
ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ КАЗАНСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФАКУЛЬТЕТ ТАТАРСКОЙ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА ТАТАРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Приглашают учащихся 11 классов средних школ и студентов вузов  принять
участие в работе Всероссийской научно-практической конференции

“Татарский язык, литература и история: прошлое, настоящее и будущее”,
посвященной 210-летию Казанского федерального университета

21 ноября 2014 года

Основные направления работы конференции:
1) актуальные вопросы изучения родного языка;
2) актуальные проблемы татарской литературы;
3) фольклор и проблемы его изучения;
4) изучение родного языка в условиях местного диалекта;
5) лингвокультурология и духовная культура татарского народа;
6) актуальные проблемы истории Татарстана и татарского народа;
7)  тема Великой Отечественной войны в татарской литературе;
8) выдающиеся ученые КФУв области гуманитарных наук.

В  рамках  конференции  планируется  проведение  круглых  столов  и
посещение музеев. 

Заявки и доклады просим присылать до 25 октября 2014 года. 
Требования к оформлению материалов: шрифт Times New Roman, кегль

14, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, абзац 1 см, интервал –
1,  оформление  ссылок  в  тексте:  [Заһидуллина  2005:  46].  Список
использованной  литературы  в  конце  текста  в  алфавитном  порядке.  При
необходимости  для  выделения  использовать курсив.  Одна  страница  100
рублей. Объем не менее 2 страниц.

Желающих принять  участие  в  конференции просим представить  заявку,
статью  и  копию  квитанции  до  25  октября  2014 года в  оргкомитет  в
электронном виде (название файла – Ваши ФИО).

До начала конференции планируется издание сборника статей. 
Размещение  в  общежитии  ЕИ  К(П)ФУ бесплатное.  Проезд  за  счет

направляющей стороны.
Материалы можно присылать по электронной почте: kaf  _  tat  _  fil  _  el  @  kpfu  .  ru

Оргвзнос отправить по адресу: 423604, РТ г. Елабуга, ул. Казанская, 89,
кафедра татарской филологии  (Саттаровой Гульназ Глусовне).

Контактные телефоны: 89093132779.

mailto:tatfilkaf@yandex.ru


Приложение 1.
Образец заявки

Ф.И.О.
Адрес, телефон, е- mail
Ф.И.О. учителя, научного 
руководителя
Название учебного заведения
Тема доклада
Форма участия в работе секции (с 
докладом, слушатель)
Необходимость технических средств 
при выступлении
Условия проживания (общежитие ЕИ
К(П)ФУ, гостиница)

Приложение 2
М. МӘҺДИЕВ ИҖАТЫНДА МИЛЛИ ЙОЛАЛАРЫБЫЗ ЧАГЫЛЫШЫ 

Ахунова Г., Алабуга шәһәренең 2 урта мәктәбе,
Фәнни җитәкче: асс. Таҗиева Г. З. 

Әдәбият
Сафиуллина Ф. С. Хәзерге татар әдәби теле. – Казан: Мәгариф, 1994. – 405 б;
Хатипов Ф. Мөлкәтебезне барлаганда: Иҗат портретлары, тәнкыйди-теоретик
мәкаләләр. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2003. – 272 б.



Казан федераль университетының Алабуга институты 

Татар һәм чагыштырма филология факультеты
 Татар филологиясе кафедрасы

 Урта мәктәпләрнең 11 нче сыйныф  укучыларын һәм югары уку йорты
студентларын 

Казан федераль университетының 210 еллыгына багышланган 
 “Татар теле, әдәбияты һәм тарихы: үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге”

 Бөтенрәсәй фәнни-гамәли конференциясе эшендә катнашырга чакырабыз. 

21 нче ноябрь 2014 ел

Конференция эшчәнлегенең төп юнәлешләре:  
1) Татар телен өйрәнүнең актуаль мәсьәләләре;
2) Татар  әдәбиятының актуаль мәсьәләләре;
3) Татар халык авыз иҗаты һәм аны өйрәнү проблемалары;
4) Җирле диалект шартларында туган телне өйрәнү үзенчәлекләре;
5) Лингвокультурология һәм татар халкының рухи мәдәнияты;
6) Татарстан һәм татар халык тарихын өйрәнүнең актуаль мәсьәләләре;
7)  Татар әдәбиятында Бөек Ватан сугышы темасы ;
8) КФУның гуманитар фәннәр өлкәсендә эшләүче күренекле галимнәре.

Конференция барышында  түгәрәк өстәлләр үткәрү күздә тотыла. КФУның
Алабуга институтындагы музейларга экскурсия оештырылачак. 

Конференциядә катнашу өчен  гаризалар һәм мәкаләләр 25 нче октябрьгә
кадәр  кабул ителә.

 
Мәкаләләрне язу өчен таләпләр. 
Шрифт  Times  New  Roman,  кегль  14,  һәрьяклап  2  см  поля  калдырыла,

текстның биттәге тигезлеге тәэмин ителергә тиеш, абзац 1 см, интервал – 1,
астөшермәләрне  күрсәтү  текстта:  [Заһидуллина  2005:  46].  Файдаланылган
әдәбият  исемлеге  текст  ахырында,  алфавит тәртибендә  языла.  Таләп ителгән
очракта курсив кулланыла.

Мәкаләнең бер бите - 100 сум. Күләме ике биттән дә ким булмаска тиеш.
Тулы булмаган бит өчен дә шул ук бәя каралган.

Конференциядә катнашырга теләүчеләр гаризаларыгызны, мәкаләләрегезне
һәм  түләү  квитанцияләренең  күчермәләрен   электрон   вариантта  25  нче
октябрьгә кадәр  җибәрүегез сорала.  (файлның исеме – сезнең ФИО).

Конференция эшенә кадәр мәкаләләрнең җыентыгын бастыру каралган.  
Тулай торакта тору бушлай.  Командировка чыгымнарын җибәрүче як

түли.



Материалларыгызны түбәндәге электрон почтага җибәрүегез сорала: 
kaf_tat_fil_el@kpfu.ru

Оргвзнослар  өчен  адрес:  423604,  РТ  г.  Елабуга,  ул.  Казанская,  89,
кафедра татарской филологии  (Саттаровой Гульназ Глусовне).

Контактные телефоны: 89093132779.
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