
АВТОРЛАР НАЗАРЫНА 

Мақалалардың жалпы құрылымы:  

 ӘОЖ (УДК) – әмбебап ондық жіктегіш индексі;  

 Автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызмет орны, байланыс мәліметтері;  

 Мақаланың тақырыбы; 

 Аннотация (мақала қай тілде жазылса, сол тілде болуы шарт, кемінде 5-6 сөйлем);  

 Кілт сөздер (мақала қай тілде жазылса, сол тілде болуы шарт, 8-10 сөзден тұруы 

керек);  

 Мақала мәтіні;  

 Әдебиеттер тізімі. Бұл тізімде Thomson Reuters, Elsevier, Scopus базаларында 

индекстелетін журналдарда жарияланған мақалаларға сілтеме жасалынуы керек.  

- журналда пайдаланылған әдебиеттерге реттік сілтемелік әдіс жүйесі қолданылады, 

яғни мақаланың ішінде әдебиеттердің реттік нөмірі және сілтеме жасалынған 

беттер тік жақшамен көрсетіледі. Ол нөмір әдебиеттер тізіміндегі нөмірге сәйкес 

келуі тиіс.  

 Резюме (1-2 сөйлем) және мақала тақырыбы:  

- егер мақала қазақ тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала тақырыбы 

орыс және ағылшын тілдерінде;  

- егер мақала орыс тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала тақырыбы  

қазақ және ағылшын тілдерінде;  

- егер мақала түрік тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала тақырыбы  

қазақ және орыс тілдерінде;  

- егер мақала ағылшын тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала тақырыбы 

қазақ және орыс тілдерінде жазылуы тиіс.  

Ғылыми мақалаларға қойылатын талаптар: 

 А-4 формат, шрифт-12, Times New Roman, интервал – 1, жоғары жағы – 2,0, 

төменгі жағы – 2,0, оң жағы және сол жағы – 2,0;  

 Мақала компакт-дискіге және флешкаға көшіріліп әкелінеді;  

 Мақаланың мәтінінде сурет (иллюстрация) міндетті түрде ескеріледі, оларды 

орналастыру орны автордың қалауына сәйкес болады. Суреттер компьютерде 

орындалады; 

 Барлық әріптер, таңбалар, формулалар және әріптік белгілер компьютермен 

теріледі;  

 Кестелер тақырыбымен нөмірленіп белгіленуі тиіс. Олар міндетті түрде мәтінде 

еске алынуы керек;  

 Мақалаға барлық авторлардың қолы қойылады. Редакцияға материалдың 1 данасы 

ұсынылады; 

 Мақала көлемі 10 беттен аспауы тиіс және редакция мақаланың көлеміне 

қарамастан оны қысқартуға құқылы; 

 Журналда жариялау үшін мақалалар  Қазақстан Республикасындағы, Түркиядағы, 

сондай-ақ басқа да шетелдердегі барлық ұйымдардан қабылданады; Басқа 

ұйымдардан келетін мақалалар электрондық пошта арқылы жіберулері қажет.  

 Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай емес мақалалар авторларға қайта өңдеуге 

қайтарылады.  

 Редакцияның мекен-жайы: 161200, Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Б. 

Саттарханов даңғылы, 29, ректорат, Жаратылыстану ғылыми-зерттеу институты, 

507 бөлме. Байланыс тетіктері: 8(72533) 6-36-04.  

Электрондық пошта: saken_geo@mail.ru   

 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ 
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Общая структура статьи: 

 УДК - Универсальный Десятичный Код. 

 Ф.И.О. автора, научная степень, должность, контактные данные. 

 Тема статьи. 

 Аннотация (аннотация должна быть написана на том языке, на котором написана 

статья, не менее 5-6 предложений). 

 Ключевые слова (ключевые слова должны быть написаны на том языке, на котором 

написана статья, не менее 8-10 слов). 

 Содержание статьи. 

 Список литературы. В этом списке должны быть ссылки статей опубликованных в 

журналах индексированные в базах  Thomson Reuters, Elsevier, Scopus.  

 для литературы, используемой в журнале используется система порядково-

ссылочный метод, т.е порядковый номер литературы и страницы со ссылкой в 

статье указываются в квадратных скобках. 

