
ПОЛОЖЕНИЕ 

II Всероссийской научно-практической конференции 

«Язык, общество и информационные технологии» - 

«Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр» 

 

17-18 февраля 2023 года 

г. Казань 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения II Всероссийской научно-практической конференции «Язык, 

общество и информационные технологии» – «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати 

технологияләр» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится Обществом с ограниченной 

ответственностью «Белем.ру», Академией Белем, Некоммерческой 

организацией «Фонд развития Татнета», МБОУ «Татаро-английская 

гимназия №16» Приволжского района г. Казани при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Министерства цифрового 

развития государственного управления, информационных технологий и связи 

Республики Татарстан и Общественной палатой Республики Татарстан. 

1.3. Конференция посвящена актуальным вопросам развития личности, 

общества, культуры, языка и особенностей коммуникации в условиях развития 

информационных и цифровых технологий. 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель Конференции – выявление, обсуждение и выработка 

решений по проблемам современного общества, культуры и языков в условиях 

развития информационных и цифровых технологий.  

2.2. Задачи Конференции:  

1) комплексное междисциплинарное рассмотрение наиболее 

актуальных проблем и процессов в обществе, в области функционирования 

языков и развития информационных технологий; 

2) обсуждение вопросов, связанных с новыми тенденциями, 

технологиями и особенностями развития современных исследований 

функционирования языка в Интернете; 

3) обсуждение проблем, которые касаются наиболее существенных и 

значимых направлений и подходов изучения трансформации и адаптации 

языков в условиях их перехода в Интернет-пространство; 

4) обсуждение вопросов формирования российской гражданской 

идентичности в условиях поликультурности/полилингвальности 



многонационального народа России и воспитания молодежи, подготовленной 

к ответственной и продуктивной интеллектуальной, организаторской, 

производственной деятельности; 

5) обобщение опыта в научно-методической, инновационной, 

педагогической и общественной деятельности. 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции являются общественные деятели; 

научные и педагогические работники, аспиранты, студенты, а также 

заинтересованные представители муниципальных и общественных 

организаций. 

4. Направления Конференции 

4.1. Программа конференции предполагает следующие направления: 

1) Взаимодействие языков в современном информационном мире;  

2) Диалог языков и культур в современном обществе; 

3) Язык и речь в сети Интернет; 

4) Массовая коммуникация в информационном медиапространстве; 

5) Инновационные технологии в изучении и преподавании языка и 

литературы; 

6) Проблемы информационной и лингвистической безопасности; 

7) Медиакультура и литература в информационном обществе; 

8) Психологические аспекты виртуального взаимодействия личности и 

общества; 

9) Проблематика современного переводоведения. 

5. Сроки и порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится в два этапа: 

I этап: с 16 января по 6 февраля 2023 года – прем заявок и тезисов. 

II этап: 17-18 февраля 2023 года – очный этап – конференция.  

5.2. Дата и место проведения конференции:  

- 17.02.2023 - пленарное заседание, Общественная Палата Республики 

Татарстан (г. Казань, ул. Батурина, д. 7А); 

- 18.02.2023 – работа секций, МБОУ «Татаро-английская гимназия №16» 

Приволжского района г. Казани (г.Казань, ул. Дубравная, д. 51А). 

5.3. Участие в конференции на внебюджетной основе. Организационный 

взнос – 500 рублей. Реквизиты для оплаты: 



Счет получателя: 

40702810000000127969  

Получатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Белем.ру»  

ИНН получателя: 1661018513 

КПП получателя: 165501001  

Банк получателя: АКБ 

«Энергобанк» (АО)  

БИК банка получателя: 049205770  

Корр. счет банка получателя: 

30101810300000000770 

 

QR-код для быстрого платежа: 

 
 

5.3. Программа Конференции формируется организационным 

комитетом и предусматривает пленарное заседание, работу секций, 

подведение итогов. 

5.4. К участию в Конференции допускаются работы отдельных авторов 

(физические лица), рабочих групп (не более 2 человек). 

5.5. Для участия в Конференции необходимо до 6 февраля 2022 года 

заполнить анкету по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c263b502848f4f0bb495a2/, прикрепить тезис 

(объёмом до 2 страниц) и квитанцию об оплате оргвзноса.  

5.6. Участнику Конференции на адрес электронной почты направляется 

приглашение на Конференцию и программа Конференции. Проезд, 

проживание, питание производится командирующей организацией или 

участником самостоятельно. 

