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«ЖАС ҒАЛЫМДАР» СЕРИЯСЫ, «ХАБАРШЫ» ЖУРНАЛЫНА БАСЫЛАТЫН 

МАҚАЛАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Жас ғалымдар» сериясындағы  мақалалар 

қоғамдық және жаратылыстану, педагоика мен әдістеме ғылымы бағыттарындағы ғылыми 

зерттеулердегі жаңалықтар мен өзекті мәселелерді қамтиды. Хабаршы «Жас ғалымдар» 

сериясына 40 жасқа дейінгі жас зерттеушілер мен ғылымға бейімі бар студенттердің 

ғылыми мақалаларын жариялайды.  

Мақала көлемі кестелерді, суреттерді, пайдаланылған әдебиеттер тізімін және 

негізгі мәтін алдында жазылатын түйінді қосқанда 15 беттен аспауы керек. Мәтін 

Microsoft Word редакторында Times New Roman 14 пт әрпімен, аралық 1 интервалмен, 

үстіңгі және астыңғы жақтарынан – 2 см; сол жағынан – 3 см және оң жағынан – 1,5 см 

қалдырылып теріледі. Бірінші беттің ортасына қалыпты әріптермен автордың аты-жөні, 

оның астына мақаланың аты, төменіректе жай жақшаның ішінде жұмыс орындалған 

ұйымның аты мен қаласы жазылады.  

Суреттер саны 5-тен аспауы керек (биология, физика-математика, химия салалары 

бойынша 10-нан аспауы керек) және иллюстрациялар (графиктер, схемалар, 

диаграммалар) компьютерде салынуы керек.  

Барлық формулалар мен символдар (математикалық, физикалық, химиялық) 

Microsoft Equation және Microsoft Word редакторында теріліп, нөмірленіп, сілтемелер 

жасалады.  

Әдебиеттерге жасалған сілтемелер тік жақшамен [1, 15 б.] көрсетіледі. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі төмендегіше жазылады: 

Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. -Алматы: Сөздік-Словарь, 

2005. - 440 б. 

Хасанов Ғ.Қ. Қазақ тілінің лексикалық синтагматикасы: Ғылыми монография. –

Алматы: Үшқиян, 2009. -488 б. 

Қоянбекова С.Б. Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері. Фил. ғыл. 

док... дис.: 10.02.02. Қолжазба. -Алматы: Абай ат-ғы ҚазҰПУ, 2008. -346 б.  
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Шойбекова Ғ.Б. Ұлттық танымның сөз тудырудағы рөлі // Академик Ә.Т.Қайдар 

және тіл білімінің мәселелері. -Алматы, 2004. -204-207 бб. 

Мақала төмендегі құжаттармен қоса екі данада және СD дискімен қабылданады:    

1. Түйін (1/3 кем емес) екі тілде (қазақша-ағылшынша немесе орысша-

ағылшынша); 

2. Мақаланың аннотациясы мен кілт сөздер міндетті түрде берілуі қажет. 

3. Жеке парақта автор жөнінде толық мәлімет көрсетіледі (аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, е-mail-ы).  

4. Студенттер мақаласын жіберген жағдайда (студенттің аты-жөні, оқу орыны мен 

факультеті, мамандығы, ғылыми жетекшісінің сараптама пікірі, мекен-жайы, телефоны, 

факсы, е-mail-ы; ғылыми жетекшісінің аты-жөні мен ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, 

жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, е-mail-ы). 

 Редакцияға түскен ғылыми мақалалар рецензияланбайды. Қолжазба 

қайтарылмайды. Көшіріп басқан жағдайда «Хабаршыға» сілтеме жасау міндетті.  

  Жарияланған материалдардың нақтылығына авторлар жауап береді. 

  Ғылыми пікірлер мен толғамдар редакция көзқарасымен сәйкес келе бермейді. 

  Хабаршы «Жас ғалымдар» сериясына 40 жасқа дейінгі жас зерттеушілер мен 

ғылымға бейімі бар студенттердің жұмыстары қабылданады.  

Журнал тікелей репродукциялық әдіспен Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің «Ұлағат» баспасында басылады.  

Мекен-жайы: 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. Абай атындағы 

ҚазҰПУ. Saken82@mail.ru 
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