
ҚР ҰҒА ЖУРНАЛДАРЫ АВТОРЛАРЫНА  
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 
1. Мақаланы Ғаламторда орналастыру үшін әр автордың ORCID он алты белгілік 

коды көрсетілуі қажет. Бұл код жоқ болған жағдайда, https://orcid.org/ сайтынада тіркелу 
қажет, тіркелу уақыты 1 минутқа созылады. Скриншоттар қабылданбайды. Мақаланың 
басында автор фамилиясы ORCID iD толық сәйкестендіргіші мен көпшілік жазбаға сілте-
месімен бірге көрсетілуі тиіс, мысалы: Т.А.Ж. e-mail, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000.    

2. Журналдар: 
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы»; 
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология сериясы»; 
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы»; 
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Биологиялық және медициналық ғылымдар сериясы»; 
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Аграрлық ғылымдар сериясы»; 
«ҚР ҰҒА хабаршысы»; 
«ҚР ҰҒА Баяндамалары» – мақалалар ағылшын тілінде жарияланады. 

 
 «ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы» 

журналында мақалалар мемлекеттік қазақ, орыс және ағылшын (авторлар қалауы 
бойынша) тілдерінде жарияланады. 

Мақалалар тек сараптама мен редакциялық алқаның қарауынан кейін жарияланады. 
 

Журналдарға мақаланы рәсімдеу реті 
 

«ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы»;  
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология сериясы»; «ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-

математикалық сериясы»; «ҚР ҰҒА Хабарлары. Биологиялық және медициналық 
ғылымдар сериясы»; «ҚР ҰҒА Хабарлары. Аграрлық ғылымдар сериясы»; «ҚР ҰҒА 

хабаршысы»; «ҚР ҰҒА Баяндамалары» 
 
 Мақаланың басында, жоғарғы сол жағында ORCID iD, УДК, МРНТИ индексі 

көрсетіледі. Беттің ортасына – қарапайым қалың шрифтпен авторлар тегі мен аты-жөнінің 
бірінші әріптері, келесі жолда – жұмыс орындалған ұйым(дар) атауы, автордың тегінің 
жанына ұйым санын, сол санды ұйымның атауында белгілеу қажет, сосын қаласы, мемлекет. 
Жаңа жолда – авторлардың е-mail мекен-жайлары, келесі жол – мақаланың атауы қалың 
бас әріптермен жазылады. Мақала атауы қысқа да нұсқа болуы қажет – ағылшын тілінде 
шамамен 30-40 белгі. 

Ары қарай келесі жолда бас жолдан түйін (Abstract – кемінде 150300 сөз), жаңа 
жолдан – кілттік сөздер (Key words). Негізгі мәтін көлемі 5 беттен (11-ші кегльмен 
терілген) артық болмауы тиіс; артынан мемлекеттік қазақ және орыс тілдеріндегі 
аңдатпалар – 1 беттен (әрқайсысы 10-шы кегльмен терілген); ары қарай ағылшын тілінде 
авторлар туралы мәліметтер берілуі тиіс; соңында – көлемі 1 беттен артық емес (9-шы 
кегльмен терілген) әдебиеттер тізімі (REFERENCES), барлық журналдардағы әдебиеттерге 
сілтемелер тек ағылшын тілінде тік жақшада ескерілуі бойынша берілуі қажет. Міндетті 
түрде жақында жарияланған мақалаларға сілтеме берілуі қажет, өз мақалаларынан 
дәйексөз алу минималды көлемде рұқсат етіледі (біздің журналдарда шыққан №5, №6 – 
2018 ж., сонымен қатар 2019 ж. мақалаларға сілтеме беру). Барлығы – 8 беттен артық 
емес. Мақала соңына міндетті түрде барлық авторлардың қолы бар бет тіркелуі тиіс.  

Мақала материалы – қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі түйінді қоса алғанлағы 
мәтін, әдебиеттер тізімі, суреттер, суреттердің астындағы жазбалар мен кестелер RTF 
форматындағы бір файлмен рәсімделеді. Қолжазбаның барлық беттерін, сонымен қатар 
кестелер, әдебиеттер тізімі, суреттер мен суреттер астындағы жазбалар нөмірленуі тиіс. 



