
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Е. А. БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ақпараттық хат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрметті студенттер, магистранттар мен докторанттар! 

 

2020 жылдың 25 наурызында академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті шетел тілдер факультетінің шет тілдер кафедрасы лингводидактика және 

лингвистика мәселелері бойынша студенттер, магистранттар, докторанттар арасында 

аймақтық ғылыми-практикалық жұмыстар конкурсын өткізеді. 

Конференцияның мақсаты: лингвистиканың қазіргі мәселелері, аударматану, шет тілдерін 

оқыту әдістемесі саласында студенттердің, магистранттардың және докторанттардың ғылыми-зерттеу 

нәтижелерін жинақтау 

Конкурс міндеттері: 

- үздік ғылыми жұмыстарды анықтау; 

- студенттердің, магистранттардың және докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын насихаттау 

және дәріптеу. 

 

Конкурстық комиссия жұмыстарды төмендегі бағыттар бойынша қабылдайды: 

 

1. Қазіргі әлемдегі тілдер: қоғам-тіл-мәдениет  

2. Лингводидактикадағы дәстүр мен инновациялар  

3. Қазақстандағы үштілділік мәселелері және болашағы  

4. Аударматанудың өзекті мәселелері 

 

Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың ғылыми жұмыстарын бағалау 

критерийлері: 

- Өзектілігі; 

- Ғылыми жаңалығы; 

- Қойылған міндеттерді шешу бірегейлігі; 

- Материалды баяндаудың қисынды дәйектілігі және толықтығы; 

 

Жүлделі орындар алған жеңімпаздар ұйымдастыру комитетінің дипломдарымен 

марапатталады. 

 

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 

 

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай. 

Өтінімдерді қабылдау 2020 жылдың 25 ақпанына дейін. 

Жинақта мақаланы жариялау үшін қажетті құжаттар: 

Жинақта мақала жариялау үшін ұйымдастыру комитетінің мекенжайына міндетті түрде 

төмендегілерді жіберу керек: 

- Мақаланы жариялауға өтінім; 

- Мақаланың мәтіні; 

- 3000 теңге ұйымдастырушылық жарнасы төленгені туралы түбіртектің көшірмесі 

(ұйымдастырушылық жарна конкурс материалдары жинағына енгізілгені туралы расталғаннан кейін 

ғана төленеді). 

 



Құжаттар ұйымдастыру комитетінің тікелей электронды пошта мекенжайына жіберіледі: 

 

1. Қазіргі әлемдегі тілдер: қоғам-тіл-мәдениет (Ажигенова С.К. green_light0111@mail.ru) 

2. Лингводидактикадағы дәстүр мен инновациялар (Мамытова А.Е. m.aigerim.e@mail.ru) 

3. Қазақстандағы үштілділік мәселелері және болашағы (Исина Л.А. isina-laura@mail.ru) 

4. Аударматанудың өзекті мәселелері (Мажкенова А.Т. luna.zolotaya.2018@bk.ru)  

 

екі файлмен (біреуі - мақала, екіншісі - өтінім). Файл атауы бірінші автордың тегі бойынша 

(мысалы:Ахметова А. Б.doc).  

 

Ұйымдастырушылық жарна 3000 теңге мөлшерінде мына мекенжайға жіберу керек: АҚ«Kaspi Bank», 

CASPKZA банкінің БСК, ағымдағы шот нөмірі № KZ68722C000024591925 немесе теңгемен 

87011582594 телефонға, Жұман Алтынай Қанатқызы. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ: 

 

Төраға: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультетінің 

деканы, қауым.профессор пед.ғ.канд., Г.К. Тлеужанова; 

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері: 

PhD доктор, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультетінің 

шет тілдер кафедрасының меңгерушісі Г.Т. Смагулова; 

PhD доктор, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультетінің 

шет тілді дайындау теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі Ғ.Б. Саржанова; 

PhD доктор, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультетінің 

аударма теориясы мен практикасы кафедрасының меңгерушісі Т.Ю. Шелестова; 

PhD доктор, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультетінің 

шет тілдер филологиясы кафедрасының меңгерушісі Ж.А. Есказинова; 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультеті деканының 

ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, гум.ғыл.маг. Жұман А.Қ.; 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шетел тілдер факультеті шет тілдер 

кафедрасының оқытушысы, пед.ғыл.маг. Ерғалиева М.Н. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ: 

а) Антиплагиат тексеруінен өтпеген мақалаларды конференцияға қатысудан және жариялаудан бас 

тарту(мақала бірегейлігінің шегі 50%-дан кем емес болуы керек); 

б) тәуелсіз сарапшылармен конкурстық жұмыстарды қайта тексеру. 

