
                                                             

                                                           

 
NU Writing Talks 

 
Writing to Learn, Engage, and Create 

 
3, 10, 17, 24 April 2021 

 
The Writing Center Program (WCP) at Nazarbayev University is pleased to announce the first 
edition of NU Writing Talks, a symposium dedicated to all aspects of academic writing and 
open to all perspectives on the teaching and learning of English for academic and research 
purposes in an international context.  
 
The inaugural edition of NU Writing Talks will take place exclusively online, over four 
consecutive weekends in April. Each weekend will feature a 90-minute webinar with invited 
speakers from the Writing Center and other disciplines, who will discuss their achievements 
and challenges in teaching writing for academic and research purposes. The aim of these 
webinars is to share experience and resources to support a wide range of learning outcomes 
and activities, across disciplines and institutions.  
 
When they come to University, our students expect to learn to “write academically.”  What 
they often mean by that is a general set of verbal skills that can be applied—like a universal 
key—to all academic tasks and contexts. What they learn, instead, is that writing is a dynamic 
and strategic social activity, which unfolds in specific contexts and shapes individual thinking 
processes as well as collective, institutional ones. Far from being something “extra” that 
academics do only when prompted and in addition to their regular scholarly and research 
activities, writing is central to “how things are done” in disciplinary knowledge and academic 
life more generally. That is why the theme for this year’s edition of NU Writing Talks is 
“Writing to learn, engage, and create”: by writing, students not only learn foundational 
concepts and become familiar with basic epistemic and disciplinary frameworks, but also 
analyze and apply those concepts and frameworks to new problems and situations, and 
become adept at evaluating and creating claims to knowledge. In short, writing supports the 
whole range of cognitive learning objectives pursued in higher education and constitutes a 
major induction into critical thinking.  
 
A detailed program of the four webinars will be circulated closer to the date of the 
symposium. More information about who we are and what we do can be found on our 
website, at https://shsswritingcenter.wixsite.com/writingcenterprogram. For questions 
about the event, we are reachable at writingtalks@nu.edu.kz.  
 

 

https://shsswritingcenter.wixsite.com/writingcenterprogram
mailto:writingtalks@nu.edu.kz


                                                             

 

 

NU Writing Talks 

Беседы о Письме, НУ 

 
Роль академического письма в обучении, активном участии и творчестве 

 
3, 10, 17, 24 Апреля 2021 года 

 
Центр Академического Письма Назарбаев Университета рад объявить о проведении 
первого симпозиума NU Writing Talks, посвящённого всем аспектам академического 
письма и открытого для обсуждения всех видов преподавания и изучения английского 
языка в академических и исследовательских целях в международном контексте.  
 
Первый форум NU Writing Talks будет проходить исключительно в формате онлайн в 
течение четырех выходных в апреле. На каждые выходные запланирован 90-минутный 
вебинар с приглашенными докладчиками из Центра Академического Письма и 
преподавателями других дисциплин, которые обсудят свои достижения и актуальные 
проблемы в обучении письму в академических и исследовательских целях. Целью этих 
вебинаров является обмен опытом и ресурсами для поддержки широкого спектра 
результатов и направлений обучения в разных дисциплинах и учреждениях. 
 
Когда наши студенты поступают в университет, они ожидают, что научатся «писать как 
академики». Под этим они часто подразумевают общий набор вербальных навыков, 
которые можно применить (как некий универсальный ключ) ко всем академическим 
задачам и контекстам. Вместо этого они узнают, что академическое письмо -- 
динамичная и стратегическая социальная деятельность, которая разворачивается по-
разному в разных контекстах и формирует не только индивидуальные мыслительные 
процессы, но и коллективные и институциональные. Будучи отнюдь не чем-то, что 
ученые делают только при необходимости или в «дополнение» к своей обычной 
научной и исследовательской деятельности, академическое письмо играет ключевую 
роль в том, «как выполняется работа» как в определенных дисциплинах, так и в 
академической жизни в целом. Именно поэтому тема NU Writing Talks в этом году - 
«Роль письма в обучении, активном участии и творчестве»: с помощью письма студенты 
не только изучают основополагающие концепции и знакомятся с эпистемическими и 
дисциплинарными основами знаний, но также анализируют и применяют эти 
концепции и основы для решения новых проблем и ситуаций, учатся независимо 
оценивать и критически относиться к получаемым знаниям. Одним словом, письмо 
поддерживает весь спектр когнитивных целей обучения, преследуемых в высшем 
образовании, и является важным стимулом критического мышления. 
 