5.7. Материалы, отправленные после установленного срока, 

оформленные без соблюдения указанных правил, Оргкомитет Конференции 

не рассматривает. 

5.8. Рабочие языки конференции – русский, татарский. 

5.9. За достоверность материалов и авторские права ответственность 

несет автор статьи. 

5.10. Правила оформления материалов конференции. 

Тезис конференции объемом не более 2 страниц должен быть выполнен 

в редакторе Microsoft Word: ориентация листа - книжная, формат А4, поля по 

2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 

пт, междустрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине 

страницы, абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или 

«Пробел»). Страницы НЕ нумеруются.  

https://forms.yandex.ru/cloud/63c263b502848f4f0bb495a2/


Название тезиса пишется по центру прописными буквами без точки в 

конце. После названия статьи через полуторный интервал по центру курсивом 

указывается автор статьи, должность, место работы/учебы. 

Тезис должен содержать актуальность выбранной темы, задачи, предмет 

исследования, практическую ценность работы. В статье должны быть указаны 

ссылки на источники используемой литературы в косых скобках по номеру в 

СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ. 

Литературу в СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ располагают в порядке 

появления ссылок в тексте и оформляют в соответствии с ГОСТом. 

 

Образец оформления статьи 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЬІХ TУPOB 

Иванов Иван Иванович, 

директор некоммерческой общественной организации «Белые паруса», 

г. Казань 

 

Текст статьи.... 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Александрова, А. Ю. Международный туризм: Учебное пособие / 

А.Ю. Александрова - М.: Аспект Пpecc, 2001. - 464 с. 

2. Дальневосточный центр развития экскурсионного сервиса. 

[Электронный pecypc]. https://amur-tour.ru/tour/region 

3. … 

6. Оргкомитет Конференции 

6.1. Оргкомитет Конференции осуществляет: 

- принятие решения о составе экспертной комиссии и назначении 

председателя; 

- проведение информационных мероприятий в рамках Конференции 

согласно утвержденному плану; 

- координацию работы с партнерами Конференции; 

- утверждение критериев оценки исследовательских работ; 

- прием работ, присланных для участия в Конференции; 

- проверку соответствия оформления работ требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением, проверку работ на плагиат; 

- регистрацию работ, передачу работ экспертной комиссии; 

- координацию работы экспертной комиссии во время проведения 

Конференции; 

- организацию церемонии награждения победителей Конференции. 

6.2. Контакты: +7 987-215-20-20;  e-mail: academy@belem.ru 

mailto:academy@belem.ru


7. Экспертная комиссия Конференции 

7.1. Экспертная комиссия Конференции создается с целью отбора и 

оценки лучших работ и определения победителей в соответствии с методикой 

и критериями оценки. По окончании работы секции комиссия подводит ее 

итоги. Рецензии на работы участникам Конференции не выдаются. Состав 

экспертной комиссии формируется и утверждается оргкомитетом 

Конференции.   

8. Критерии оценки работ 

1) Актуальность (0-5 баллов) 

2) Новизна работы, инновационность (0-5 баллов) 

3) Содержательность, соответствие теме (0-5 баллов) 

4) Практическая часть, результаты исследования (0-5 баллов) 

5) Выступление. Языковая грамотность (0-5 баллов) 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

9.1. Доклады заслушиваются на секционных заседаниях, оцениваются 

экспертной комиссией. Комиссия определяет победителей и призеров 

Конференции. 

9.2. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами. 

Участникам Конференции, не вошедшим в число призеров, выдаются 

сертификаты участников. 

 

  



СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель организационного комитета: 

Гатауллин Раил Маулетович – директор ООО «Белем.ру» 

 

Члены организационного комитета: 

 

Кадыров Тимур 

Рафкатович 
Заместитель Председателя Общественной 

палаты Республики Татарстан 

Валиева Назлыгуль 

Фанисовна 

Руководитель проекта Отдела цифровой 

трансформации в сфере культуры, образования 

и молодежной политики государственного 

казенного учреждения «Центр цифровой 

трансформации Республики Татарстан» 

Хисматова Лилия 

Котдусовна 

Начальник отдела подготовки научно-

педагогических кадров ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования РТ» 

Халимова Гульфия 

Мансуровна 

Директор МБОУ «Татаро-английская гимназия 

№16» Приволжского района г. Казани  

Минубаева Алия Юлаевна 

Заместитель директора по учебной работе 

МБОУ  «Татаро-английская гимназия №16» 

Приволжского района г. Казани 

Михеев Александр 

Владимирович 

Заместитель директора по учебно-

методической работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №143 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Ново-Савиновского района г. 

