
Өтінімге қоса жүктелуі міндет құжаттар мен материалдар: 
 

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА!!!! 

 

1. Ұсынылатын туынды қолжазба болса: А4 форматында электрондық 

нұсқасы, шет сызықтары: сол жақ шеті – 25 миллиметр, оң жақ шеті – 

15 миллиметр, жоғарғы шеті – 20 миллиметр, төменгі шеті – 20 

миллиметр, Times New Roman қарпімен басылған, №14 мөлшері, 

«біржолдық» жоларалық интервалда (ТЕК ҚАНА - Word 

форматында.); 

 

Ұсынылатын Туынды фотоальбом, сурет-альбом, кітап-альбом болса:  

Беттелген, дайын кітап түрінде (ТЕК ҚАНА – PDF форматында.); 

 

2. Ұсынған туындыны әдебиет түрі ҒЫЛЫМИ КӨПШІЛІК болса 

РЕЦЕНЗИЯ жүктелуі МІНДЕТТІ: 

а) Саланың мамандарының екі рецензиясы (ішкі және сыртқы) 

қол қойылып, мөр басылған; PDF форматында; 

ә) Ғылыми қеңес отырысының хаттама көшірмесі; PDF 

форматында; 
б) * теология: – Дін істері жөніндегі басқармалардың РҰҚСАТ 

ҚАҒАЗЫ; PDF форматында; 

 

3. Ұсынған туындыны уәкілетті органмен интернет-ресурсында 

орналастыруға жазбаша келісім; PDF форматында 

 

4. Өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша 

айқындалған заңды тұлғамен айрықша құқықтарды беру туралы 

авторлық шарт жасасуға автордың жазбаша келісімі; PDF 

форматында 
 

5. Ұсынылған туындының қысқаша мазмұны, 2-3 бетте; PDF 

форматында; 
 

6. Автордың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, өтінімді 

автордың өкілі оның сенімхаты бойынша ұсынған жағдайда, туынды 

авторының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды 

куәландырылған көшірмесі қосымша ұсынылады; PDF форматында 

 

 

 

 

 

 



БАСПА НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!!!! 

 

1. Ұсынылатын Туынды қолжазба болса: А4 форматында электрондық 

нұсқасы, шет сызықтары: сол жақ шеті – 25 миллиметр, оң жақ шеті – 

15 миллиметр, жоғарғы шеті – 20 миллиметр, төменгі шеті – 20 

миллиметр, Times New Roman қарпімен басылған, №14 мөлшері, 

«біржолдық» жоларалық интервалда (ТЕК ҚАНА - Word 

форматында.); 

 

Ұсынылатын Туынды фотоальбом, сурет-альбом, кітап-альбом болса:  

Беттелген, дайын кітап түрінде (ТЕК ҚАНА - PDF форматында.); 

 

2. Ұсынған туындыны әдебиет түрі ҒЫЛЫМИ КӨПШІЛІК болса 

РЕЦЕНЗИЯ жүктелуі МІНДЕТТІ: 

а) Саланың мамандарының екі рецензиясы (ішкі және сыртқы) 

қол қойылып, мөр басылған; PDF форматында; 

ә) Ғылыми қеңес отырысының хаттамасынан үзінді; PDF 

форматында; 
б) * теология: - Дін істері жөніндегі басқармалардың РҰҚСАТ 

ҚАҒАЗЫ; PDF форматында; 

 

3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңның 31-бабына 

сәйкес жасалған айрықша құқықтарды беру туралы нотариалды 

куәландырылған авторлық шарттың көшірмесі; PDF форматында; 

 

 

4. Авторлық шартта ескерілмеген жағдайда ұсынған туындыны 

уәкілетті органмен интернет-ресурсында орналастыруға жазбаша 

келісімі; PDF форматында 

 

5. Ұсынылған туындының қысқаша мазмұны, 2-3 бетте; PDF 

форматында; 