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

Материалдар электронды түрде беріледі: 

Мәтін редакторы MS WORD; 

Негізгі қаріп форматы А4, Times New Roman / Times New Roman KZ; 

кегль 14, жол аралығы 1 нк; 

Азат жол - 1,25 см; 

Барлық жағынан - 2 см. 

Библиографиялық сілтемелер мәтіннің соңынан тізім ретінде көрсетіледі (мәтінде реттік нөмірі және 

беті төрт бұрышты жақшада беріледі [1, 25]). 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
Кітап үшін: Авторлардың аты-жөні. Атауы. Басылым мәліметтері. - Баспа, жылы. - Беттер саны. 

Мысалы: Ильин В. А., Э.Г. Позняк Сызықтық алгебра. - 3-ші басылым. - М.: Ғылым, 1984. - 294 с. 

Журналдардағы мақалалар: Авторлардың аты-жөні. Мақаланың атауы / / басылым. (Сериясы). - Жылы. - Том. - Нөмірі. - 

Беті. 

Мысалы: 

Панчук Д.А., Садакбаева Ж.К., Пуклина Е.А. және т.б. Фазааралық қабаттардың құрылымы туралы шекарада металлдық 

полимерлік орнын толтыру / / Ресейлік нанотехнология. - 2009. - Т. 4. - No 5-6. - С. 114 120. 

Шамбилова Г.К. Олигомерлердің қатқылдануы жылдамдығына пішінінің әсер етуі //ҚарУ Хабаршысы. Химия сериясы. — 

2010. — № 2(58). — Б 17–20. 

Еңбектер мен конференциялар және т.б. материалдар жинақтары үшін: Авторлардың аты-жөні. Мақаланың атауы / / 

басылымдар: басылымдар түрі. - Жарияланым жылы. - Том. - Нөмірі. - Беті. 
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Мысалы: 

Бакиров Ж. Б. Кездейсоқ факторлардың әсерінен иілісті пластиналардың өзгеруін зерттеу / / Құрылыс: Тр. ҚарМТУ- 

1басылым - Қарағанды: Басылым. ҚарМТУ 1996. - б. 171- 174. 

 

Мақала көлемі суреттер мен кестелерді қосқанда 4 беттен аспауы қажет. Көлемнен асқан мақалалар 

қабылданбайды.  

Жоғарыда ортасында - тасымалсыз бас әріптермен мақала атауы; әрі қарай бір жолдан кейін 

ортасында - авторлардың және ғылыми жетекшінің аты-жөні, ұйым, ел,қала, бір жолдан кейін -

аңдатпа, кілт сөздер, мақала мәтіні, әдебиеттер тізімі. Беттер нөмірленбейді. 

Материалдар барлық талаптарды сақтап, мұқият редакциялануы керек. Барлық жұмыстар 

«strikeplagiarism.com» жүйесінде тексеріледі.  

Рәсімдеу талаптарына сай емес және ұйымдастыру комитетіне уақытынан кешіктірілген 

мақалалар еңбектер жинағына енгізілмейді, авторларға қайтарылмайды. 

 

Лингводидактика және лингвистика мәселелері бойынша студенттер, магистранттар, докторанттар 

арасында аймақтық ғылыми-практикалық жұмыстар конкурсының материалдар жинағы басылымы 

жоспарлануда.  

Төменде қосымшаны қараңыз. 

