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1. Жалпы ережелер
Мақала авторлық сипатта болу керек, яғни автор немесе авторлар тобының иесінде болып, олардың саны
бестен аспау керек.
Артықшылық зерттеу сипаттағы және ғылыми жаңашырлық элементтері бар мақалаларға беріледі.
Ғылыми зерттеулердің аналитикалық нәтижелерін тәжірибелі іспен немесе аналитикалық/еліктемелік модельдеу
әдістерімен алынған деректермен растау керек.
Мақала аяқталған сипатта болу керек, яғни қарастырылатын сұрақты қысқаша көрсетіп, міндет қойып, оны шешу
әдістемесін анықтап, міндет шешу қорытындысын келтіріп, тұжырым мен қорытынды жасап, әдебиет тізімін
келтіру керек. Шетел фирмалардың, олардың өнімі және құралдар атауларын – мемлекетін атап, тұпнұсқа
транскрипциясында болу керек.
Мақалаларда басқа авторлардың жұмыстарынан(немесе Internet-тен) мәтін фрагменттерін, суреттер немесе
графиктерін сілтемесіз қолдануға болмайды.
1.1. Авторлармен қол қойылған жарияланымға арналған материалдар мәтін және графифкалық бөлімдермен
қоса, дәстүрлі формада, екі данада (машинамен басылған түрде) және дискеталарда мәтіндік файл түрде
беріледі.
1.2. Қағаз форматы – А4, 1,5 жол аралық интервал,шрифт 14 арқылы басу керек.
1.3. Журналды шығару кезінде қазақ, орыс және аылшын тілдері қолданылады.
2. Мақала және оның құрылымы
2.1. ӘОЖ
© Автор(лар), жыл
2.2. Мақала атауы
2.3. Автор(лар), атағы, лауазымы, жұмыс орны.
2.4. Мақала тіліндегі реферат.
2.5. Мақала сипаты (ГОСТ 7.3-77 «Мәтіндік авторлық және баспа түпнұсқалары»).
2.6. Әдебиет (ГОСТ 7.1-84 «Құжаттардың библиографиялық сипаттамасы»).
2.7. Автор (лардан) (қосымша, алғыс білдіру және тілек бойынша басқа деректер)
2.8. Егер мақала тілі орыс тілі болса, рефераттар қазақ және ағылшын тілдерінде болу керек. Басқа жағдайда
басқа нұсқалар.
2.9. Автор туралы деректер: еңбек және шығармашылық қызмет, ғылыми қызығушылықтар, табыстар,
монографиялар, негізгі еңбектері, дамытулар және т.б. Авторлардың бөлек немесе бірге түскен фотолары
JPG электрондық форматта. Автор (лар) тілегі бойынша: пошта мекен-жайын, байланыс немесе ұялы
телефон, факс, e-mail, сайт және т.б. беруге болады.
1. Файлдарға қойылатын талаптар
1.1. Мақалаларды «WORD 2000» (одан кем емес), Times New Roman шрифтпен дайындау керек. Қол және
автоматты тасымал жасамау керек.
1.2. Формулалар MathType немесе Equation формуляторында басылу керек. Мақалада күрделі формула мен
теңдеулер, сонымен қатар математикалық есептеулер болмау керек. Формуладағы барлық қысқартулар
мен шартты белгілердің ұғымын жазып, физикалық шамаларды СИ жүйесінде беру керек, мәтінде
сілтемесі бар формула мен теңдеуді ғана нөмірлеу керек.
Формуланы импорттау оның ұзыныдығының өзгеруіне соққы болады, себебі журналдағы мақалалар екі
бағанаға бөлінеді. Бағана ені 80 мм. Егер формула осы өлшемге сыймаса, тасымалды осы шекке
сыйғандай жасау керек (бұл жерге формуланың рет саны да кіреді).
1.3. Таблицалар. Таблицаларға Times New Roman шрифті, шрифт өлшемі (кегль) 14 қолданылады.
1.4. Графика. Компьютерлік графика қолданылады. Суреттер Word 2000 сәйкес форматта, яғни CDR, JPG,
PCD, TIF, BMP қолданылады.
1.1. Суреттерге Anal шрифті қолданылу керек. Шрифт өлшемі (кегль) 14. Суреттер жақсы сапалы болу керек.
Суретте көрсетілген барлық әріп ұғымдарға негізгі немесе сурет астындағы мәтінде түсінік беру керек. Сурет
астындағы жазулар «мәтіндік» сипатта болу керек, яғни жазу суретте емес, мәтіндегі объек астында жасалу
керек. Бұл талап сканерленген мәтінді форматтауға болмайтындықтан қойылады.
1.2. Әдебиет тізімі (мәтінмен байланысты) цитаталау тәртібінде жасалып, мақала соңында беріледі. Мәтіндегі
әдебиетке сілтемелер шаршы жақшаларда, реттік сандармен беріледі [1,2].
3.Жазысу және байланыс үшін : мекен-жайы, телефон, факс, E-mail жазу керек.
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