 
Мақалаларды іздеуге сайттар мекен-жайы төменде келтірілген кестенің сол жақ бағанасында, мақала 

тақырыбында DOI, ISSN көрсетілуі тиіс (1 мысал)), әдебиеттер тізімінде авторларды, тақырыбын, 
журналдың толық атауын, том, нөмірі, жылы, беті ( 2 мысал))  (көк түспен боялған): 

1)

  
2)

  
Мақалада міндетті түрде мақаланың жеке DOI көрсетілуі тиіс (қызылмен 

ерекшеленген): 
 

News of NAS RK. Series of geology and 
technical sciences –   
http://www.geolog-
technical.kz/index.php/en/archive 
ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық 
ғылымдар сериясы – сайттың мекен-жайы 
 

https://doi.org/10.32014/2018.2518-170X.00 
ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 
(Print) 

News of NAS RK. Series of chemistry and 
technology  
http://chemistry-
technology.kz/index.php/en/arhiv 
ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология 
сериясы 
 

https://doi.org/10.32014/2018.2518-1491.00 
ISSN 2518-1491 (Online), ISSN 2224-5286 
(Print) 

 

News of NAS RK. Series of physico-
mathematical 
http://physics-
mathematics.kz/index.php/en/chive 
ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математикалық 
сериясы  
 

https://doi.org/10.32014/2018.2518-1726.00 
ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X 
(Print) 

 

Bulletin of NAS RK 
http://www.bulletin-
science.kz/index.php/en/arhive 
ҚР ҰҒА хабаршысы  
 

https://doi.org/10.32014/2018.2518-1467.00 
ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 
(Print) 

Reports of NAS RK 
http://reports-science.kz/index.php/en/archive 
ҚР ҰҒА Баяндамалары  
 

https://doi.org/10.32014/2018.2518-1483.00 
ISSN 2518-1483 (Online), ISSN 2224-5227 
(Print) 

News of NAS RK. Series of biology and 
medicine 
http://biological-
medical.kz/index.php/en/archive 
ҚР ҰҒА Хабарлары. Биологиялық және 
медициналық ғылымдар сериясы  

https://doi.org/10.32014/2018.2518-1629.00 
ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 
(Print) 

News of NAS RK. Series of social sciences and 
humanities 
http://soc-human.kz/index.php/en/arhiv 
ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және 
гуманитарлық ғылымдар сериясы  

https://doi.org/10.32014/2018.2224-5294.00 
ISSN 2224-5294 

News of NAS RK. Series of agrarian sciences 
http://agricultural.kz/index.php/en/arhiv 
ҚР ҰҒА Хабарлары. Аграрлық ғылымдар 
сериясы  

https://doi.org/10.32014/2018.2224-526Х.00 
ISSN 1991-3494 
2224-526Х 



 
Журналдарға мақаланы рәсімдеу реті 

«ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы» 
 
Мақаланың басында, жоғарғы сол жағында ORCID iD, УДК, МРНТИ индексі 

көрсетіледі. Беттің ортасына – қарапайым қалың шрифтпен авторлар тегі мен аты-жөнінің 
бірінші әріптері, келесі жолда – жұмыс орындалған ұйым(дар) атауы, автордың тегінің 
жанына ұйым санын, сол санды ұйымның атауында белгілеу қажет, сосын қаласы, мемлекет. 
Жаңа жолда – авторлардың е-mail мекен-жайлары, келесі жол – мақаланың атауы қалың 
бас әріптермен жазылады. Мақала атауы қысқа да нұсқа болуы қажет – шамамен 30-40 
белгі. 

Ары қарай келесі жолда бас жолдан түйін (Abstract – кемінде 150300 сөз), жаңа 
жолдан – кілттік сөздер (Key words). Негізгі мәтін көлемі 8 беттен (11-ші кегльмен 
терілген) артық болмауы тиіс; артынан аңдатпалар беріледі: егер мақала ағылшын тілінде 
берілген жағдайда, аңдатпалар - мемлекеттік қазақ және орыс тілдерінде беріледі – 1 
беттен (әрқайсысы 10-шы кегльмен терілген); егер мақала мемлекеттік қазақ тілінде 
берілген жағдайда, аңдатпалар - ағылшын және орыс тілдерінде беріледі (әрқайсысы 1 
беттен); егер мақала орыс тілінде берілген жағдайда, аңдатпалар - мемлекеттік қазақ және 
ағылшын тілдерінде беріледі (әрқайсысы 1 беттен). 