 

Ұйымдастырушы: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, шет тілдер 

факультеті 

 

Үйлестіруші: Мақпал Нурланкызы Ерғалиева 8 707 582 26 10 

 

 

1-ҚОСЫМША 

Ғылыми жұмыстар конкурсына қатысуға өтінім 

(2020 жылдың 25 ақпанына дейін жіберілу керек) 

 

Автордың аты-жөні (толық)  

Мәртебесі (студент, магистрант, докторант)  

Ғылыми жетекшінің аты-жөні, лауазымы, 

ғылыми атағы 

 

 

Мақала атауы  

Секция бағыты  

Телефон нөмірі, e-mail  

Жинақты жіберуге арналған пошта мекенжайы  
 

 
 

2-ҚОСЫМША 

(мақала рәсімдеу үлгісі) 

 

НЕМІС ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМДЕРДЕГІ ЖЕКЕШЕ ЖӘНЕ 

КӨПШЕ ФОРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Лохман К. В. 

(ғылыми жетекші - аға оқытушы Шункеева С.А.) 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Қазақстан, Қарағанды қ. 

 



Аңдатпа: Бұл мақалада шетелдік студенттерді Қазақстан Республикасының 

жоғары оқу орындарында кәсіби даярлаудың генезисі мен қазіргі тенденциясы 

көрсетілген; білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың рөлі 

айқындалып, жаңа білім беру парадигмасында шетелдік студенттердің тілдік 

дайындығы тәжірибесі жинақталған. 

Кілт сөздер: тілдік білім, шетелдік студенттер, кәсіптік оқыту, халықаралық 

ынтымақтастық, этномәдени білім, тілдік қиындық. 

 

Тарихи дамудың қазіргі кезеңінде білім беру адам өмірінің барлық басқа 

салаларымен тығыз байланысты ең кең және маңызды бағыттарының біріне айналуда. 

Білім беру жүйесінің жоғары сапалы білім беру қызметтеріне қоғам мен жеке адамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілеті Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне 

үздіксіз интеграциялануына мүмкіндік беретін экономикалық және рухани дамудың 

перспективаларын анықтайды [1, 47]. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Ильин В. А., Э.Г. Позняк сызықтық алгебра. - 3-ші басылым. - М.: Ғылым, 1984. - 294 

б. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Е.А.БУКЕТОВА 

 

Информационное сообщение 

 

  
 

 

Уважаемые студенты, магистранты и докторанты! 

 

25 марта 2020 г. кафедра иностранных языков факультета иностранных языков 

Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова проводит 

Региональный конкурс научно-практических работ студентов, магистрантов, докторантов по 

проблемам лингвистики и лингводидактики.  

Цель конференции: обобщение результатов научно-исследовательской работы студентов, 

магистрантов и докторантов в области современных проблем лингвистики, переводоведения, 

методики преподавания иностранных языков. 

Задачи конкурса:  

- выявление лучших научных работ; 

- популяризация и пропаганда научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и 

докторантов. 

 

Конкурсная комиссия принимает работы по следующим направлениям: 

1. Языки в современном мире: общество-язык-культура 

2. Традиции и инновации в лингводидактике 

3. Проблемы и перспективы трехъязычного образования в Казахстане  

4. Актуальные проблемы переводоведения  

 

Критерии оценки научных работ студентов, магистрантов и докторантов: 

- Актуальность;  

- Научная новизна; 

- Оригинальность решения поставленных задач; 

- Полнота и логическая последовательность изложения материала;  

- Практическая значимость полученных результатов.  

 

Победители, занявшие призовые места, будут награждены дипломами оргкомитета. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Рабочие языки: казахский, русский, английский, немецкий, французский, китайский.  

Прием заявок до 25 февраля 2020 г. 

Необходимые документы для публикации статьи в сборнике:  

Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи; 

- отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса 3000 тенге (организационный 

взнос перечисляется только после подтверждения включения статьи в сборник материалов 

конкурса).  

 

Документы предоставляются непосредственно в Оргкомитет по электронной почте на адрес:  

 

1. Языки в современном мире: общество-язык-культура (АжигеноваС.К. green_light0111@mail.ru) 

2. Традиции и инновации в лингводидактике (Мамытова А.Е. m.aigerim.e@mail.ru) 
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3. Проблемы и перспективы трехъязычного образования в Казахстане (Исина Л.А. isina-

laura@mail.ru ) 

4. Актуальные проблемы переводоведения (Мажкенова А.Т. luna.zolotaya.2018@bk.ru) 

двумя файлами (один – статья, второй – заявка). Названия файлов по фамилии первого автора 

(напр. Ахметова А.Б.doc). 

