
 

  

 
 

 

 

 
 

«ҚАЙНАР ОРТА МЕКТЕБІНЕ 100 ЖЫЛ: АУЫЛ МЕКТЕБІНІҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ КЕЛЕШЕГІ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  

ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Құрметті әріптестер! 
 

1 қазан 2022 жылы Шәкәрім Университеті, Педагогикалық Ғылымдар 

Академиясы, Абай облысы білім басқармасының Семей қ. білім бөлімі мен С.Бегалин 

атындағы Қайнар орта мектебінің ұйымдастыруымен «Қайнар орта мектебіне 100 

жыл: ауыл мектебінің өзекті мәселелері мен даму келешегі» аттыХалықаралық 

ғылыми-практикалық конференция өткізіледі. 
 

Конференция Абай облысы Қайнар ауылы Қайнар орта мектебінің 

құрылғанына 100 жыл толуына арналған. 
 

Конференцияның мақсаты: Оқытудың заманауи технологияларын қолдана 

отырып, саналы,ұлттық рухани-адами қасиеттері мол тұлғаны тәрбиелеу және оқыту 

мәселелерін талқылап, ауыл мектебінің білім сапасын көтеру жолдарын қарастыру. 
 

Конференция жұмысының негізгі бағыттары: 

1. Ұлттық және отбасы құндылықтары мен мектептің тәрбиелік ортасын дамыту 

жолдары. 

2. Білім берудегі заманауи педагогикалық технологиялар. 

3. Білім беру жүйесіндегі мектеп пен ЖОО сабақтастығы. 

4. Қазіргі педагогикалық ғылымның басымдықтары: өзекті зерттеулер және 

бағыттары. 

5. Ауыл мектептерінде білім сапасын көтеру мәселелері. 

 

Конференцияның ресми тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 
 

Қатысуға ғалымдар мен зерттеушілер; министрліктер мен ведомстволардың, 

ғылыми, білім беру мекемелері мен кәсіпорындарының басшылары мен 

қызметкерлері, мұғалімдер, докторанттар мен магистранттар шақырылады. 
 

Конференцияға қатысу – аралас форматта, офлайн және онлайн-конференция 

қызметтері арқылы (конференция идентификаторы және кіру коды қатысушыларға 

қосымша жіберіледі). 
 

Іс-шараның қортындысы бойынша халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция еңбектерінің жинағын шығару жоспарлануда (ресімдеу ережелері №1 

қосымшада ұсынылған). 
 

Конференция жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру жарнасы алынбайды. 



Конференцияға қатысу үшін 2022 жылдың 15-қыркүйекке дейін өзінің қатысуы 

туралы өтінімді (№2 қосымша) және жариялау үшін көлемі 5 беттен аспайтын 

материалдарды келесі е-mail-ге жіберу қажет: lazzat_0610@list.ru, 

liza_semei@mail.ru 

Файлды *.doc форматында бірінші автордың аты-жөнімен атап, секция атауын 

көрсете отырып жіберу керек. 
 

Конференция іс-шараларының жоспары: 

30 қыркүйек 2022 ж. 

сағ.12.00 – конференцияға офлайн қатысушыларды тіркеу (Шәкәрім 

Университеті, Семей қ., Глинка көш., 20а); 

сағ.14.00 – конфренцияға қатысушылар арнайы ұйымдастырылған автобуспен 

Қарауыл ауылына шығады. Конференцияға қатысушылар Еңілік-Кебек мавзолейін, 

Бөрлідегі Мұхтар әуезов музей-үйін, Жидебайдағы Абай музей-үйін, «Жидебай-

Бөрлі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалды музей-қорығын 

аралайды. Қарауылда қонақүйіне орналасу қатысушылардың өз есебінен жүргізіледі.  

1 қазан 2022 ж. 

сағ.9.00 – Қарауыл ауылынан Қайнар ауылына трансфер; 

сағ.11.00 – Абай облысы Қайнар ауылы С.Бегалин ат.Қайнар орта мектебінің 

құрылғанына 100 жыл толуына арналған мерекелік іс-шаралардың басталуы (Қайнар 

ауылы); 

сағ.14.00 – конференция жұмысының басталуы (Қайнар орта мектебінің акт 

залы). 

