктелі үтірмен бөлінген жақшада беріледі: (Tenière, 

1968; Greimas, 1976). 

Иллюстрациялар (жоғары сапалы ақ-қара сызбалар және кеңейтімі кемінде 300 

dpi болатын анық фотосуреттер) бөлек файлдарда (.jpg немесе .tif) беріледі, олардың 

тақырыбы автордың аты-жөні мен суреттің нөмірін көрсетеді. 

Мақала мәтінінде автор иллюстрацияны орналастыруды жоспарлап отырған жерде 

жазу беріледі, онда мыналар болуы керек: 

- араб цифрларымен жазылған түрі («Cурет», «Кесте» және т.б.) және сериялық 

нөмірі (№ белгісі жоқ); 

- иллюстрация тақырыбы; 

- Карталар мен сызбалар үшін – белгілерді, масштабты түсіндіретін экспликация. 

Мәтінде иллюстрациялар мен қосымшаларға сілтемелер жақшада берілген: (2-

сурет), (1-қосымшаны қараңыз). Мақалада қосымшалар болса, олар нөмірленіп, тақырып 

қойылуы керек. Өтініштің соңында дереккөздің мәліметтері көрсетілуі керек. Егер мәтінде 

немесе дереккөздер мен пайдаланылған әдебиеттер тізімінде қысқартулар болса, онда 

олар мақаланың соңындағы қысқартулардың арнайы тізімінде ашылуы керек. 

Материалды рәсімдеу үлгісі: 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С УЧАЩИМИСЯ 

 

А.А. Ахметов   

Павлодарский педагогический университет, г. Павлодар, Казахстан  

e-mail 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию интернет-мемов. Анализу подвергаются 



интернет-мемы и их преобразованные варианты, выявляются особенности вербальных 

компонентов мемов, обусловливающие возможность трансформаций креолизованных 

знаков.  

Ключевые слова: интернет-мем, креолизованный знак, трансформация интернет-мемов.  

 

METHODOLOGY FOR FORMING THE READINESS OF A FUTURE TEACHER FOR 

MORAL AND AESTHETIC INTERACTION WITH STUDENTS 

 

A.A. Akhmetov 

Pavlodar Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan 

 

Abstract. The article is devoted to the study of Internet memes. Internet memes and their 

transformed variants are analyzed, the features of the verbal components of memes are revealed, 

which determine the possibility of transformations of creolized signs. 

Key words: Internet meme, creolized sign, transformation of Internet memes. 

 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст, текст (Ибраев, 2010, с. 2) текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттекст: «Цитата» (Льюис, 2005, с. 67).  
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