Ары қарай ағылшын тілінде авторлар туралы мәліметтер берілуі тиіс; соңында – 
көлемі 1 беттен артық емес (9-шы кегльмен терілген) әдебиеттер тізімі (REFERENCES), 
барлық журналдардағы әдебиеттерге сілтемелер тек ағылшын тілінде тік жақшада 
ескерілуі бойынша (кемінде 20) берілуі қажет. Міндетті түрде жақында жарияланған 
мақалаларға сілтеме берілуі қажет, өз мақалаларынан дәйексөз алу минималды көлемде 
рұқсат етіледі (біздің журналдарда шыққан №5, №6 – 2018 ж., сонымен қатар 2019 ж. 
мақалаларға сілтеме беру). Барлығы – 11 беттен артық емес. Мақала соңына міндетті 
түрде барлық авторлардың қолы бар бет тіркелуі тиіс.  

Мақала материалы – қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі түйінді қоса алғанлағы 
мәтін, әдебиеттер тізімі, суреттер, суреттердің астындағы жазбалар мен кестелер RTF 
форматындағы бір файлмен рәсімделеді. Қолжазбаның барлық беттерін, сонымен қатар 
кестелер, әдебиеттер тізімі, суреттер мен суреттер астындағы жазбалар нөмірленуі тиіс. 

 
 

ҚР ҰҒА журналдарының халықаралық базалардағы индекстелуі  
 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылдың 1 наурызындағы «2016-2019 
жылдардағы Қазақстан Республикасындағы білім беру мен ғылымды дамыту Мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы» № 205 Қаулысына (ары қарай – Бағдарлама) сәйкес Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым академиясы (ары қарай – ҚР ҰҒА) Төралқасымен ҚР ҰҒА 
журналдарында жарияланатын мақалаларға қойылатын талаптар мен Ережелерге енгізілген 
өзгерістер бекітілді (ҚР ҰҒА Төралқасы 22.10.2018 ж. № 3 Қаулысы). 

Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін орындау бағытында ҚР ҰҒА журналдарын 
Scopus, Springer Nature, Clarivate Analytics мәліметтер базаларына енгізу жұмыстары 
жүргізілуде. Қазіргі таңда ҚР ҰҒА журналдары Scopus, Springer Nature и Clarivate Analytics 
Консультативтік Комиссиясының (CSAB) сараптамасынан өтуде. 

Clarivate Analytics ҚР ҰҒА келесі 4 журналын Emerging Sources Citation Index 
базасында индекстеуге таңдап алды:  

1. ҚР ҰҒА Хабаршысы 
2. ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия мен технология сериясы 
3. ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы  
4. ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология мен техникалық ғылымдар сериясы 



5. Сонымен қатар, ҚР ҰҒА-ның «ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология мен техникалық 
ғылымдар сериясыжурналы 2016 ж. 26 маусымынан бері Elsevier «SCOPUS»-те 
индекстеледі.  

Scopus Консультативтік Комиссиясының (CSAB) авторлар мен аудиторияны 
интернационалдандыру талабын ескере отырып, мақалалар алыс және жақын шетел 
ғалымдарымен бірлескен авторлықта болуы тиіс.  

Қазіргі таңда шамамен 250 қазақстандық жоғарғы оқу орындары мен ғылыми 
ұйымдары Clarivate Analitics және Springer сияқты беделді халықаралық компаниялардың 
ақпарат көздеріне қол жетімділікке ие. Web of Science Core Collection ресурсын пайдалану 
бойынша статистикасына сәйкес, соңғы төрт жылда қазақстандық жазылушылардың 
жүгіну саны 4 есеге өскен. Ғылыми білімнің әлемдік базаларына қол жетімділік 2011 
жылғы ғалымдардың Бірінші форумында ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы 
Н.Назарбаевпен ғылымның дамуының басымдық құралы ретінде атап өтілген. 

