
МИРАС УНИВЕРСИТЕТІ 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 
 

Құрметті әріптестер! 

 
 

Сіздерді 2022 жылының 14-15 сәуірінде Шымкент қаласы, Мирас университетінде 
сырттай өтетін «ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕРДІҢ ҒЫЛЫМЫ 2022» Халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясына қатысуға шақырамыз. Конференция аясында келесі бағыттар 
бойынша жұмыс жоспарлануда: 

- Бизнес және басқару; 

- Туризм және қонақжайлылықты басқару; 

- Ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелер; 

- Қоғамдық (әлеуметтік) ғылымдары; 

- Педагогика және психология; 

- Филология;  

- Дизайн және көркем еңбек; 

- Дене шынықтыру және спорт; 

- Химия және биология. 
 

Конференция тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.  Мақалалар / баяндамалар 2022 жылдың 15 

наурызына дейін қабылданады. Мақалалар/баяндамалар конференция жинағында (электронды 
форматта) жарияланады. 

Конференцияның жауапты хатшысы: Есеркепова Зауре Ауғанбаевна 
Анықтама телефон нөмері: +77717957682 

  e-mail: eserkep_z@miras.edu.kz 

         
ПОҚ мақалалары/баяндамалары strikeplagiarism.com жүйесінде бірегейлігі кемінде - 

80,0%, магистранттардың - кемінде 70,0% расталған жағдайда жарияланады. 
 
Электронды жинақта мақаланы/ баяндаманы жариялау үшін ұйымдастыру ақысы: 

– «Мирас»  университетінің оқытушылары мен магистранттары үшін-тегін (бұл ретте 
мақаланың/ баяндаманың мәтіннің бірегейлігіне 1 тексеру қарастырылған. Қайта тексеру-2000 
теңге); 

- сыртқы қатысушылар үшін-2000 теңге. 
 
Төлем kaspi.kz қосымшасы арқылы қабылданады (төлемдер - Мирас университеті - ЖСН 

және қатысушының АТЖ). Төлем түбіртегі конференцияға қатысушының өтінішіне қоса 
тіркелу қажет. Конференцияға қатысу үшін өтініш ұсынылған үлгі бойынша толтыру қажет. 

 

Мақаланың/ баяндаманың материалдарын ресімдеуге қойылатын талаптар: 

• конференция тақырыбына сай болуы керек; 

• көлемі –А4 форматты 4 беттен аспауы керек; 

• формат мәтіні – Word  мәтіндік редакторында; 

• шрифт - «Times New Roman», «KZ Times New Roman», 14 пт; 

• шеттері: барлық жағынан - 2 см; 

• жоларалық  интервал –1; 
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• теңестіру - ені бойынша; 

• азат жол– 1,25см; 

• әдебиетке сілтемелер (нүктенің алдында) тік жақшада көрсетіледі. 

• суреттер мәтінде бірінші сілтемеден кейін орналастырылады, суреттің атауы және реттік 

нөмері (Сурет 1 - Суреттің атауы) суреттің астында көрсетіледі,  теңестіру – ортасында; 

• кестелер мәтінде бірінші сілтемеден кейін орналастырылады, кестенің атауы және реттік 

нөмері (Кесте 1 - Кестенің атауы) кестенің үстінде көрсетіледі,  теңестіру-сол жақ шеті 

бойынша, азат жолсыз; 

• кесте мен суреттегі шрифт – 12пт-дан кем емес; 

• мақала соңында әдебиет тізімдері ұсынылады. 
 

Сол жақ жоғарғы бұрышында ОӘЖ көрсетіледі - азат жолсыз; желіден кейін ортасында – 

мақаланың/баяндаманың атауы (үлкен қалың әріптермен); желіден кейін ортасында – автордың 

тегі мен аты-жөнінің бірінші әріптері;  келесі желінің ортасында – оқу немесе жұмыс 

мекемесінің, қаланың, елдің атауы. 

Желіден кейін курсивпен, қысқаша түсініктеме/резюме: орыс тіліндегі мақала/баяндама 

үшін «түйін» және «summary», қазақ тіліндегі мақала/баяндама үшін  «резюме» және 

«summary», ағылшын тіліндегі мақала/баяндама үшін «түйін» және  «резюме» (курсив 

әріптермен); 

Желіден кейін – негізгі мәтін, бір жоларалық интервалмен терілу керек; мәтінде [1] 

сілтеме түрінде пайдаланылған әдебиет тізімі, негізгі мәтіннен бір жоларалық  интервал 

қалдырып көрсетіледі.  

Әдебиет тізіміндегі дереккөздер мәтінде қалай көрсетілсе,  солай орналасады және келесі 

ережелер бойынша рәсімделеді:  автор(лар) тегі мен аты-жөнінің бірінші әріптері, дереккөз 

атауы, басылым орны, жариялау орны, жылы (конференция жинағы үшін – қаласы, елі, жылы), 

толассыз нөмірлеу. 

 

Жоғарыда көрсетілген барлық талаптарды сақтай отырып, материалды мұқият 

редакциялап ұсыну керектігіне сіздердің назарларыңызды аударамыз. 