 

Организационный взнос в размере 3000 тенге следует направлять по адресу: АО «Kaspi Bank», 

БИК банка CASPKZA, № счета KZ68722C000024591925 текущий или по номеру 87011582594 

в тенге, Жұман Алтынай Қанатқызы. 
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а) отказать в участии в конференции и публикации статей, не прошедших проверку на 

антиплагиат (допустимый порог оригинальности текста должен составлять не менее 50%);  

б) повторной проверки конкурсных работ независимыми экспертами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

Материалы предоставляются в электронном виде: 
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Библиографические ссылки выносятся в конец текста как список источников (в тексте в 
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Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // 

Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — Том. — Номер. — Страницы. 

Например: 

Бакиров Ж.Б. Исследование закритического прогиба пластин с учетом случайных факторов // Строительство: Тр. 

КарГТУ. — Вып. 1. — Караганда: Изд. КарГТУ, 1996. — С. 171–174. 
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Касенов Б.К., Ашляева И.В. О термодинамических свойствах арсенатов щелочноземельных металлов // Физико-

химические исследования строения и реакционной способности вещества. — Караганда, 1988. — С. 124–131. 

 

Объем статьи, включая рисунки и таблицы до 4 страниц. Статьи, превышающие объём, 

приниматься не будут.  

Сверху по центру - название доклада прописными буквами без переноса; далее через строку, по  

центру - инициалы и фамилии авторов, научного руководителя, организация, страна, город; 

далее через строку – аннотация, ключевые слова, текст статьи, список литературы. Листы не 

нумеруются. 

Материалы должны быть тщательно отредактированы с соблюдением всех требований.  

Все работы будут проверяться в системе «strikeplagiarism.com». 

Статьи, не соответствующие требованиям оформления и представленные в оргкомитет 

позднее установленного срока, в сборник трудов не включаются, авторам не 

возвращаются! 

Планируется издать сборник Материалов регионального конкурса научных работ студентов, 

магистрантов и докторантов по проблемам лингвистики и лингводидактики. 

Ниже см. приложения.  
Организатор: Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, факультет иностранных 

языков 
Координатор: Ергалиева Макпал Нурланкызы 8 707 582 26 10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конкурсе научных работ 

(необходимо отправить до 25 февраля 2020г.): 

 

Ф.И.О автора (полностью)  

Статус (студент, магистрант, докторант)  

ФИО, должность, ученое звание научного 

руководителя 

 

 

Название статьи  

Направление секции  

Номер телефона, e-mail  

Почтовый адрес для рассылки сборника  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(образец оформления статьи) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Лохман К.В. 

(научный руководитель - ст. преподаватель Шункеева С.А.) 

Карагандинский государственный университет  

им. академика Е.А. Букетова, г.Караганда, Казахстан 

 

Аннотация: В данной статье представлен генезис и современные тенденции 

профессиональной подготовки студентов-иностранцев в вузах Республики Казахстан; 

определена роль международного сотрудничества в области образования, а также 

обобщен опыт языковой подготовки студентов-иностранцев в условиях новой 

парадигмы образования. 



Ключевые слова: языковое образование, студенты-иностранцы, 

профессиональная подготовка, международное сотрудничество, этнокультурное 

образование, языковая трудность. 

 

На современном этапе исторического развития образование превращается в одну 

из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим 

образом переплетена со всеми другими областями общественной жизни. Способность 

системы образования удовлетворять потребности общества и личности в 

высококачественных образовательных услугах определяет перспективы 

экономического и духовного развития, которые позволили бы Казахстану органично 

интегрироваться в мировое образовательное пространство [1, 47]. 

 

Литература: 

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. — 3-е изд. — М.: Наука, 1984. — 294 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

ACADEMICIAN Y.A. BUKETOV KARAGANDA STATE UNIVERSITY 

 

Information letter 

 

                                       

     
 

Dear students, graduates and PhD students! 

 

On March 25, 2020 the Department of Foreign Languages of the Faculty of Foreign Languages of 

Karaganda State University named after Academician E.A. Buketov holds a regional competition of 

scientific and practical works of students, undergraduates, PhD students on the problems of linguistics 

and linguodidactics. 