Қазақстандық ғалымдардың жарияланымдары әлемдегі жоғары дәйексөз алынатын 
мақалалардың 1%-на кіреді. 

Дәйексөз алу барысында ең заманауи мәліметтерге сүйеніңіз, өз еңбектеріңізді 
мүмкіндігінше аз белгілеңіз, халықаралық ресурстардан ақпарат іздеу көздерін 
пайдаланыңыз.  
 

 
АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА 

 
Журналдарға тез арада жариялауды қажет ететін жаңа ғылыми нәтижелер туралы қысқа 

хабарламалар түріндегі мақалаларға арналған жеке айдар енгізілген.  
Қысқа хабарламалар мемлекеттік қазақ және орыс тілдерінда жарияланады: 
а) негізгі мәтін көлемі әдебиеттерді қоса алғанда 3 беттен артық емес; 
б) ағылшын тіліндегі аңдатпа көлемі 1 беттен артық емес. 

 
*  *  * 

Журналдарда жаратылыстану-техникалық және қоғамдық ғылымдардың әр түрлі 
салаларындағы ғылыми зерттеулер нәтижелері туралы ғылыми мақалалар мен жазбалар, 
экспресс-хабарламалар жарияланады.  

Жариялау туралы шешімді берілген материалдардың ғылыми маңыздылығы мен 
өзектілігін ескере отырып, рецензирлеуден кейін журналдың редакциялық коллегиясы 
қабылдайды. 

Қолжазбаны редакцияға өткізу барысында авторларға зерттеудің сәйкес саласының 
мамандарынан екі әлеуетті рецензенттерді (толық аты-жөні мен электрондық мекен-
жайымен) көрсету ұсынылады. 

Қолжазба редколлегия мүшесі мен рецензенттердің біріне пікір алуға жіберіледі; 
даулы жағдайларда редколлегияның ұсынысымен қосымша рецензенттерге жіберіледі; 
сараптамалық қорытындылар нәтижесінде редколлегия қолжазбаның ары қарайға 
тағдырын анықтайды: берілген түрінде жариялауға беру, түзеуді қажет етуі немесе бас 
тарту. Қажет болған жағдайда қолжазба рецензенттер мен редакторлар ескертулері 
бойынша түзетулер енгізуге авторларға жіберіледі, содан кейін ол қайта рецензирлеуде 
өтеді, және редколлегия қолжазбаны жариялау туралы шешімді қайта қарастырады. Қайта 
өңделген қолжазба авторлармен пікір алынғаннан бір ай ішінде редакцияға қайтарылуы 
тиіс; кешіккен жағдайда қолжазба жаңадан берілген болып есептеледі. Рецензирлеу 
барысында төмен баға алған қолжазбалар журналдың деңгейі немесе профиліне сәйкес 
емес ретінде қабылданбайды.  

Авторлар ғылыми мәліметтердің дұрыстығы мен маңыздылығы, сонымен қатар 
жұмыстардың ғылыми мазмұнына жауапты. Плагиатқа жол берілмейді. 



Мақаланы Редакцияға жіберуі, авторлардың дәл осындай материалдарды 
(түпнұсқада, басқа тілге аударып немесе басқа тілден аударылғанын) басқа журнал(дар)ға 
бермегені, басқа баспада немесе басқа журналдарда басылуға берілмегенін білдіреді. Егер 
қолжазбамен жұмыс барысында ұқсас материал (мүмкін басқа атпен немесе авторлардың 
басқа ретімен) басқа журналға берілгені анықталған жағдайда, мақала бірден 
қайтарылады, болған жағдай бұл материалды қабылдаған журналға хабарланып, Редакция 
мен Баспаның авторлық құқықтарын бұзғаны үшін кері қайтару ұсынылады.  

 

 

 
    черные - латиница 

 
 

 
 

DOI берілуі 
 
2018 ж. бастап әр мақалаға DOI (Digital Object Identifier) міндетті. DOI – бұл ҚР ҰҒА 

редакциясы белгілейтін құжаттың сандық сәйкестендіргіші. DOI гиперсілтеме қызметін 
атқарады, мақала орналасқан сайт кейіннен өзгерген жағдайда да қажетті құжатты тауып 
алуға көмектеседі. 

