
ТҮРКОЛОГИЯ ЖУРНАЛЫНА  МАҚАЛА ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ 

 

«Түркология» журналына жариялау үшін түркі, орыс және ағылшын тілдеріндегі, 

бұрын жарияланбаған, түркологиялық бағыттағы іргелі және қолданбалы зерттеу 

нәтижелері мазмұндалған өзекті, проблемалық, шолу, пікірталастық материалдар 

қабылданады. Сонымен қатар рецензиялар, ғылыми және мәдени өмір хабарлары 

жарияланады. 

Редакция алқасы авторлардан материалдарды жариялау үшін төмендегі ережелерді 

талап етеді. 

 

Мақала көлемі әдебиеттер тізімін, кестелер мен суреттерді, олардың астындағы 

жазуларды, аңдатпа мен резюмені қосқанда 15 беттен аспауы тиіс. Мақаланың минималды 

көлемі – 7 бет. Редакцияға басып шығарылған бетпен толық сәйкес келетін мақаланың 

электронды нұсқасын тапсыру керек. Файлдың аты қарпіндегі бірінші автордың тегінен 

басталуы керек (мысалы, Ергөбек Қ.doc (rtf)). Мақаланың беттері нөмірленуі тиіс. ӘОЖ - 

әмбебап ондық жіктелім бойынша код көрсетілуі керек.  

Мәтін Word бағдарламасының кез келген нұсқасында басылып, CD немесе басқа 

тасымалдаушы арқылы немесе электронды пошта арқылы берілуі керек. Мәтін шрифті – 

Times New Roman, формат А4, кегль – 12 пт. Жол аралығы – бір интервал. Азат жол 

шегінісі – 0,8 см. Жоғарғы алаң – 2,  төменгі – 2, сол жақтағы – 3, оң жақтағы – 1,5. 

Гарнитура қалыпты. 

Кестелерде, суреттерде, формулаларда символдар, белгілер біркелкі болуы тиіс. 

Суреттер анық әрі таза болуы керек. Мақаланың ішіндегі фотосуреттер (фото:1,,,) 

(фото:3...), сызба және кестелер (кесте 1), (кесте 2) деп белгіленеді. Фотосурет және 

сызбалар жақша ішінде қысқартылып жазылады. Фотосурет (сурет) деп жазылмауы керек.  

Кестелерге атау беріліп, бос графалар қалмауы керек. Шартты қысқартулар мен 

белгілер ескертпеде түсіндірілуі керек.  

Көрнекі материалдар келесі форматтарда берілуі керек: фото, суреттер үшін – tiff 

немесе jepg (ақ-қара және түсті үшін  dpi 300); графиктер, диаграммалар, сызбанұсқалар 

және т.б. үшін – exls, cdr. Суреттің сырт жағына немесе оның астына автордың тегі, 

мақаланың аты және сурет нөмірі көрсетілуі керек. Көрнекіліктер мәтін бойынша 

орналастырыла алады, бірақ кейін беттегенде пайдаланылатындай жеке файлдар түрінде 

міндетті түрде берілуі керек. Суреттің астындағы жазулар жеке тізіммен мақаланың 

соңында беріледі. 

Әдебиеттер тізімі 30 атаудан аспауы және ГОСТ 7.1–2003 сәйкес рәсімделуі тиіс. 

Дереккөздерге сілтемелер мақала мәтінінде тек төртбұрыш жақшамен (сілтемесіз [10], 

сілтеме берілгенде немесе автор мәтінін мазмұндағанда [10, 25] берілуі керек. Мақаладағы 

сілтемелердің нөмірленуі мақалаға қосымша берілген әдебиеттер тізіміндегі дереккөздің 

реттік нөмірімен жүргізіледі. Мұрағат материалдары тізімге қосылмайды, оларға 

сілтемелер мәтінде дөңгелек жақшамен беріледі. Мақалада электронды қорларды немесе 

Интернет желісін пайдаланған жағдайда әдебиеттер тізімінде дереккөзінің 

библиографиялық жазбасы және Интернеттегі толық желілік адресімен желілік қорға 

сілтеме келтіріледі. Қорды пайдалану мерзімін көрсеткен дұрыс.  