сағ.19.00 – Семей қ. шығу 
 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ: 

Төраға: 

Ердембеков Бауржан Амангелдіұлы – Шәкәрім Университетінің Басқарма төрағасы-Ректоры, ф.ғ.д., 
профессор, ПҒА академигі 

Қосалқы төраға: 

Құсайынов Асқарбек Қабыкенұлы – Педагогикалық Ғылымдар Академиясының президенті, 

академик 

Төраға орынбасары: 

Берікхан Ісбек – Шәкәрім Университетінің Басқарма мүшесі-әлеуметтік және тәрбие жұмыстары 

жөніндегі проректоры, PhD докторы 

Мүшелері: 

Булаев Біржан Заманбекұлы – Абай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімі 
басшысының орынбасары, гуманитарлық ғылымдар магистрі; 
Габдуллина Лаззат Бағланқызы – Шәкәрім Университеті, экономика ғылымдарының магистрі; 
Готман Лиза Арнольдовна – Шәкәрім Университеті, экономика ғылымдарының магистрі; 
Дюсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы – Шәкәрім Университеті, вет.ғ.д., профессор; 

Жакупова Маржан Өміржанқызы – С. Бегалин атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 

директоры; 

Қалибеқызы Жанар – Шәкәрім Университетінің Басқарма мүшесі ғылым және инновация жөніндегі 

проректоры, б.ғ.к., қауым.профессор; 

Қасенов Әміржан Леонидович – Шәкәрім Университеті, тех.ғ.д., профессор; 

Қоңырова Жұлдыз Бақтыбайқызы – Педагогикалық Ғылымдар Академиясының аппарат жетекшісі, 

докторант; 

Саметова Фаузия Төлеушайыққызы – Педагогикалық Ғылымдар Академиясының бас Ғалым 

хатшысы, ф.ғ.к., профессор; 

Фесенко Наталия Анатольевна – Абай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімі 

басшысы. 
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Байланыс үшін: 
87081660149 – Дюсембаев Сергазы Турлыбекұлы 
87013383126–Касенов Амиржан Леонидович 
87784541930– ГабдуллинаЛаззат Бағланқызы 
87054982775– Готман Лиза Арнольдовна 
 

Қосымша №1 

 

«Қайнар орта мектебіне 100 жыл: ауыл мектебінің өзекті мәселелері мен даму 

келешегі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

еңбектер жинағында жариялау үшін материалдарды ресімдеу ережесі 

 

 Ұсынылатын материалдарды ресімдеуге қойылатын талаптар 

• оң жақта – МРНТИ (ғылыми-техникалық ақпараттың халықаралық айдары, 

мақалаға МРНТИ кодын беру үшін grnti.ruсайтын пайдалану қажет); 

• формат-А4 беті; 

• мәтіндік редактор-Word 6.0 (7.0); 

• қаріп-Times New Roman, Kz Times New Roman; 

• таңба өлшемі-14 пт.; 

• жоларалық интервал-дара; 

• өрістер – жоғарғы, төменгі, сол, оң-20 мм; 

• мәтінді жолдың ені бойынша туралау; 

• сөздерді автоматты түрде тасымалдауды міндетті түрде орнату; 

• абзац басындағы шегініс-стандартты (1,25 см); 

• бірінші жолдың шегінісін қалыптастыру үшін табуляцияны немесе бос 

орындарды пайдалануға жол берілмейді; 

• тестті туралау үшін бос орындарды пайдалануға жол берілмейді (негізгі мәтіннің 

Барлық сөздері бір-бірінен бір бос орыннан аспауы керек); 

• суреттер мен графиктер айқын бейнеге ие болуы және қара-ақ гаммада ұсталуы 

тиіс(қара штриховканы қолдануға болады); 

• кестелердің жеке ұяшықтарын, егер оның мағыналық жүктемесі болса, оны сұр 

(қара) түспен ерекшелеу керек. 

 

Тезистерді орналастыру сызбасы 

• Ортасында – қалың қаріппен автордың аты-жөні (әр автор үшін-алдымен аты-

жөні, содан кейін тегі). 

• Келесі жолда-ұйымның атауы, ортасында туралау. 

• Келесі жолда – ел, қала, электрондық пошта мекен-жайы, ортасында туралау. 

• Бос орын арқылы – баяндаманың атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН жартылай қалың 

қаріппен, ортасында теңестіру қазақ (немесе орыс) және ағылшын тілдерінде 

беріледі. 