Әр баспа, журнал өзінің веб-парақшаларында ағымдағы және архивтік нөмірлер мен 
матриалдарды орналастырады. Осылай мақаланың атауы, автордың аты-жөні, аңдатпасы 
мен кілттік сөздері, жұмыстың орындалған орны көрсетілген түйіндемесі мен 
жарияланған мақалалардың шығыс деректерін (журналдың атауы, басылған жылы, том, 
нөмірі, беті) ашық қолжетімділікте көруге болады. Бұл қажетті ақпарат керек мақаланы 
тез арада кез-келген іздеу торабынан табуға мүмкіндік береді. DOI жоқ мақала Ғаламторда 
тұрақтылыққа ие болмайды, өзгеріске ұшырап немес жоғалып кетуі де мүмкін, ал бұл өз 
алдына дәйексөз алу индексіне кері әсер етеді. 

 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІН РӘСІМДЕУ 
 

Кітаптарға сілтемелерде ISBN (10 немесе 13 белгіден тұратын) көрсетіледі. 
Сокращаются названия только тех журналов, которые указаны: 

http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html.  
Халықаралық рецензирленетін журналдарда жарияланған мақалаларға сілтемелерде 

DOI (Digital Object Identifier) көрсетілуі тиіс. DOI мақаланың PDF нұсқасында 
және/немесе мақаланың негізгі ғаламтор парақшасында көрсетіледі, сонымен қатар  
CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery/ іздеу жүйесін пайдалануға болады. Төменде 
сілтемелерді рәсімдеу мысалдары келтірілген: 

Халықаралық журналдағы мақала 
1 Campry TS, Anders T. (1987) SNAP receptors implicated in vesicle targeting and fusion, 

Environ Pollut, 43:195-207. DOI: 10.1016/0269-7491(87)90156-4 (in Eng.). 



Ағылшын тіліндегі нұсқасы жоқ орыстілді журналдағы мақала 
2 Ivanova TV, Samoilova NF (2009) Electrochemical Energetics [Elektrohimicheskaya 

energetika] 9:188-189 (in Russ.). 
Кітаптар: 
Timrat TA (2008) Soil pollution: origins, monitoring and remediation, second edition. 

Springer, Germany. ISBN: 978-3-540-70777-6 
Конференция материалдары: 
Monin S.A. (2012) Treatment techniques of oil-contaminated soil and water aquifers. 

Proceedings of International Conference on Water Resources and Arid Environment, Riyadh, 
Saudi Arabia. P.123. 

Патенттер: 
Barin AB, Mukamedzhan NT (2000) A method for determination of 1,1-

dimethylhydrazine and nitrosodimethylamine [Metodopredeleniya 1,1-dimetilgidrazina 
initrosodimetilamina]. Preliminary Patent of the Republic of Kazakhstan [Predvaritelnyi patent 
Respubliki Kazakhstan]. (In Russian). 

Стандарттар, ГОСТтар: 
RMG 61-2003. Indexes of accuracy, precision, validity of the methods of quantitative 

chemical analysis, methods of evaluation [GSI.Pokazatelitochnosti, pravilnosti, retsizionnosti 
metodik kolichestvennogo himicheskogo analiza. Metodyiotsenki]. Moscow, Russia, 2003. (In 
Russian). 

 
 

http://www.translit.ru/ сайтында әр түрлі жүйелерді пайдалану арқылы орысша 
мәтінді латын әліпбиіне транслитерациясы бағдарламаларын тегін пайдалануға болады. 
Бағдарлама өте қарапайым, оны дайын дайын сілтемелерге пайдалану жеңіл. Мысалы, 
АҚШ Конгресі Кітапханасы жұйесінің нұсқасын таңдау арқылы біз барлық әріптік 
сәйкестіктер суреттерін аламыз. Арнайы жолға орыс тіліндегі барлық библиография 
мәтінін қоямыз да «транслиттеуә батырмасын басамыз. Транслиттелген сілтемені 
өзгертеміз: 

1) мақала тақырыбының транслитерациясын алып тастаймыз; 
2) жолдар арасындағы арнайы бөлгіштерді алып тастаймыз (“//”, “–“); 
3) дереккөз тауын көлбеу қаріппен ерекшелейміз; 
4) жылын жартылай қалың қаріппен ерекшелейміз; 
5) мақала тілін көрсетеміз (in Russ.). 
 

