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ЖУРНАЛДАҒЫ ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРҒА РЕЦЕНЗИЯЛАУ 

ТӘРТІБІ 

 

• Журналда жариялау үшін ұсынылған барлық мақалалар бірегейлікті 

және рецензияны анықтаудың міндетті процедурасынан өтеді. 

• Редакция ұжымы техникалық дизайн ережелеріне сәйкестігін 

анықтайды және мақаланы лицензияланған автоматты плагиат тексерушісі 

арқылы тәуелсіз орындауға тексеруге жібереді. Қолжазбаны плагиатқа 

автоматты түрде тексеру нәтижелері бойынша толық электронды тексеру 

актісі жүктеледі (мақала бірегейлігінің шекті пайызы 65 %). Қанағаттанарлық 

нәтиже алмаған мақалалар одан әрі қарауға қабылданбайды. Журналдың 

редакторлары бұл туралы авторды хат алмасу үшін электронды пошта арқылы 

хабардар етеді. 

• Бірегейлікті анықтағаннан кейін журнал редакторлары мақаланы 

қосарлы жабық әдіс бойынша («соқыр») рецензияға жібереді, яғни рецензент 

те қолжазбаның авторы туралы білмейді, автор да рецензентпен байланыс 

орнатпайды. Рецензенттер ретінде университеттің профессорлық-

оқытушылық құрамымен қатар тәуелсіз сарапшылар тартылған. 

• Әрбір жеке жағдайда шолу мерзімін журналдың редакциясы 

мақаланы барынша жедел жариялау үшін жағдай жасауды ескере отырып 

белгілейді. Ең ұзақ қарау мерзімі – 2 ай. 

• Тексеру құпия болып табылады. Құпиялықты бұзу тек рецензент 

мақалада қамтылған материалдар сенімсіз немесе бұрмаланған деп мәлімдеген 

жағдайда ғана мүмкін болады. 

• Егер рецензияда мақаланы пайдалану және жақсарту бойынша 

ұсыныстар болса, журнал редакциясы шолу мәтінін автор(лар)ға мақаланың 

жаңа нұсқасын дайындау кезінде ескертпені теріске шығару немесе ескеру 

туралы ұсыныспен негізді түрде жібереді. Автор(лар)дың пысықтаған 

(түзетілген) мақаласы бір ай ішінде қайта қарауға жіберіледі және қаралады. 

• 2 рецензент жариялауға ұсынбаған мақала автор(лар)ға 

қайтарылады. 

• Мақаланы жариялауға рұқсат беру туралы шешім қабылдағаннан 

кейін журналдың редакциясы автор(лар)ды хабардар етеді, басылым құнын 

Есенов университеті есеп айырысу шотына төлеу қажеттілігі туралы 

хабарлайды және жариялау шарттарын көрсетеді. 

• Оң пікірлердің болуы мақаланы жариялау үшін жеткілікті себеп 

емес. Басылымның мақсаттылығы туралы түпкілікті шешімді журналдың 

редакциялық алқасы қабылдайды. 
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Мақаланың тақырыбы 
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№ Талаптар Иә Жоқ Пікірлер 

1 Мақала мазмұны журналда қамтылған 

зерттеу саласына сәйкес келе ме? 

   

2. Деректер дұрыс түсіндірілді ме?    

3. Мақалада ұсынылған бұл зерттеулер жаңа 

және өзекті ме? 

   

4. Мақаланың тақырыбы мәтінмен сәйкес 

келе ме? 

   

5. Нәтижелердің көлеміне, хронологиясына 

және ұсынылуына қойылатын талаптар 

орындалды ма? 

   

6. Басқа елдерден келген оқырмандарды 

қызықтыру үшін мақаланың сапасын 

жақсартатын толықтырулар немесе 

өзгертулер (сөздер, сөз тіркестері) немесе 

мәлімдемелер ұсынар ма едіңіз? 

   

7. Мәтінді жалпы қысқартуды немесе жеке 

абзацтарды алып тастауды ұсынасыз ба? 

   

8. Барлық суреттер мен кестелер журнал 

талаптарына сәйкес қажет және сапалы 

орындалған ба? 

   

9. Мақаланы жариялауды ұсынасыз ба?    
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