«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ» ЖУРНАЛЫНЫҢ РЕДАКЦИЯСЫНА
ӨТКІЗІЛЕТІН ҚОЛЖАЗБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
Автормен жіберілген қолжазба жинағына кіреді: кестелер, суреттер және әдебиет тізімін қоса
есептегенде 12…14 беттен аспайтын мақаланың негізгі мәтіні, 10 қатардан аспайтын мақаланың нәтижесі
мен мазмұны жөнінде толық түсініктеме. Осы түсініктеме, мақаланың аталуы мен автордың А.Ж.Т. қазақ
тілінде де беріледі. Мақаланың аталуы мен автордың А.Ж.Т. ағылшын тілінде де беріледі.
(ГОСТ-қа 7.1-84 сәйкес) әдебиет тізімі алфавит тәртібімен авторлар алдымен орыс, ізінше
шетел тілінде беріледі. әдебиетке сілтеу квадрат жақшада көрсетіледі – [ ]. Суреттер бір мақалада
үштен аспау керек. Мақаланың атының алдында Толық ондық жіктеу (ТОЖ) бойынша кеңейтілген
индексін келтіру керек. Мақаланың машинкаға басылған нұсқасынан басқа оның дискетада, CD
немесе флэшкада жазылған көшірмесі өткізіледі.
Қолжазбаны көркемдеу:
Қолжазбаның бар мәтіні, таблицалармен қоса ПК-де ақ түсті қалың қағаздың бір бетінде, А4
форматта басылады. Аралық – көбейткіш – 1,2. Беттер алаңының параметрлері: жоғарғы 20 мм, төменгі 75
мм, сол 70 мм, оң 15 мм. Азат жол 12,5 мм басталады, теру шарты Microsoft Word, Times New Roman
шрифті (қалыпты стилі), шрифт өлшемі 11. Мақала атауы бас әріптермен, бөлусіз, жартылай майлы
шрифтпен жазылады. Түсініктеме мақаланың негізгі мәтінінен бұрын аталудан, авторлар тізімінен
(бағанада ғылыми дәрежесімен көрсетіледі) кейін орналасады, курсивпен басылады, сол және оң жағынан
5 мм шегінеді.
Мысалды қараңыз
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КЕН БАЙЫТУ ҚАЛДЫҚТАРЫН САҚТАУ ҚОЙМАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ
ЛАСТАУЫН БАҒАЛАУ
Түйін сөздер: мұнай, мұнай өнімдерінің топырақтағы концентрациясы, ластанған
грунттар, топырақ пен грунттың ластану дәрежесі, ШЖК-дан асуп түсуі
Бұл мақалада Шығыс Қазақстан облысы «Казцинк» АҚ Зыряновск тау-кен байыту
кешенінің қоршаған ортаға әсерін бағалау мақсатында қалдық сақтау қоймасы орналасқан
ауданның экологиялық карта-схемасын жасау үшін қолданылған есептеу мәліметтері мен
әдістері келтірілген….
Суреттер Paint (Painbrush) режимінде ГОСТ-қа сәйкес дайындалып, мәтінге сурет ретінде
қойылады. Графиктер, диаграммалар, гистограммалар –Microsoft Excel режимінде және мәтінге
Microsoft Excel объектісі ретінде қойылады. Суреттің жазбасы оның астына қойылып, курсивпен
басылады (мысалды қараңыз). Толық сандар бөлшек бөлімнен нүктемен емес қайырмамен бөлінеді.
Белгілеулерге түсініктеме аталудан кейін сол қатарға жазылады. Сурет алаңына индекстер мен
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белгілеу сандарынан басқа жазулар рұқсат етілмейді. Суреттегі сандар мен әріптердің өлшемі
мәтіндегімен бірдей, ал индекстер 1,5 мм кем болмау болу керек.
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Сур. 2. Іле өзенінің ақаба сулардың төгіндісінен 500 м төмен тұсындағы ластану көрсеткіштері: 1
– 2004 жыл, 2 – 2006 жыл.