Соңғы бетінде барлық авторлар қол қояды, мерзімі жазылады.  
 

 
 

РЕДАКЦИЯМЕН БАЙЛАНЫС 
 

Телефондар: 272-13-19, 272-13-18. 
ҚР ҰҒА сайты: http://nauka-nanrk.kz/ 
E-mail: akadem.nauk@mail.ru (мақалаларды беру үшін), автор мақаланы жеке 

поштасынан жіберуі тиіс, мақалаларды үшінші тұлғалардың жіберуіне болмайды.  
Авторларға журналдың шығу уақыты, төлем бойынша ақпарат gylym2015@mail.ru 

поштасынан жіберіледі. 
 



МАҚАЛАНЫ ЖАРИЯЛАУ ТӨЛЕМІ 
 
ҚР ҰҒА Төралқасының 15.01.2020 ж. № 1 Қаулысына сәйкес төлем мақаланы 

мақұлдау мен журнал санына қосудан кейін жасалады. Авторға төлем реквизиттерімен 
хат жөнелтіледі. Егер төлемді ұйым жасайтын болса, келісім-шарт жасау үшін бізге 
ұйымның реквизиттерін жіберу қажет.  

 

Келесі журналдарда жарияланым 10 000 теңге: 
1. ҚР ҰҒА Баяндамалары;  
2. ҚР ҰҒА Хабарлары. Аграрлық ғылымдар сериясы; 
3. ҚР ҰҒА Хабарлары. Биологиялық және медициналық ғылымдар сериясы; 
4. ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. 

 

Келесі журналдарда жарияланым 20 000 теңге: 
1. ҚР ҰҒА Хабаршысы; 
2. ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология сериясы; 
3. ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы. 

 

«ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы» журналындағы 
жарияланым төлемі 70 000 теңге.  
 
Мақаланы жариялаудан басқа төленуі тиіс: 
« ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы» журналы үшін  

–   
әр объект (мақала) DOI - 9000 тенге және GrossRef мәліметтер базасына әр авторды 
тіркеуге - 1500 теңгеден;   
        қалған журналдарға – 
әр объект (мақала) DOI - 1000 тенге және GrossRef мәліметтер базасына әр авторды 
тіркеуге - 1500 теңгеден.  

 
Біздің реквизиттер: 
«ҚР Ұлттық ғылым академиясы» РҚБ 
Алматы қ., Шевченко көш., 28. 
БИН: 031040001035  
ИИК: KZ 406 017 131 000 056 009  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
БИК: HSBKKZKX  
Кбе 18. 

 
ҚР ҰҒА Редакциясы 

  



ҚОСЫМША 
Халықаралық журналдардағы сілтемелер тізімін пайдалану мысалдары  

 
Examples of using a reference list: 

  
Arrange your list alphabetically  by author’s surname. 
Use & before the last author if there are 2 – 7 authors. 
When there are 8 or more authors, write the first 6 followed by an ellipsis and add the last author. Example: 

Krishnan, K. J., Reeve, A. K., Samuels, D. C., Chinnery, P. F., Blackwood, J. K., Taylor, R. W., . . . Turnbull, D. M. 
Add an English translation of the title in square brackets if the source used is not in English. 
Use italics for: 
Titles of journals and volumes 
Book titles 

  
  
When using references in-text: 
  
Multiple publications by the same author published the same year are distinguished by a, b, c etc. after the year: 
Hansen (1988a) and Hansen (1988b) 
When a work has no identifiable author, use the first words of the title and year of publication. Article titles and 
chapters are written with quotation marks, but book titles, pamphlets or reports are written in italics. Example: 
College Bound Seniors (2008) 
  