Казани, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории. 

Мансурова Рамиля 

Нурисламовна 
Старший менеджер ООО «Белем.ру» 

 

  



НИГЕЗЛӘМӘ 

 «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр» 

II Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе  

17-18 февраль 2023 ел 

Казан шәһәре 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Нигезләмә «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр» 

(алга таба - Конференция) II Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясенең 

статусын, максатын, бурычларын һәм уздыру тәртибен билгели. 

1.2. Конференция Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә 

үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Иҗтимагый палатасы ярдәмендә  «Белем.ру» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте, Белем Академиясе, «Татнетны үстерү фонды» 

коммерцияле булмаган оешмасы, Казан шәһәренең 16 нчы татар-инглиз 

гимназиясе тарафыннан үткәрелә. 

1.3. Конференция мәгълүмати һәм цифрлы технологияләр үсеше 

шартларында шәхес, җәмгыять, мәдәният, тел һәм коммуникация 

үзенчәлекләрен үстерү мәсьәләләренә багышланган. 

2. Конференциянең максаты һәм бурычлары 

2.1. Конференциянең максаты – мәгълүмати һәм цифрлы технологияләр 

үсеше шартларында заманча җәмгыять, мәдәният һәм телләр проблемаларын 

тикшерү, чишелеш юлларын табу. 

2.1. Конференциянең бурычлары: 

 1) җәмгыятьтә телләрнең яшәеше һәм мәгълүмати технологияләрне 

үстерү өлкәсендә иң актуаль проблемаларны һәм процессларны комплекслы 

дисциплинаара тикшерү; 

2) Интернетта тел яшәешенең заманча тикшеренүләренең яңа 

тенденцияләре, технологияләре һәм үсеш үзенчәлекләре белән бәйле 

мәсьәләләр буенча фикер алышу; 

3)  Интернет-киңлеккә күчү шартларында телләрнең үзгәрешен һәм 

җайлашуын өйрәнүгә һәм  иң әһәмиятле, мөһим юнәлешләргә кагыла торган 

проблемаларны тикшерү; 

         4) күпмилләтле Россиянең полилингвальлеге шартларында Россия 

граждан тиңдәшлеген формалаштыру һәм җаваплы һәм продуктив 

интеллектуаль, оештыру, җитештерү эшчәнлегенә әзер яшьләрне тәрбияләү 

мәсьәләләре буенча фикер алышу; 

        5) тәҗрибәне фәнни-методик, инновацион, педагогик һәм иҗтимагый 

эшчәнлектә гомумиләштерү. 

 



3. Конференциядә катнашучылар 

 3.1. Конференциядә җәмәгать эшлеклеләре, фәнни һәм педагогик 

хезмәткәрләр, аспирантлар, студентлар, шулай ук муниципаль һәм иҗтимагый 

оешмаларның кызыксынучы вәкилләре катнаша ала. 

4. Конференция юнәлешләре  

4.1. Конференция программасы юнәлешләре:  

1. Заманча мәгълүмати дөньяда телләрнең үзара тәэсир итешүе; 

2. Хәзерге җәмгыятьтә телләр һәм мәдәниятләр диалогы; 

3. Интернет челтәрендә тел һәм сөйләм; 

4. Мәгълүмати медиакиңлектә массакүләм аралашу;  

5. Тел һәм әдәбиятны өйрәнүдә һәм укытуда инновацион технологияләр;  

6. Мәгълүмати һәм лингвистик иминлек проблемалары;  

7. Мәгълүмати җәмгыятьтә медиакультура һәм әдәбият;  

8. Шәхес һәм җәмгыятьнең виртуаль үзара хезмәттәшлегенең 

психологик аспектлары; 

9. Заманча тәрҗемә итү проблемасы. 

5. Конференцияне үткәрү вакыты һәм тәртибе 

5.1. Конференция ике этапта уздырыла:  

I этап: 2023 елның 16 гыйнварыннан 6 февраленә кадәр – заявкалар һәм 

тезислар кабул итү.  

II этап: 17-18 февраль 2023 ел - конференция.  