Ұйымдастыру комитеті ғылыми жаңалығы жоқ немесе грамматикалық қателігі бар 

материалдар үшін жауапты емес. 

Материалдарды жариялауға беру үшін соңғы мерзімі: 15 наурыз  2022 жыл. 
 

           Үлгі 

ОӘЖ (12пт.) 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ (12пт) 

 

Толғатов Б. (12пт.) 

«Мирас» университеті, Шымкент қ., Казақстан (12пт.) 

 

Резюме: Мәтін (12пт.)---------------------------------------------------------------------------------- 

Summary: Мәтін (12пт.)-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Мақаланың/ баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.)-----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі (12 пт.) 

 

1. 

2. 

 



 

Конференцияға қатысушының өтініші: 

Аты-жөні,тегі (толық) 

Жұмыс/оқу орны (ұйымның атауы) 

Курс, тобы  

Байланыс деректері: тел., e-mail 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні, тегі, ғалымдық атағы, ғалымдық дәрежесі 

Бағыттың  атауы 

Мақаланың/ баяндаманың тақырыбы 

Қолы 

 



УНИВЕСИТЕТ МИРАС 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем  Вас  принять  участие 14-15 апреля 2022 г. в заочной Международной 

научно-практической конференции «НАУКА ВЫСШИХ ШКОЛ 2022» университета Мирас, 

город Шымкент. 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: 

- Бизнес и управление; 

- Туризм и управление гостеприимством; 

- Информационные и телекоммуникационные системы; 

- Общественные (социальные) науки; 

- Педагогика и психология; 

- Филология; 

- Дизайн и художественный труд; 

- Физическая культура и спорт; 

- Химия и биология. 

 

Языки конференции: казахский, русский, английский. Статьи /доклады принимаются в 

электронном виде до 15 марта 2022 года. Статьи/ доклады будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции (в электронном формате). 

Ответственный секретарь конференции: Есеркепова Зауре Ауганбаевна 

Телефон для справок:+77717957682 

e-mail: eserkep_z@miras.edu.kz 

 

К публикации допускаются статьи/ доклады ППС при подтверждении оригинальности не 

менее – 80,0%, магистрантов – не менее 70,0%  в системе strikeplagiarism.com 

 

Организационный взнос за публикацию статьи/ доклада в электронном сборнике 

составляет:  

- для преподавателей и магистрантов университета «Мирас» – бесплатно (при этом 

предусмотрена 1 проверка статьи/ доклада на оригинальность текcта. Повторная проверка – 

2000 тенге);  

- для внешних участников - 2000 тенге. 

 

Оплата принимается через приложение kaspi.kz (платежи – Университет Мирас–ИИН и 

ФИО участника). Квитанцию об оплате необходимо приложить к заявке участника 

конференции. Заявки на участие в конференции нужно заполнить по прилагаемой форме. 

 
Требования к оформлению материалов статьи/доклада в сборнике конференции: 

• соответствие тематике конференции; 

• объем – до 4 страниц формата А4; 

• формат текста - в текстовом редакторе Word; 

• шрифт - «Times New Roman», «KZ Times New Roman» 14 пт; 
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• поля: 2 см – со всех сторон; 

• межстрочный интервал –1; 

• выравнивание - по ширине; 

• абзац – 1,25см; 

• ссылки на литературу указываются в квадратных скобках (перед точкой); 

• рисунки располагаются в тексте после первой ссылки, название и номера рисунков 

(Рисунок 1 - Название рисунка) указываются под рисунками, выравнивание по центру; 

• таблицы располагаются в тексте после первой ссылки,названия и номера таблиц 

(Таблица 1- Название таблицы) указываются над таблицами, выравнивание - по левому краю, 

без абзаца; 

• шрифт в таблицах и рисунках – не менее 12 пт; 

• список литературы прилагается в конце статьи. 

В левом верхнем углу указать УДК- без абзаца; через строку в центре – название 

статьи/доклада (прописными жирными буквами); через строку в центре – фамилия и инициалы  

автора(ов);  на следующей строке в центре – название учебного заведения или организации, 

город, страна; 

Через строку, курсивом, краткая аннотация/резюме, для статей/докладов на русском языке 

«түйін» и «summary», для статей/докладов на казахском языке «резюме» и «summary», для 

статей/докладов на английском языке  «түйін» и «резюме» (курсивными буквами); 

Через строку – основной текст, набранный с одинарным межстрочным интервалом; список 

использованной литературы, на который имеются ссылки в тексте в виде [1], указывается в 

конце основного текста с отступом в одну строку.  

Источники в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой 

упоминаются в тексте и оформляются по следующим правилам: фамилия и инициалы  

автора(ов), название источника, место издания, издательство, год (для трудов конференций – 

город, страна, год), нумерация сквозная. 

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

Оргкомитет не несет ответственности за материалы, не содержащие научной новизны или 

оформленные с нарушением грамматики. 

Крайний срок подачи материалов для публикации: 15 марта 2022 года. 