Түйіндеме кілт сөздерімен түпнұсқа тілінде беріледі; кілт сөздер 5 сөзден кем 

болмау керек  мақала тақырыбы мен екі түйіндеме кілт сөздерімен – екінші және 

ағылшын тілдерінде. Түйіндеме мәселелер мен қорытындылар ақпараттылық, 

мазмұндылық және аударма сапасы талаптарына сай көрсетіледі (7-8 жол). Рецензиялар, 

конференциялар туралы есептер мен сол сияқты ақпараттық материалдарды жариялағанда 

түйіндеме қажет емес.  

Қолжазбаға қосымша авторлар туралы мәліметтер қажет:  

әр автор туралы тегі, аты, әкесінің аты; ғылыми дәрежесі; ғылыми атағы; негізгі 

жұмыс орны, қызметі; ұялы телефон нөмірі; электронды мекен-жайы; 



магистранттар мен PhD докторанттар үшін — деканат және тақырып жетекшісі 

бекіткен кафедра мәжілісі хаттамасынан үзінді;  

мақалалардың барлығы міндетті түрде ішкі рецензиямен тіркеледі. 

Қолжазбалар автордың редакциясымен беріледі. Редакцияға келіп түскен барлық 

мақалаларға пікір жазылады. Қажет болған жағдайда мақала авторға түзету үшін 

қайтарылуы мүмкін. Редакция алқасы қолжазбаны жариялауға не алып тастауға құқылы. 

Қолжазба қайтарылмайды. Мақаланың келіп түскен мерзімі болып редакцияға оның соңғы 

нұсқасы қабылданған мерзімі болып саналады. Редакция мақаланың мағынасын 

бұрмаламайтын редакторлық түзетулер енгізуге құқылы.  

Мақаланы жариялау тегін.   

Мақала ресімдеуіне қойылатын талаптар: 

 мәтін форматы: MS Word 7.0, 8.0 (97/98) редакторы; 

 көлемі – 15 бетке дейін; 

 қағаз форматы – А4;  

 шрифт – көлемі (кегль) – 12 пт., түрі (гарнитурасы) – Times New Roman; 

 жиегі: жоғарғы – 20 мм, төменгі – 20 мм, сол жағы – 30 мм, оң жағы – 15 мм; 

 жол аралық интервал – бір; 

 абзац: 0,8 см; 

 сөз тасымалына, бетті автоматты беттеуге, сөздің астын сызып және өрнектеп 

жазуға тыйым салынады; 

 мәтінді жазба әріп тәрізді көлбеу қаріп шрифтімен белгілеу; 

 сөздер мен басқа бірліктердің мағынасы апострофаға (‘   ’) алынады; 

 мәтіндегі сілтеулер дереккөздер тізіміндегі реттік саны бойынша квадрат 

жақшаларға алынады [1,18]. Бірінші цифр тізімдегі әдебиеттің санын, ал екіншісі – 

әдебиеттегі беттің санын білдіреді; 

 әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында беріледі; 

 Office Word стандартты нұсқасында жоқ белгілермен берілген шрифттар 

электронды почтамен, флешпен немесе  СD мен тапсырылады; 

 автордың аты-жөні ортада, оның астында жұмыс орны, қала, мемлекет, e-mail; 

 екі интервалдан кейін бас әріптермен мақала атауы жазылады;  

 бір интервалдан кейін сол жақта – ӘОЖ; 

 екі интервалдан кейін 80-100 сөзден тұратын түпнұсқа тілінде түйіндеме, кілт 

сөздер беріледі; 

 бір интервалдан кейін түйін сөздер; 

 екі интервалдан кейін мақала мәтіні; 

 әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннен кейін беріледі; 

 бір интервалдан кейін төменірек басқа екі тілде ғылыми зерттеудің 

қорытындылары көрсетілген түйіндеме, негізгі сөздер мен атаудың аудармасы 

беріледі;  

 автор туралы мәліметтер; 

 пікір. 
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