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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Предоставляемые  материалы  
должны быть в виде принтерных 
распечаток шрифтом – Times 
New Roman, или на диске с тек-
стом статьи. Объем не более 
4-6 страниц. К задачам, играм-
упражнениям обязательно при-
лагать их решения, ответы. Фо-
тография 12х15, четкая (2 экз). 
Рисунки, схемы и чертежи долж-
ны быть выполнены четко и ак-
куратно. Точные, полные данные 
автора и подпись в конце статьи. 
Материалы (вместе с копией 
квитанции о подписке) отправ-
лять заказным письмом по адре-
су или на e-mail: kazmugalimi@
mail.ru

ЕСiњiЗДЕ БОЛСЫН!
¦сынылѓан материалдарды 

компьютерде Times New Roman 
шрифтiмен терiп, дискке матери-
ал мєтiнiн жазып жiберуге бола-
ды. Кµлемi 4-6 бет шамасында 
болуы тиiс. Фотосурет 12х15 см, 
2 данадан болуы керек. Сурет-
тер, штрихтар, сызбалар µте 
аныќ сызылуы тиiс. Жiберiлген 
материал соњында автор ту-
ралы наќты єрi толыќ мєлiмет 
болуы ќажет. Материалдарды 
кµрсетiлген мекен-жайѓа баѓалы 
хатпен немесе kazmugalimi@
mail.ru электронды почтаѓа жі-
берген д±рыс.
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