• Тезистер мәтіні: ені бойынша туралау. Мәтіннің бір бөлігін таңдау қажет болса, 

қалың қаріп, курсив және астын сызу қолданылады. 

• Әдебиеттер тізімі–позицияларсілтеме шамасына қарай нөмірленеді, МЕМСТ 7.1-

2003 бойынша ресімделеді. Мәтінде әдебиетке сілтемелер тік жақшада үтір 

немесе сызықша арқылы тармақтардың нөмірлерімен ресімделеді: [1], [2, 3], [1-

4]. 



 
 

ТЕЗИСТІ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ: 

  МРНТИ: 
 

Н.К.Амангалиева 

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ 

Қазақстан, Семей қаласы,economicifinance@mail.ru 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ  

 

PROBLEMS OF TEACHING PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

 

Мәтін,мәтін,мәтін 

 

 

 

 

Қосымша № 2 

Өтінім формасы 

 

 

Құрметті авторлар! 

 

 Мақаланың дұрыстығына назар аударуларыңызды сұраймыз. Тезистер 

авторлық редакцияда басылады және қосымша түзетуден өтпейді. Пішімдеуде 

өрескел қателер болған жағдайда конференцияның ұйымдастыру комитеті баспа 

басылымының сапасы үшін жауап бермейді және жұмыстан бас тарту құқығын өзіне 

қалдырады. 

 

 

Қызығушылық танытқандарыңыз үшін рахмет! 

 

 

Құрметпен, ұйымдастыру комитеті 

 
 

  

                       

  

Тегі, аты, әкесініңаты (толығымен)  

Лауазымы  

Ғылыми атағы, дәрежесі  

Жұмыс орны   

Электрондық мекен-жай (жинақ жіберілетін болады)  

Секция (конференция бағыты)  

Мақала атауы  

Байланыс телефоны  



 

 
 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«100 ЛЕТ КАЙНАРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

1 октября 2022 года Университет Шакарима, Академия Педагогичеких Наук, 

Отдел образования г. Семей управления образования Абайской области и Кайнарская 

средняя школа имени С. Бегалина проводят Международную научно-

практическую конференцию «100 лет Кайнарской средней школе: актуальные 

проблемы и перспективы развития сельской школы». 
 

Конференция посвящена 100-летию со дня образования Кайнарской 

средней школы села Кайнар Абайской области. 
 

Цель конференции: Обсуждение вопросов воспитания и обучения 
сознательной личности, обладающей национальными духовно-человеческими 
качествами, путем применения современных технологий обучения и рассмотрение 
путей повышения качества образования сельской школы. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Пути развития национально-семейных ценностей и воспитательной среды школы. 

2. Современные педагогические технологии в образовании. 
3. Преемственность школы и вуза в системе образования. 

4. Приоритеты современной педагогической науки: актуальные исследования и 

направления.  

5. Вопросы повышения качества образования в сельских школах. 
 

Официальные языки конференции – казахский, русский, английский.  
 

К участию приглашаются ученые и исследователи, руководители и работники 

министерств и ведомств, научных, образовательных учреждений и предприятий, 

научно-педагогические работники, учителя, докторанты и магистранты. 
 

Участие в конференции – смешанный формат: офлайн и через сервисы 

онлайн-конференций (идентификатор конференции и код доступа будут отправлены 

участникам дополнительно). 
 

По итогам мероприятия планируется выпуск сборника трудов 
международной научно-практической конференции (правила оформления 
представлены в Приложении № 1). 

 

Организационный взнос за участие в работе конференции не взимается. 

  



Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2022 года отправить 
заявку о своем участии (Приложение № 2) и материалы для публикации объемом 
не более 5 страниц на е-mail:  lazzat_0610@list.ru, liza_semei@mail.ru 

Файл следует прислать в формате *.doc, назвав его по фамилии и инициалам 

первого автора и указав название секции. 
 

План мероприятий конференции: 

30 сентября 2022 г. 

12.00 ч. – регистрация офлайн участников конференции (Университет 

Шакарима, г. Семей, ул. Глинки, 20а); 

14.00 ч. – выезд участников на организованном автобусе в село Караул. 

Участники конференции посетят Мавзолей Енлик и Кебек, Дом-музей Мухтара 

Ауэзова в Борли, Дом-музей Абая в Жидебае, Государственный историко-

культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник «Жидебай-Борли».  
Проживание в гостинице села Караул за счет собственных средств участников.                       
1 октября 2022 г. 