Подробная программа четырёх вебинаров будет предоставлена ближе к дате 
симпозиума. Дополнительную информацию о нас и о том, чем мы занимаемся, Вы 
можете найти на сайте https://shsswritingcenter.wixsite.com/writingcenterprogram. При 
возникновении вопросов о мероприятии, просим писать на электронную почту по 
адресу: writingtalks@nu.edu.kz.  

https://shsswritingcenter.wixsite.com/writingcenterprogram
mailto:writingtalks@nu.edu.kz


                                                             

                                                           

NU Writing Talks 
Жазу жайлы әңгіме, НУ 

 

Үйрену, қызықтыру және жасампаздық үшін жазу 

3, 10, 17, 24 Сәуір, 2021 жыл 

 

Назарбаев Университетінің Академиялық Жазу Орталығы ерекше қуанышпен алғашқы 

рет өткізіліп отырған NU Writing Talks атты симпозиумның ашылуын жариялайды. Бұл 

симпозиум академиялық жазудың барлық аспектілеріне арналған және академиялық 

және ғылыми-зерттеу мақсатында ағылшын тілін оқыту мен үйренудің халықаралық 

деңгейдегі барлық перспективаларын қамтиды.  

 

NU Writing Talks-тың бірінші топтамасы сәуір айының қатарынан келетін төрт демалыс 

күнінде тек онлайн режимінде өткізілетін болады. Әр демалыс сайын Академиялық 

Жазу Орталығы мен басқа да пән оқытушылары құрамынан келген спикерлер 

академиялық және ғылыми-зерттеу мақсатында жазуға баулу барысындағы жетістіктер 

мен қиындықтарды талқылай отырып, 90-минуттық вебинар өткізеді. Бұл 

вебинарлардың мақсаты – әртүрлі пәндер мен институттар арасындағы оқу және оқыту 

ісшаралары мен олардың нәтижелерін кең ауқымда қолдау мақсатында тәжірибе және 

ресурстармен алмасу.  

 

Біздің студенттер университетке түскенде «академиялық деңгейде жазып» үйренеміз 

деген мақсатпен келеді. Көп жағдайда олар «академиялық деңгейде жазу» дегенді кез 

келген академиялық міндеттер мен контекстілерге сай келетін әмбебап кілт ретінде 

қолданылатын тілдік дағдылардың жалпы жиынтығы деп біледі. Алайда, үйрене келе, 

жазудың белгілі бір контекстіде өрбіп, жеке ғана емес, сонымен қатар ұжымдық және 

институционалдық ойлау процестерін дамытатын динамикалық және стратегиялық 

әлеуметтік қызмет екендігін түсінеді. Жазу – бұл ғылымдағы қажет болған жағдайда 

ғана, немесе күнделікті ғылыми-зерттеу қызметіне «қосымша» атқарылатын жұмыс 

емес. Жазу пәндік танымда және жалпы академиялық өмірде «істің қалай 

атқарылатынын» анықтайтын негізгі фактор. Сондықтан да биылғы NU Writing Talks -

тың тақырыбы - «Үйрену, қызықтыру және жасампаздық үшін жазу». Жазудың 

көмегімен студенттер іргелі ұғымдарды игеріп, білімнің эпистемикалық және пәндік 

негіздерімен танысып қана қоймай, сонымен қатар осы ұғымдар мен негіздерді талдап, 

оларды әртүрлі жаңа мәселелерді шешу мен жағдаяттарды игеру үшін қолданады. Алған 

білімдерін сыни тұрғыдан талдауды үйренеді. Қысқаша айтқанда, жазу жоғары оқу 

орындарындағы оқудың барлық танымдық мақсаттарына жету жолында септігін 

тигізеді және сыни тұрғыдан ойлауға маңызды стимул болып табылады. 

 

Төрт вебинардың егжей-тегжейлі бағдарламасы симпозиум өтетін күнге жақын уақытта 

ұсынылады. Біз және біздің жұмысымыз жайлы қосымша ақпаратты 

https://shsswritingcenter.wixsite.com/writingcenterprogram  сайтынан таба аласыздар. Егер 

іс-шараға қатысты сұрақтарыңыз болса, келесі электронды поштаға жазуыңызды 

сұраймыз: writingtalks@nu.edu.kz.  

https://shsswritingcenter.wixsite.com/writingcenterprogram
mailto:writingtalks@nu.edu.kz