 

Образец 

УДК (12пт.) 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (12пт) 

 

Толгатов Б. (12пт.) 

Университет «Мирас», г.Шымкент, Казахстан (12пт.) 

 

Түйін: Текст (12пт.)------------------------------------------------------------------------------------- 

Summary: Текст (12пт.)--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Основной текст статьи/ доклада (14 пт.)---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Список использованной литературы: (12 пт.) 

1. 

2. 



Заявка участника конференции: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место работы/учебы (наименование организации) 

Курс, группа,  

Контактные данные: тел., e-mail 

Ученая степень, ученое звание Ф.И.О. научного руководителя 

Название направления 

Тема статьи/ доклада 

Подпись  

 



MIRAS UNIVERSITY  

INFORMATION LETTER 

 

Dear colleagues! 

 

We invite you to take a participation in the correspondence International Scientific and 

Practical Conference “HIGHER SCHOOL SCIENCE 2022”, which will take place on the 14-

15th of April 2022 at Miras University, Shymkent city. Within the framework of the conference, 

it is planned to work in the following areas: 

- Business and Management; 

- Tourism and hospitality management; 

- Information and telecommunication systems; 

- Public (social) sciences; 

- Pedagogy and psychology; 

- Philology; 

- Design and art;  

- Physical Culture and sport; 

- Chemistry and biology. 
 

The Conference languages: Kazakh, Russian, English. Please send articles/reports in 

electronic forms until March 15, 2022. Articles/reports will be published in the conference 

proceedings (in electronic format). 

Conference executive secretary: Eserkepova Zaure Auganbayevna  

Information Phone: +77717957682 

e-mail: eserkep_z@miras.edu.kz 

 

Articles/ reports of teaching staff are allowed for publication if the originality is 

confirmed by at least - 80.0%, undergraduates - at least 70.0% in the system 

strikeplagiarism.com 

 

The registration fee for the publication of an article / report in an electronic collection is: 

– for teachers and undergraduates of Miras University - free of charge (at the same time, 

1 check of the article / report for the originality of the text is provided. Repeated verification – 

2000 tenge); 

- for external participants - 2000 tenge. 

 

Payment is accepted through the kaspi.kz application (payments - Miras University – IIN 

of ID card and full name of the participant). The payment receipt must be attached to the 

application of the conference participant. Application for participation in the conference must be 

filled in according to the attached form. 

 

Requirements of article/reports: 

• compliance with the conference theme; 

• size – until 4 pages of A4 format; 

• text format - text editor Word; 
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• printing type  - "Times New Roman", "KZ Times New Roman" 14 pt;    

• margins: 2 cm - from all sides; 

• line spacing –1; 

• alignment - in width; 

• paragraph - 1.25cm; 

• references to literature are indicated in square brackets (before a point); 

• figures are located in the text after the first link, the name and numbers of figures (Figure 

1 - Name of the figure) are indicated under the figures, alignment in the center; 

• tables are located in the text after the first link, the names and numbers of tables (Table 1 

- Table name) are indicated above the tables, alignment - to the left, without a paragraph; 

• printing type in tables and figures - not less than 12 pt. 

• the list of references is attached at the end of the article. 

 

In the upper-left corner, specify the UDC-without a paragraph; through the line in the 

center – the title of the article/report (in capital bold letters); through the line in the center – the 

surname and initials of the author (s); on the next line in the center – the name of the educational 

institution or organization, city, country; 

Through the line, in italics, a short abstract/summary, for articles/reports in Russian  

"түйін" and "summary", for articles/reports in Kazakh "резюме" and "summary", for 

articles/reports in English «түйін» and «резюме» (in italics); 

Separated by a line – the main text typed with a single line spacing; the list of references to 

which there are references in the text in the form [1] is indicated at the end of the main text with 

an indent of one line. 

The sources in the list of references are arranged in the order in which they are mentioned 

in the text and are drawn up according to the following rules: the surname and initials of the 

author(s), the name of the source, the place of publication, the publisher, the year (for conference 

proceedings – city, country, year), the numbering is continuous. 

 

We draw your attention to the need to submit materials in a carefully edited form in 

compliance with all the above requirements.  

The organizing committee is not responsible for materials that do not contain scientific 

novelty or are designed with a violation of grammar. 

The deadline of sending materials for publication: March 15, 2022. 

 

Example 

UDC (12pt.) 

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION (12pt.) 

 

Tolgatov В. (12 pt.) 

University «Miras», Shymkent, Kazakhstan (12 pt.) 

 

Түйін: The text (12pt.)----------------------------------------------------------------------------- 

Резюме: The text (12 pt.)------------------------------------------------------------------------- 

 

The main text of the article / report (14 pt.)--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

References:  (12 pt.) 

1. 

2. 

 



 

 

Application of conference participant: 

Full name 

Place of work / study (name of organization) 

Course, group 

Phone number, e-mail 

Academic degree, academic title, Full name of scientific director 

Heading of report 

The theme of article/report 

Signature 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

       

 

 

 