9.00 ч. – трансфер из села Караул в село Кайнар; 
11.00 ч. – начало торжественных мероприятий, приуроченных 100-летнему 

юбилею Кайнарской средней школы села Кайнар Абайской области (село Кайнар); 
14.00 ч – работа конференции (актовый зал Кайнарской средней школы). 
19.00 ч. – выезд в г. Семей. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: 

Ердембеков Бауржан Амангельдыевич – Председатель Правления – Ректор Университета 

Шакарима, д.ф.н., профессор, академик АПН.  

Сопредседатель: 

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович – президент Академии Педагогических Наук, академик. 

Заместитель председателя: 

Берикхан Ісбек – член Правления – член Правления – проректор Университета Шакарима по 

социальной и воспитательной работе, доктор PhD. 

Члены: 

Булабаев Биржан Заманбекович – заместитель руководителя Отдела образования г. Семей 

Управления образования Абайской области, магистр гуманитарных наук; 

Габдуллина Лаззат Баглановна – Университет Шакарима, магистр педагогических наук; 

Готман Лиза Арнольдовна – Университет Шакарима, магистр педагогических наук; 

Дюсембаев Сергазы Турлыбекович – Университет Шакарима, д.вет.н., профессор; 

Жакупова Маржан Омиржановна – директор Средней общеобразовательной школы имени 

С.Бегалина; 

Қалибеқызы Жанар – член Правления – проректор Университета Шакарима по науке и инновациям, 

к.б.н., ассоциированный профессор; 

Касенов Амиржан Леонидович – Университет Шакарима, д.т.н., профессор; 

Конырова Жулдыз Бактыбаевна – руководитель аппарата Академии Педагогических Наук, 

докторант; 

Саметова Фаузия Толеушайховна – главный ученый секретарь Академии Педагогических Наук, 

к.ф.н., профессор; 

Фесенко Наталия Анатольевна – руководитель Отдела образования г. Семей Управления 

образования Абайской области. 
 

Контакты: 

87081660149 – Дюсембаев Сергазы Турлыбекович 
87013383126 – Касенов Амиржан Леонидович 
87784541930 – Габдуллина Лаззат Баглановна 
87054982775 – Готман Лиза Арнольдовна 
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Приложение №1 

 

Правила оформления материалов для публикации  

в сборнике трудов Международной научно-практической конференции  

«100 лет Кайнарской средней школе: актуальные проблемы и перспективы 

развития сельской школы» 

 

 Требования к оформлению представляемых материалов 

• справа – МРНТИ (международный рубрикатор научно-технической информации, 

для присвоения статье кода МРНТИ необходимо использовать сайт grnti.ru). 

• формат – страница А4; 

• текстовый редактор – Word 6,0 (7,0); 

• шрифт – Times New Roman, Kz Times New Roman; 

• размер символа – 14 пт.; 

• межстрочный интервал – одинарный; 

• поля – сверху, снизу, слева, справа – 20 мм; 

• выравнивание текста по ширине строки; 

• обязательная установка автоматического переноса слов; 

• отступ в начале абзаца – стандартный (1,25 см); 

• не допускается использование табуляции или пробелов для формирования отступа 

первой строки; 

• не допускается использование пробелов для выравнивания теста (все слова 

основного текста должны быть отделены друг от друга не более чем одним 

пробелом); 

• рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-

белой гамме (возможно применение черной штриховки); 

• отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом, только в том случае, 

если тон несет смысловую нагрузку. 

 

Схема компоновки тезисов 

• По центру – инициалы и фамилия автора полужирным шрифтом (для каждого 

автора – сначала инициалы, затем фамилия). 

• На следующей строке – название организации, выравнивание по центру. 

• На следующей строке – страна, город, адрес электронной почты, выравнивание по 

центру. 

• Через пробел – название доклада ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру – на казахском (или русском) и английском 

языках.  

• Текст тезисов: выравнивание по ширине. При необходимости выделения части 

текста используется полужирный шрифт, курсив и подчеркивание. 

• Список литературы – позиции нумеруются по мере ссылок, оформлять по ГОСТ 

7.1-2003. В тексте ссылки на литературу оформляются номерами пунктов в 

квадратных скобках через запятую или тире: [1], [2, 3], [1-4]. 
 