  
Publications with multiple authors to which you refer several times in the text: 
2 authors: name both authors each time you quote them. Example: Furseth and Everett (1997) – or – (Furseth & 
Everett, 1997) 
3, 4 or 5 authors: name all authors the first time you quote them. From then on use only the surname of the first 
author, followed by et al. Example: Ramaekers, Berghausb, Laarc and Drummer (2004), followed by Ramaekers et 
al. (2004) 
6 or more authors: only give the first author's surname, followed by et al. Example: Cheng et al. (2004) 
  
When using secondary references, name your source and cite the secondary reference. Example: Johnson and 
Peters’ studies (as cited in Wagner, 1982)… 
Give page numbers: 
always for direct quotations 
page numbers are encouraged for indirect quotations or for citing a specific part of a source, especially when it 
would help the reader locate the relevant passage in a long text, for instance, a book 
References # 
Example: Researchers such as Warwick (1992), Taylor and Smith (1994) and King et al. (1997) found that… 
  
Quotations # 
Direct quotations shorter than 40 words are integrated into the text and placed within quotation marks. Quotations of 
40 words or more should be in a separate indented paragraph, without quotation marks. 
  
Examples 
  
Short quotation: “It is permissible to quote, word for word, from a source, but in most disciplines, this should be 
done sparingly” (Day, 2013, p. 143). 
The name of the author is integrated with the paragraph: Day (2013) claims that “it is permissible to quote, word for 
word, from a source, but in most disciplines, this should be done sparingly” (p. 143). 
A source with more than one author: “The purpose of referencing is related to the ideal of research as a collective 
project” (Furseth & Everett, 2013, p. 139). 
  
Indirect quotations - paraphrases # 
An indirect quotation (paraphrase) is a reformulation of the original text. 
Example: Furseth and Everett (1997) maintain that the primary reason behind the use of references and bibliography 
is the idea of research as a collective endeavour. Research should be verifiable, and those reading your work should 
be able to find those sources your material is based upon (p. 142). 
  
Personal communications # 



Personal communications may be telephone conversations, e-mails, and the like. As they do not provide recoverable 
data, do not include personal communications in the reference list. Cite personal communications in text only, and 
get the permission of the person concerned. Example: (T. K. Smith, personal communication, April 18, 2016) 
  
Егер әдебиет орыс тілінде онлайн: 
  
Zotkin, A.O., Nateykina, Yu.O. (2015) Kompetentnostnyy podkhod v upravlenii personalom [Competence approach 
in personnel management]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal [International Scientific Research 
Journal]. Vol. 1 (32), 2. P.85-86. URL: https://research-journal.org/economical/kompetentnostnyj-podxod-v-
upravlenii-personalom/  (accessed 07.01.2019.). 
  
  
  
Егер әдебиет орыс тілінде қағаз түрінде: 
  
Gorelova, I.V. (2017) Simulyakry i kvantory obshchnosti kak neot’yemlemiy element “russkoy modeli upravleniya” 
[Simulacra and quantifiers of generality as an integral element of the «Russian management model]. Polzunovskiy 
al'manakh [Polzunovsky almanac]. Vol. 3(2). P.45 – 48. 
  
  
  
Егер әдебиет ағылшын тілінде журналда: 
  
Tokar, O.V., et al., (2019) Impact of stress on creative human resources and psychological counseling in 
crises. International journal of education and information technologies. Vol.13 (1). P. 26-32. 
  
  
Егер әдебиеттің DOI болса: 
Bykasova, L.V., Arpentieva, M.R., Gorelova, I.V., Bogomolova, E.A. (2019). Fractal approach to the development 
strategies of educational enterprises. Switzerland: Cham, Springer. Vol. 139. P. 212-
219. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18553-4_27 
  
 https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Using+the+APA+reference+style#section-
Using+the+APA+reference+style-More+on+the+APA+style 
  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037687161930359X 
  
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=D2O
QkWWldzpCYowoGj4&page=1&doc=3 
  
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0284-5 
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0284-5#citeas 
https://www.scopus.com/sourceid/19700201301?origin=resultslist 
https://www.researchgate.net/publication/327842421_Students'_development_in_teaching_practice_experience_A_r
eview_from_mathematics_education_students 

  
 