5.2. Конференция үткәрү датасы һәм урыны:  

- 17.02.2023 - пленар утырыш, Татарстан Республикасы Иҗтимагый 

Палатасы ( Казан шәһәре, Батурин урамы, 7А йорт); 

- 18.02.2023 – секцияләр эше, Казан шәһәренең 16 нчы татар-инглиз 

гимназиясе (Казан шәһәре, Дубравная урамы, 51А йорт). 

5.3. Конференциядә катнашу түләүле – 500 сум. Акча күчерү өчен 

реквизитлар: 

Счет получателя: 

40702810000000127969  

Получатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Белем.ру»  

ИНН получателя: 1661018513 

КПП получателя: 165501001  

Банк получателя: АКБ 

«Энергобанк» (АО)  

БИК банка получателя: 049205770  

Корр. счет банка получателя: 

30101810300000000770 

 

QR-код для быстрого платежа: 

 



 

5.4. Конференция программасы оештыру комитеты тарафыннан төзелә 

һәм пленар утырышны, секцияләр эшен, йомгак ясауны күз алдында тота. 

5.5. Конференциядә катнашуга аерым авторларның (физик затларның), 

эшче төркемнәрнең (2 кешедән артмаган) эшләре рөхсәт ителә.  

5.6. Конференциядә катнашу өчен 2023 елның 6 февраленә кадәр, 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c263b502848f4f0bb495a2/  сылтамасы буенча 

анкетаны тутырырга, тезисны беркетергә һәм түләү квитанциясен беркетергә  

кирәк. 

5.7. Конференциядә катнашучыга электрон почта адресына 

Конференциягә чакыру һәм Конференция программасы җибәрелә. Юл, яшәү, 

туклану чыгымнары оешма яисә катнашучы тарафыннан мөстәкыйль 

башкарыла. 

5.8. Билгеләнгән вакыттан соң җибәрелгән, күрсәтелгән кагыйдәләрне 

үтәмичә тапшырылган материалларны Конференциянең оештыру комитеты 

карамый.  

5.9. Конференциянең эш телләре - рус, татар телләре.  

5.10. Материалларның дөреслеге һәм авторлык хокуклары өчен мәкалә 

авторы җаваплы. 

5.11. Конференция җибәрелгән мәкаләнең тезис тутыру таләпләре.  

Тезис күләме 2 биттән артмаска тиеш, Microsoft Word редакторында 

башкарылырга тиеш: бит китап ориентацияле, А4 форматы, битләр периметры 

буенча 2 см лы кыр, Times New Roman шрифты, шрифт күләме - 14 пт, юллар 

арасындагы интервал – 1,5; битнең киңлеге буенча тигезләү, абзац чигенеше - 

1,25 см (“Tab” яки “Пробел” клавишларыннан файдаланмыйча). Битләргә 

номерлар куелмый. 

Тезисның исеме үзәктә, ахырда ноктасыз, баш хәрефләр белән языла. 

Тезис исеменнән соң үзәктә ярым интервал аша мәкалә авторы, вазыйфасы, 

эш/уку урыны күрсәтелә.  

Тезиста сайланган теманың актуальлеге, бурычлар, тикшеренү 

предметы, эшнең гамәли кыйммәте булырга тиеш. Мәкаләдә кулланыла 

торган әдәбият чыганакларына ЧЫГАНАКЛАР ИСЕМЛЕГЕНДӘ номеры 

буенча кыек җәяләрдә сылтамалар күрсәтелгән булырга тиеш. 

ЧЫГАНАКЛАР ИСЕМЛЕГЕНДӘГЕ әдәбиятны текстта сылтамалар 

барлыкка килү тәртибендә урнаштыралар һәм ГОСТ нигезендә 

рәсмиләштерәләр. 

  

  

https://forms.yandex.ru/cloud/63c263b502848f4f0bb495a2/


Мәкаләне язу үрнәге 

 

МӘДӘНИ-ТАНЫП БЕЛҮ ТУРЛАРЫН ОЕШТЫРУ  

Иванов Иван Иванович, 

«Ак җилкәннәр» коммерцияле булмаган иҗтимагый оешмасы 

директоры, 

Казан шәһәре 

 

Мәкалә тексты... 

ЧЫГАНАКЛАР ИСЕМЛЕГЕ: 

 

4. Александрова, А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие / 

А.Ю. Александрова - М.: Аспект Пpecc, 2001. - 464 с. 