 

 



 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА: 

  МРНТИ: 
 

Н.К. Амангалиева 

Университет Шакарима 

Казахстан, г. Семей, economicifinance@mail.ru  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

PROBLEMS OF TEACHING PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

 

Текст, Текст, Текст  

 

 

Приложение № 2 

 

Форма заявки 
 

 

 

 Уважаемые авторы! 

 Просим обращать внимание на тщательную выверенность, корректность 

статьи. Тезисы печатаются в авторской редакции и не проходят дополнительной 

корректуры. При наличии грубых ошибок в форматировании Оргкомитет 

конференции не несет ответственности за качество печатного издания и оставляет за 

собой право отклонить работу. 

 

 

Благодарим за проявленный интерес! 

 

 

 

С уважением, оргкомитет 

  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Ученое звание, степень  

Место работы   

Электронный адрес (на который будет выслан сборник)  

Секция (направление конференции)  

Название статьи  

Контактный телефон  



 

 

 

 
 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE  

«100 YEARS OF KAINAR SECONDARY SCHOOL: ACTUAL PROBLEMS  

AND PROSPECTS OF RURAL SCHOOL DEVELOPMENT» 

 

Dear colleagues! 

 

On October 1, 2022, the Shakarim University, the Academy of Pedagogical 

Sciences, Department of Education of the Abay Region Semey city and the Kainar 

Secondary School named after S. Begalin are holding the International Scientific and 

Practical conference "100 years of Kainar Secondary School: Actual problems and 

Prospects of Rural School Development". 

 

The conference is dedicated to the 100th anniversary of the formation of the 

Kainar secondary school in the village of Kainar, Abay region. 

 

The purpose of the conference: 

Discuss the issues of education and training of a conscious person with national 

spiritual and human qualities through the use of modern teaching technologies and consider 

ways to improve the quality of education in rural schools. 

 

The main directions of the conference: 

1. Ways of development of national-family values and the educational environment of the 

school. 

2. Modern pedagogical technologies in education. 

3. Continuity of school and university in the education system. 

4. Priorities of modern pedagogical science: current research and directions. 

5. Issues of improving the quality of education in rural schools. 

 

The official languages of the conference are Kazakh, Russian, English.  

 

Invited to participate: scientists and researchers, heads and employees of ministries 

and departments, scientific, educational institutions and enterprises, scientific and 

pedagogical workers, teachers, doctoral students and undergraduates.  

 

Participation in the conference is mixed, through online conference services (the 

conference ID and access code will be sent to participants additionally). 

 

Following the results of the event, it is planned to issue a collection of proceedings 

of the international scientific and practical conference (the rules for the design of materials 

for publication are presented in Appendix No. 1). 

 

There is no registration fee for participation in the conference. 



To participate in the conference, you must send an application for participation 

(Appendix No. 2) and materials for publication no more than 5 pages, by September 15, 

2022to e-mail: lazzat_0610@list.ru, liza_semei@mail.ru 

The file should be sent in *.doc format, naming it by the first author's surname and 

initials and indicating the name of the section. 
 

Plan of events of the conference: 

September 30, 2022 

12.00 p.m. – registration of offline conference participants (Shakarim University, 

Semey, Glinka str., 20a); 

14.00 p.m. – departure of participants on an organized bus to the village of Karaul. The 

conference participants will visit the Mausoleum of Enlik and Kebek, the House-Museum 

of Mukhtar Auezov in Borli, the House-Museum of Abai in Zhidebai, the State Historical-

Cultural and Literary-Memorial Reserve-Museum of Abai “Zhidebai-Borili”. 

Accommodation in the hotel of the village of Karauli at the expense of the participants' 

own funds. 

October 1, 2022 

9.00 a.m. – transfer from the village of Karaul to the village of Kainar; 

11.00 a.m. – the beginning of the celebrations dedicated to the 100th anniversary of the 

Kainar secondary school named after S.Begalin, Kainar village of Abai region (Kainar 

village); 

14.00 h – work of the conference (assembly hall of the Kainar Secondary school). 

19.00 h. – departure to Semey. 
 