Кестелер косымша бағаналарсыз безендіріледі, тек кестенің «басы» мен шеткі бағаналары
ғана сызылады. Кестенің номірі және мағыналы атауы – кестенің үстіне, қосымшалары оның астына
(ГОСТ-қа сәйкес) жазылады (мысалды қараңыз).
Кесте 1
Зыряновск қаласы атмосферасында ластаушы заттардың сейілуін анықтайтын коэффициенттер мен
метеорологиялық сипаттамалары
Сипаттама аталуы
Атмосфера стратификациясына тәуелді коэффициент, А
Қаладағы жер бедері коэффициенті
Жылдың (шілде) орташа максимал температурасы, С
Жылдың (ақпан) орташа максимал температурасы, С

Көлемі
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1...3
26,9
-28,9

Физикалық көрсеткіштердің өлшем бірліктері Халықаралық жүйеде СИ (ГОСТ 8.417-81)
келтіріледі, немесе СИ жүйесіне келтірілген аудармасы қатар көрсетіледі.
Ұйымның, мекеменің, географиялық және т.б. аталуы соңғы ресми редакцияда беріледі.
Тарихи аталуларына қоса жақшада кәзіргі аталуы көрсетіледі.
Математикалық, химиялық белгілеулер мен формулалар (Microsoft Equation) редактор
режимінде басылуы керек. Формулаларда символдар ретінде ГОСТ-пен белгіленген белгілеулерді
қолданады. Формулалардың номірі беттің оң шетінен домалақ жақшамен көрсетіледі. Мәтінде
формуланың кезекті нөміріне сілтеу де жомалақ жақшада көрсетіледі. Мәтінде қатарға міндетті түрде
барлық параметрлерді түсініктемесі беріледі (мысалды қараңыз).
К Д / 8V1 ,
(2)
қайда Д – байыту қалдықтарын сақтайтын қойма бетінің диаметрі (Д = 500 м); V1 – қалдық
сақталынған қойма көлемі.
Барлық қысқартулар ГОСТ-қа және қысқарту сөздігіне сәйкес жасалынады.
Редакция қолжазбаларды қабылдамауға немесе редакциялық жөндеулер және қабылданған
қолжазбаларға қосулар мен қысқартулар жасауға құқықты. Мақала авторға толықтыру жасау үшін
қайтарылуы мүмкін. Кей жағдайларда редакция сұрауымен мақалаға рецензия талап етіледі. Авторлар
ұжымымен жазылған мақалар барлық авторлардың қолы қоюлы болу керек
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Журналдың импакт-фактор nauka.kz сайттан білу мүмкіндігі бар.
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС БЕЗЕНДІРІЛМЕГЕН ҚОЛЖАЗБАЛАР
БАСЫЛЫМҒА ЖІБЕРІЛМЕЙДІ ЖӘНЕ АВТОРҒА ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ.
Бөлек парақта редакцияға автор және қолжазба туралы мәліметтер:
№
Мәлеметтер
1 ӘОЖ
2 Авторлар
(орысша,қазақша,
ағылшын тілдерде)
4 Автордың жұмыс
мекенөжайы
(орысша,қазақша,
ағылшын тілдерде)
5 Қолжазбаның толық аты
(орысша,қазақша,
ағылшын тілдерде)
6 Журнал
Гидрометеорология және
экология
7 Шығу жылы
8 Баспананың номері
9 Беттер
10 Түйін сөздер
(орысша,қазақша,
ағылшын тілдерде)
11 Резюме орыс тілінде
12 Резюме қазақ тілінде
13 Резюме ағылшын тілінде
14 Әдебиеттің тізімі
Редакция авторлармен пiкiрсайысқа кiрмейдi.
Жоғары
атап
өтiлген
материалдар
редакцияға
электронды
caspian_almaty@mail.ru жiберуге болады, немесе редакцияға жеткiзу болады.
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