 Резюме (1-2) предложения и тема статьи. 

- если статья написана на казахском языке, тогда резюме  и тема статьи предоставляются 

на русском и английском языках. 

- если статья написана на русском языке, тогда резюме  и тема статьи предоставляются на 

казахском и английском языках. 

- если статья написана на турецком  языке, тогда резюме  и тема статьи предоставляются 

на казахском и русском языках. 

- если статья написана на английском  языке, тогда резюме  и тема статьи 

предоставляются на казахском и русском языках. 

Требования для научных статей: 

 А-4 формат,). Шрифт: Тimеs New Roman, кегль – 12. Межстрочный  интервал – 

одинарный, Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, справа – 2 см, слева – 2 см. 

 Статья также предоставляется на компакт-диске или флешке.  

 В содержании статьи обязательно учитываются рисунок (иллюстрация) и 

распологаются они по желанию автора. Рисунки выполняются на компьютере. 

 Все буквы, знаки, формулы и буквенные обозначения набираются на компьютере. 

 Таблицы согласно теме должны быть пронумерованы. Они в обязательном порядке 

должны учитываться в статье. 

 В статье должны быть подписи всех авторов. В редакцию предоставляется 1 

экземпляр материала. 

 Объем статьи не должна превышать 10 страниц, и редакция имеет право сократить 

количество страниц. 

 Для публикации в журнале статьи принимаются  от всех казахстанских, турецких и 

других зарубежных организаций. Статьи иных организаций должны быть 

отправлены электронным адресом.  

 В случае несоответствия требованиям указанным выше статьи будут возвращены 

авторам. 

 Адрес редакции: 161200, Республика Казахстан, г. Туркестан, проспект 

B.Саттарханова 29, Ректорат, научно-исследовательский институт естествознания, 

кабинет № 507. Телефоны для связи: 8 (72533) 6-36-04. 

Электронная почта: saken_geo@mail.ru   
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                                                                 FOR AUTHORS 

 

General structure of article: 

• UDC - Universal Decimal Code. 

• First name, middle initial, last name author, scientific degree, position, contact information. 

• Article subject. 

• The summary (the summary has to be written in that language in which article, not less than 5-6 

sentences). 

• Keywords (keywords have to be written in that language in which article, not less than 8-10 

words). 

• Contents of article. 

• List of references. In this list there have to be links of articles published in magazines indexed 

in bases Thomson Reuters, Elsevier, Scopus.  

• for the literature used in the magazine the system of serial and reference method is used, i.e. 

serial number of literature and the page with the link in article are specified in square brackets. 

• Summary (1-2 sentences), subject of article. 

- if article is written in Kazakh, then the summary and  subject of article are provided in the 

Russian and English languages. 

- if article is written in Russian, then the summary and a subject of article are provided in the 

Kazakh and English languages. 

- if article is written in Turkish, then the summary and a subject of article are provided in the 

Kazakh and Russian languages. 

- if article is written in English, then the summary and a subject of article are provided in the 

Kazakh and Russian languages. 

 

Requirements for scientific articles: 

 

• A-4 format. Font: Times New Roman, size – 12. A line spacing – unary, the Top field – 2 cm, 

lower – 2 cm, right – 2 cm, left – 2 cm. 

• Article is also provided by compact disk or the USB stick.  

• In contents of article are surely considered the drawing (illustration) and they settle down at the 

request of the author. Drawings are carried out on the computer. 

• All letters, signs, formulas and alphabetic references are typed into the computer. 

• Tables according to a subject have to be numbered. They without fail have to be considered in 

article. 

• In article there have to be signatures of all authors. In edition 1 copy of material is provided. 

• The volume of article shouldn't exceed 10 pages, and the editorial office has the right to reduce 

the number of pages. 

• For the publication in the magazine of article are accepted from all Kazakhstan, Turkish and 

other foreign organizations. Articles of other organizations have to be sent by e-mail.  

• In case of discrepancy to the requirements stated above articles will be returned to authors. 

• Address of the editorial office: 161200, Research Institute of Natural Sciences, room No 507. 

Administration B.Sattarkhanov Avenue 29, Turkestan Republic of Kazakhstan Phones: 8 

(72533) 6-36-04. 

E-mail: saken_geo@mail.ru   
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