The goals of the conference: to summarize the results of the research work of students, undergraduates and 

PhD students in the field of modern problems of linguistics, translation studies and the methods of teaching 

foreign languages. 

Competition Objectives: 

- The identification of the best scientific papers; 

- The popularization and promotion of the research work of students, undergraduates and PhD students. 

 

The competition Commission accepts works in the following areas:  

1. Languages in the modern world: society-language-culture 

2. Traditions and innovations in linguodidactics 

3. Problems and prospects of trilingual education in Kazakhstan 

4. Actual problems of translation studies 

 

Criteria for assessing the scientific work of students, undergraduates and doctoral students: 

- Relevance; 

- Scientific novelty; 

- Originality of the solution of tasks; 

- Completeness and logical sequence of presentation of the material; 

- The practical significance of the results. 

 

Winners who won prizes will be awarded with diplomas of the organizing committee. 

 

PUBLICATION SUBMISSION 

 

Working languages: Kazakh, Russian, English, German, French, Chinese. 

Application deadline is February 25, 2020. 

Required documents for publishing an article in the collection: 

To publish an article in the collection, it is necessary to send to the organizing committee: 

- an application for the publication of an article; 

- text of the article; 

- a scanned receipt of payment of the registration fee of 3000 tenge (the registration fee is transferred only 

after confirming the inclusion of the article in the collection of materials of the competition). 

 

Documents are submitted directly to the Organizing Committee by e-mail to the address:  

1. Languages in the modern world: society-language-culture (Ажигенова С.К. green_light0111@mail.ru) 

2. Traditions and innovations in linguodidactics (Мамытова А.Е. m.aigerim.e@mail.ru) 

3. Problems and prospects of trilingual education in Kazakhstan (Исина Л.А. isina-laura@mail.ru) 

4. Actual problems of translation studies (Мажкенова А.Т. luna.zolotaya.2018@bk.ru) 
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in two files (one is an article, the second is an application). File names by the name of the first author (e.g. 

Akhmetova A.B.doc). 

 

The registration fee in the amount of 3,000 tenge should be sent to the address: Kaspi Bank JSC, CASPKZA 

Bank BIC, account number KZ68722C000024591925 current or by number 87011582594 in tenge, 

Zhuman Altynay Kanatgyzy. 

 

EDITORIAL BOARD: 

Chairman: G.K. Tleuzhanova, candidate of pedagogical sciences, associate professor, dean of foreign 

languages faculty in Y.A. Buketov Karaganda State University; 

Members of editorial board: 

G.T. Smagulova, PhD, the head of foreign languages department at foreign languages faculty in Y.A. Buketov 

Karaganda State University; 

G.B. Sarzhanova, PhD, the head of theory and practice of foreign language training department at foreign 

languages faculty in Y.A. Buketov Karaganda State University; 

T.Yu. Shelestova, PhD, the head of theory and practice of translation department at foreign languages faculty 

in Y.A. Buketov Karaganda State University; 

Zh.A. Eskazinova, PhD, the head of foreign philology department at foreign languages faculty in Y.A. 

Buketov Karaganda State University; 

Zhuman A.K, Mrg, vice dean according to the scientific work of foreign languages faculty in Y.A. Buketov 

Karaganda State University; 

Yergaliyeva M.N., teacher of foreign languages department at foreign languages faculty in Y.A. Buketov 

Karaganda State University. 

 

THE EDITORIAL BOARD RESERVES THE RIGHT TO: 

a) refuse to participate in the conference and publish articles that have not passed the test for anti-plagiarism 

(the admissible threshold for the originality of the text should be at least 50%); 

b) re-examination of competitive works by independent experts. 

 

PUBLICATION FORMATTING REQUIREMENTS 

Materials are provided in electronic form: 

Text editor MS WORD; 

A4 format, the main font Times New Roman / Times New Roman KZ; 

point size 14, line spacing 1 pt; 

text alignment; 

indention - 1.25 cm; 

all fields - 2 cm. 

Bibliographic references are made at the end of the text as a list of sources (in the text in square brackets are 

given the serial number of the source and page [1, 25]). 

