
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институтының 

директоры, Халықаралық 

электрондық «edu.e-history.kz» 

ғылыми журналдың бас редакторы 

З.Е. Қабылдиновқа 

  

 

ІЛЕСПЕ ХАТ 

автор (-лар) дың журналда жариялауға  

Дайындаған осы хатты _____________________________________________________ 

(Автор(-лар) дың аты-жөні) 

мақаланың қолжазбасы «________________________________________________» 

(мақаланың атауы) 

халықаралық электрондық ғылыми журналда қарау және жариялау үшін «edu.e-history.kz» 

айдарында «________________________________________________________________» 

(айдардың атауы) 

 

Журналда жариялау шарттарымен таныстым және келісемін. 

 

Ұсынылған жұмыстың бірегей екенін, бұрын Мен (біз) еш жерде жарияланбаған, еш 

жерге жіберілмеген және жіберілмейтін, сондай-ақ басқа басылымда (-дарда) жариялау 

үшін қарауда тұрмайтынын  растаймын(мыз). 

 

«Антиплагиат» жүйесінде қолжазбаға тексеру жүргізуге қарсы емеспін.  

 

Келтірілген тарихи дереккөздерді, дәйексөздерді, статистикалық және 

әлеуметтанушылық деректерді, тиісті есімдерді, географиялық атауларды және өзге де 

мәліметтерді іріктеу және олардың дұрыстығы үшін жауапты боламын(-мыз).  

 

Осы хатпен ғылыми мақаланы журналға орналастыру ғылыми және/немесе 

жариялау этикасының авторлық құқықтарын, принциптерін, нормалары мен 

стандарттарын бұзбайтынына кепілдік беремін және толық жауапты боламын. Автор(лар) 

халықаралық электрондық «edu.e-history.kz» ғылыми журналдың баспагеріне ғылыми 

мақаланы шексіз мерзімге пайдалануға құқықтар береді. 

 

Қолжазбаны журналда жариялауға қабылдағаннан кейін және кітапханаларда және 

басқа ұйымдарда және/немесе мекемелерде жарияланған мақаласы бар журналдың баспа 

нөмірін таратқаннан кейін электронды ғылыми журналдың сайтына ашық қол жетімділік 

форматында орналастыруға қарсы емеспін.  

 

Осы арқылы редакциялық алқаға қолжазбаны оның принциптік ережелерін 

өзгертпейтін дербес ғылыми және әдеби редакциялауды жүзеге асыруға, қолжазбаға 

рецензия жүргізуге және қажетті өзгерістер енгізуді ұсынуға рұқсат етемін, бұл ретте 

қолжазбаны жариялау мен (біз) қажетті өзгерістер енгізгеннен кейін ғана жүргізілетін 

болады.  

Егер мақаланың рәсімделуі мен мазмұны журналдың қойылатын талаптарына сай 

келмесе не онда қамтылған ақпараттың Қазақстан Республикасының нормативтік-

құқықтық актілерінде және/немесе өзге де ресми құжаттарында жариялауға тыйым 

салынуы белгіленген болса не қолжазбада ғылыми және/немесе жариялау этикасының 



 

қағидаттарын, нормалары мен стандарттарын бұзушылықтардың болуына байланысты 

редакциялық алқаның қолжазбаны жариялаудан бас тарту құқығын мойындаймын 

(мойындаймыз).  

Автор(-лар)дың дербес деректері: 

Аты-жөні ___________________________________________________________ 

Ұйымның атауы _____________________________________________ 

Қала, ел ___________________________________________________ 

Ғылыми дәрежесі (ғылым докторы, ғылым кандидаты, PhD) 

________________________________________________________________ 

Ғылыми атағы (профессор, доцент, қауымдастырылған профессор) 

________________________________________________________________ 

Байланыс тел.: сот., жұмыс тел. (қала кодын көрсете отырып) ________________ 

Электронды пошта (е-mail) ________________________________________ 

ORCID __________________________________________________________ 

  

Ескертпе: егер ұсынылған мақала бірлескен авторлықпен жазылса, онда барлық 

авторларға мәліметтер осы үлгі бойынша реттік нөмірі көрсетіле отырып беріледі. 

 

Автор(-лар)дың аты-жөні __________________________ қолы, күні 

 

Қосымша: 

 

Мақаланың электонды нұсқасы ______бетте (Microsoft Word (doc, docx, rtf) форматында) 