5. Дальневосточный центр развития экскурсионного сервиса. 

[Электронный pecypc]. https://amur-tour.ru/tour/region 

6. … 

 

6. Конференциянең оештыру комитеты 

6.1. Конференциянең оештыру комитеты түбәндәгеләрне гамәлгә 

ашыра:  

- эксперт комиссиясе составы һәм рәис билгеләп кую турында карар 

кабул итү;  

- расланган план нигезендә конференция кысаларында мәгълүмати 

чаралар үткәрү;  

- Конференция партнерлары белән эшне координацияләү; 

- тикшеренү эшләрен бәяләү критерийларын раслау;  

- Конференциядә катнашу өчен җибәрелгән эшләрне кабул итү;  

- эшләрне рәсмиләштерүнең әлеге Нигезләмәдә каралган таләпләргә һәм 

шартларга туры килүен тикшерү, эшләрне плагиатка тикшерү;  

- эшләрне теркәү, эксперт комиссиясе эшләрен тапшыру; 

 - Конференция уздырган вакытта эксперт комиссиясе эшен 

координацияләү;  

- Конференциядә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасын оештыру. 

6.2. Элемтә өчен телефон: +7 987 215-20-20;  e-mail: academy@belem.ru 

 7. Конференциянең эксперт комиссиясе  

7.1. Конференциянең эксперт комиссиясе иң яхшы эшләрне сайлап алу 

һәм бәяләү методикасы һәм бәяләү критерийлары нигезендә җиңүчеләрне 

билгеләү максатыннан төзелә. Секциянең эше тәмамлангач, комиссия аңа 

mailto:academy@belem.ru


йомгак ясый. Конференциядә катнашучыларның эшенә рецензияләр бирелми. 

Эксперт комиссиясе составы Конференциянең оештыру комитеты 

тарафыннан төзелә һәм раслана.  

8. Эшләрне бәяләү критерийлары 

1) Актуальлек (0-5 балл)  

2) Эшнең яңалыгы, инновациялелек (0-5 балл)  

3) Эчтәлекле булу, темага туры килү (0-5 балл) 

4) Гамәли өлеш, тикшеренү нәтиҗәләре (0-5 балл) 

5) Чыгыш. Тел грамоталылыгы (0-5 балл) 

 

9. Конференциягә йомгак ясау һәм җиңүчеләрне бүләкләү 

9.1. Докладлар секция утырышларында тыңланыла, эксперт комиссиясе 

тарафыннан бәяләнә. Комиссия Конференциянең җиңүчеләрен һәм 

призерларын билгели.  

9.2. Конференциядә җиңүчеләр һәм призерлар дипломнар белән 

бүләкләнә. Призлы урыннарга кермәгән Конференциядә катнашучыларга 

катнашучылар сертификаты бирелә. 

 

  



ОЕШТЫРУ КОМИТЕТЫ СОСТАВЫ 

 

Оештыру комитеты рәисе:  

Гатауллин Раил Мәүлет улы – «Белем.ру» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

директоры  

 

Оештыру комитеты әгъзалары: 

 

Кадыров Тимур Рәфкать 

улы 
Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы 

рәисе урынбасары 

Вәлиева Назлыгөл Фәнис 

кызы 

«Татарстан Республикасы цифрлы 

трансформация үзәге» Дәүләт казна 

учреждениесенең Мәдәният, мәгариф һәм 

яшьләр сәясәте өлкәсендә цифрлы 

трансформация бүлеге проекты җитәкчесе 

Хисматова Лилия Котдус 

кызы 

Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү 

институты фәнни-педагогик кадрлар әзерләү 

бүлеге мөдире 

Хәлимова Гөлфия Мансур 

кызы 

Казан шәһәре Идел буе районының 16 нчы 

татар-инглиз гимназиясе директоры 

Минубаева Алия Юлай 

кызы 

Казан шәһәре Идел буе районының 16 нчы 

татар-инглиз гимназиясе директор урынбасары 

Михеев Александр 

Владимирович 

Казан шәһәре Яңа Савин районы 143 нче урта 

гомуми белем бирү мәктәбенең укыту-методик 

эшләр буенча директор урынбасары, югары 

квалификацион категорияле рус теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

Мансурова Рәмилә 

Нурислам кызы 

«Белем.ру» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыятенең өлкән менеджеры 

 

 