List of sources used: 
For books: Surnames and initials of authors. Title. - Information about the repetition of the publication. - Place of publication: 

Publisher, Year of publication. - Number of pages. 

For example: Ilyin V.A., Poznyak E.G. Linear algebra. - 3rd ed. - M .: Nauka, 1984. - 294 p. 

For articles from journals: Surnames and initials of authors. Title of the article // Title of the publication. (Series). - The year of 

publishing. - Tom. - Room. - Pages. 

For instance: 

Panchuk D.A., Sadakbaeva J.K., Puklina E.A. et al. On the structure of the interfacial layer at the metal coating – polymer substrate 

interface // Russian Nanotechnologies. - 2009. - T. 4. - No. 5-6. - S. 114–120. 

Shambilova G.K. The effect of deformation on the curing rate of oligomers // Tomsk State University Journal. Karaganda 

University. Ser. Chemistry. - 2010. - No. 2 (58). - S. 17–20. 

 

For conference proceedings, collections of works, etc .: Surnames and initials of the authors. Title of the article // Title of 

publication: Type of publication. - Place, year of publication. - Tom. - Room. - Pages. 

For instance: 

Bakirov Zh.B. The study of supercritical deflection of the plates taking into account random factors // Construction: Tr. KSTU. - 

Vol. 1. - Karaganda: Ed. KSTU, 1996. - S. 171–174. 

Kasenov B.K., Ashlyaeva I.V. On the thermodynamic properties of arsenates of alkaline earth metals // Physico-chemical studies of 

the structure and reactivity of matter. - Karaganda, 1988 .— S. 124–131. 

 



The length of the article, including figures and tables up to 4 pages. Articles that exceed the volume will not 

be accepted. 

Top center - report title in capital letters without hyphenation; further through the line, in the center - the 

initials and surnames of the authors, supervisor, organization, country, city; further through the line - abstract, 

keywords, article text, bibliography. Sheets are not numbered. 

All works will be checked in the strikeplagiarism.com system. 

 

Articles that do not meet the design requirements and submitted to the organizing committee later than 

the deadline are not included in the collection of works, they are not returned to the authors! 

 

It is planned to publish a collection of Materials of the regional competition of scientific works of students, 

undergraduates and doctoral students on the problems of linguistics and linguodidactics. 

See below appendices. 

 

Organizer: Academician Y.A. Buketov Karaganda State University, Foreign Languages Faculty 

Coordinator: Yergaliyeva Makpal Nurlankyzy 8 707 582 26 10 

 

 

APPENDIX 1 

Application for participation in the competition of scientific works 

(must be sent before February 25, 2020): 

 

Name of the author (in full)   

Name, position, academic title of supervisor  

Status (student, undergraduate, doctoral 

student)  

 

 

Article title   

Section direction   

Phone number, e-mail    

Mailing address for the collection  
 

 

 
 

APPENDIX 2 

(sample design of the article)  

 

FORMATION OF GRAMMATIC SKILLS OF USE OF FORMS OF SINGLE AND 

MULTIPLE NUMBER NON-GERMAN AND RUSSIAN 

 

Lohman K.V. 

(supervisor - senior teacher Shunkeyeva S.A.) 

Karaganda State University 

named after academician E.A. Buketov, Karaganda, Kazakhstan 

 

Abstract: This article presents the genesis and current trends of the professional 

training of foreign students in universities of the Republic of Kazakhstan; the role of 

international cooperation in the field of education is defined, and the experience of the 

language training of foreign students in the new education paradigm is generalized. 

Key words: language education, foreign students, vocational training, international 

cooperation, ethnocultural education, language difficulty. 

 



At the present stage of historical development, education is turning into one of the most 

extensive and important areas of human activity, which is intimately intertwined with all other 

areas of public life. The ability of the education system to meet the needs of society and the 

individual in high-quality educational services determines the prospects for economic and 

spiritual development that would allow Kazakhstan to integrate seamlessly into the global 

educational space [1, 47]. 

 

Literature: 

1. Ilyin V.A., Poznyak E.G. Linear algebra. - 3rd ed. - M .: Nauka, 1984. - 294 p. 
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