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С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПМУ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ
(«ПМУ ХАБАРШЫСЫ», «КАЗАХСТАН ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАСЫ», «ӨЛКЕТАНУ»)

Баспа мүшелері авторларға журналдарда мақалаларын жариялауға дайындық кезінде келесі
ережелерді ескерулерін сұрайды.
Баспа журналдарына тапсырылатын ғылыми мақалалар мақалаларды рәсімдеу базалық баспа
стандардына сай 7.5-98 МС «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Басылатын
материалдарды баспалық әрлеу», мақала маңындағы библиографиялық тізімдер ГОСТ 7.1-2003 сәйкес
«Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттамасы. Жалпы талаптар және құрастыру ережелері»
сәйкестеліп рәсімделуі қажет.
Мақалалар т өменде берілген ереж елерге сай рәсімделуі қаж ет :
1. Журналға мақалалар барлық ғылыми бағыттар бойынша 1 данада, компьютерде терілген, қағаздың бір
жағында 1,5 интервалда басылған, бет шеттері барлық жағынан 30 мм., Microsoft Office Word (97, 2000, 2007,
2010) WINDOWS» үшін мәтіндік редакторда барлық материалымен электронды түрде болуы шарт.
2. Мақаланың жалпы көлемі, аңдатпаны, әдебиеттерді, кестелер, суреттер мен математикалық формулаларды
қоса баспа мәт іні 8-10 бет т ен аспауы қажет. Мақаланың мәтіні: кегль – 14 пункт, гарнитура – Times New
Roman (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін). Жол аралық
интервал - 1,5 (бір жарым);
3. ӘОЖ кесте бойынша әмбебап ондық жіктелу;
4. Авт ордың т егі, ат ы-ж өні – қазақ, орыс және ағылшын тілінде, и английском языках, азат жол сол жағынан
(үлгіні қараңыз);
5. Мақаланың ат ауы – қазақ, орыс және ағылшын тілінде, бас әріптермен қою шрифтпен, азат жол сол жағынан
(үлгіні қараңыз);
6. Аңдат па мәтіннің басында, қазақ, орыс және ағылшын тілінде беріледі: кегль – 12 пункт, курсив, сол және оң
жағынан шегініс – 3 см, интервал 1,5 (8–10 жол, 100-250 сөз). Аңдатпа ғылыми шығарманың мазмұнының
тақырыбы мен құрылымы жайлы берілетін қысқаша мағлұмат (үлгіні қараңыз);
7. Кілт т і сөздер берілген мақаланың тілінде рәсімделеді: кегль – 12 пункт, курсив, сол және оң жағынан шегініс
– 3 см, интервал 1,5, Әрбір мақалаға 5-6 кілтті сөзді мағыналық ретімен, мәселен, басты сөз тізімнің басында
жазылуы қажет (үлгіні қара);
8. Пайдаланылған әдебиет т ер т ізімі 20 әдебиет санынан аспауы керек (сілтемелер мен ескертулер
алмаспайтын реттік санымен белгіленіп төрт бұрышты жақшаға алынып жазылады). Мақала мен әдебиеттер
тізімі 7.5-98 МС; 7.1-2003 МС сәйкес рәсімделуі қажет (үлгіні қараңыз).
9. Кест елер, сурет т ер және сурет астындағы жазулар мақаланың мәтінін көрсетеді. Электронды нұсқада суреттер
мен суреттемелер ТIF немесе JPG форматында 300 dрі аспауы керек.
10. Мат емат икалық формулалар Microsoft Equation Editor терілуі қажет (әрбір формула – бір нысан).
Жеке парақт а
Қағаз ж әне элект ронды нұсқада келт іріледі:
– мақаланың ат ауы, әрбір авт ор т уралы мәлімет : ат ы-ж өні, т егі т олығымен, ғылыми дәреж е, ғылыми
ат ағы ж әне ж ұмыс орны қазақ, орыс ж әне ағылшын т ілінде;
– т олық пошт алық мекен-ж айы, ж ұмыс орнының ж әне үй т елефон нөмірлері, е-mаі1 (авт орлармен баспа
қызмет керлерінің байланыс ж асауы үшін, баспаға ж арияланбайды);

Авт орларға ақпарат
Барлық мақалаларда ғылым докторы немесе кандидатының екі рецензиясы болуы керек. «ПМУ Хабаршысы»
журналының химия-биология сериясының мақалаларына қосымша сарапшы қорытындысы қажет.
Баспа мақаланың әдеби ж әне ст илист икалық өңдеумен айналыспайды. Қажетті жағдайларда авторға
мақала қайта өңдеуге қайтарылады. Мақаланың мазмұнына Автор толығымен өзі жауапты. Талапт арға сай
емес қат емен рәсімделген мақалалар авт орларға қайт арылады. Мақаланың қабылдану күні баспаның
мақаланың соңғы нұсқасын алған күн болып саналады.
Мақалалар баспаға түскен мөлшерде басылады.
Журналдардың баспа кезеңі – ж ылына т өрт рет (кварт ал бойынша).
Мақаланы (қағаз түрінде, электронды нұсқасын, төлем түбіртегінің түпнұсқасын) мына мекен-жайға жіберу
қажет: 140008, Қазақст ан, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64, С. Торайғыров ат ындағы Павлодар мемлекет т ік
университ ет і, «Кереку» баспасы, 137 каб.
Тел. 8 (7182) 67-36-69, (ішкі нөмір 1147), факс: 8 (7182) 67-37-05.
Е-mаі1: kereky@mail.ru
Ғылыми журналда басылым құны 5000 (Бес мың) т еңгені құрайды.
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МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ:

А. Б. Есімова
п.ғ.к, доцент, Х. А. Иассауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан қ.
ОТБАСЫЛЫҚ-ТУЫСТЫ ҚАТЫНАСТАР РЕПРОДУКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ
ӘЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ РЕТІНДЕ
Бұл мақалада авт ор Қазақст андағы әйелдердің от басылық-т уыст ық қат ынасы арқылы репродукт ивт і мінезқұлқындағы айырмашылықт арын т алдайды.
Кілт т і сөздер: репродукт ивт і мінез-құлық, от басылық-т уыст ық байланыс.

Қазіргі кезде денсаулығында ауытқулары бар студенттердің саны тұрақты ұлғайғаны байқалады. Осыған
байланысты арнайы медициналық топтарға қатысатын студенттермен дене шынықтырудан оқу-жаттығу
сабақтарының мазмұынына түзетулер енгізу қажеттілігі туып отыр.
Басылым мат ериал мәт інінің ж алғасы
Кест е, сурет , схемаларды рәсімдеу үлгісі:
Кесте 1 – жеке ұлттардың туу коэффициентінің мөлшері
ОТК, 1999 ж.
барлығы
1,80

ОТК, 1999 ж.
2,22

Диаграмма 1 – репродуктивті мінез-құлықтың көрсеткіші
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Сурет 1 – әлеуметтік өзара қарым-қатынас
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А. Б. Есимова
Семейно-родст венные связи как социальный капит ал в реализации репродукт ивного мат ериала
Международный Казахско-Турецкий
университет имени К. А. Яссави, г. Туркестан.
A. B. Yessimova
The family-related networks as social capital for realization of reproductive behaviors
K. A. Yssawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan.
В наст оящей ст ат ье авт ор дает анализ от личит ельных особенност ей репродукт ивного поведения ж енщин
сквозь призму семейно-родст венных связей.
In the given article the author analyzes distinctions of reproductive behavior of married women of Kazakhstan through the prism
of the kinship networks.
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