ORGANISING COMMITTEE: 

Chairman:  

Erdembekov Baurzhan Amangeldyevich - Chairman of the Board - Rector of the Shakarim University of 

Semey, Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of APS  

Co-Chair:  

Kusainov Askarbek Kabykenovich - President of the Academy of Pedagogical Sciences, Academician  

Vice-chairman:  

Berikhan Ispekuly - Vice-Rector of the Shakarim University of Semey, PhD  

Members:  

Bulaev Birzhan Zamanbekuly - deputy head of the department of education of Semey city, Abay region, 

master of humanitarian sciences 

Gabdullina Lazzat Baglanovna - Shakarim University of Semey, Master of Economic Sciences  

Gotman Liza Arnoldovna – Shakarim University of Semey, Master of Economic Sciences  

Dyusembaev Sergazy Turlybekovich - Shakarim University of Semey, Doctor of Veterinary Sciences, 

Professor  

Zhakupova Marzhan Omirzhanovna - director of the secondary school named after S. Begalin  

Kasenov Amirzhan Leonidovich – Shakarim University of Semey, Doctor of Technical Sciences, Professor  

Konyrova Zhuldyz Baktybaevna - Head of Staff of the Academy of Pedagogical Sciences, doctoral student  

Sametova Fauziya Toleushaikhovna - Chief Scientific Secretary of the Academy of Pedagogical Sciences, 

Professor  

Fesenko Nataliya Anatolyevna – the head of the department of education of Semey city, Abay region 

 

Contacts: 

87081660149 – Dyusembaev Sergazy Turlybekovich 

87013383126 – Kasenov Amirzhan Leonidovich 

87784541930 – Gabdullina Lazzat Baglanovna 

87054982775 – Gotman Liza Arnoldovna 
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Application No. 1 

 

Rules for the design of materials for publication 

in the collection of proceedings of the International Scientific and Practical online 

conference «100 years of Kainar Secondary School: Actual problems and Prospects 

of Rural School Development» 

 

 Requirements for the design of submitted materials 

• On the right – MRNTI (international rubricator of scientific and technical information, to 

assign the MRNTI code to an article, you must use the website grnti.ru). 

• format – A4 page; 

• текстовый редактор – Word 6,0 (7,0); 

• font – Times New Roman, Kz Times New Roman; 

• font size – 14 pt.; 

• line spacing – single;  

• margins – top, bottom, left, right – 20 mm;  

• alignment of the text according to the width of the line;  

• Mandatory installation of automatic word wrapping;  

• indent at the beginning of a paragraph – standard (1.25 cm);  

• it is not allowed to use tabs or spaces to indent the first line;  

• it is not allowed to use spaces to align the test (all words of the main text must be separated 

from each other by no more than one space); 

• drawings and graphs must have a clear image and be in black and white (black shading is 

possible);  

• individual cells of tables should be highlighted in gray (black) only if the tone carries a 

semantic load. 

 

Abstract layout scheme  

• In the center – initials and surname of the author in bold type (for each author – initials 

first, then surname).  

• On the next line – the name of the organization, center alignment.  

• On the next line – country, city, e-mail address, center alignment.  

• Through a space – the title of the report in CAPITAL LETTERS in bold, center 

alignment – in Kazakh (or Russian) and English.  

• Abstract text: justified alignment. Bold, italic, and underline are used when part of the 

text is highlighted.  

• List of references – items are numbered according to the references, drawn up in 

accordance with GOST 7.1-2003. In the text, references to the literature are made out by 

paragraph numbers in square brackets separated by commas or dashes: [1], [2, 3], [1-4]. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

EXAMPLE OF THE THESIS FORMATION: 

  MRNTI: 
 

N.K. Amangaliyeva 

NJSC "Shakarim University of Semey" 

Kazakhstan, Semey city,liza_semei@mail.ru 
 

PROBLEMS OF TEACHING 

 PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Text, Text, Text 

 

 

 

Application No. 2 

 

Application form 

 

 

 Dear authors! 

Please pay attention to the careful verification and correctness of the article. Abstracts 

are printed in the author's edition and do not undergo additional proofreading. If there are 

gross errors in the formatting, the Conference Organizing Committee is not responsible for 

the quality of the printed publication and reserves the right to reject the work. 

 
 

Thank you for your interest! 

 

 

 

Sincerely, Organizing Committee 

 
 
 

 
 

 

Surname, name, patronymic (in full)  

Job title  

Academic title, degree  

Place of work  

E-mail address (to which the collection will be sent)  

Section (conference direction)  

Thesis title  

Contact number  


