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«КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН 

КАБАРЛАРЫ» журналы 

Журнал «ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

        «КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН 

КАБАРЛАРЫ» журналы 2004-жылы негизделген. Кыргыз 

Республикасынын жана чет мамлекеттердин өкүлдөрүнүн 

педагогикалык илимдердин адистиктери боюнча мурда 

жарыяланбаган илимий макалалары басылат. Билим 

берүүдөгү илимий-педагогикалык актуалдуу маселелерди 

чагылдыра турган популярдуу журнал. 

        Азыркы учурда Кыргызстанда 80ден ашык журнал болсо, 

Жогорку аттестациялык комиссиянын реестрине кирген 

журналдардын саны 30. Биздин журнал 30 журналдын ичинен 

биринчи 15тин ичиндебиз.  

        РИНЦтин электрондук базасына 2015-жылы кирген. 

КИНЦтин электрондук базасына 2018-жылы кирген. Журнал    

9 баллга ээ. Жылына журналдын 3 саны чыгат. 

 

       

        «Журнал «ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» издается с 2004 года. Публикуются 

представители педагогической науки неопубликованные ранее 

научные статьи Кыргызской Республики и за рубежные 

страны, а также студенты, аспиранты и молодые ученые. 

Популярный журнал, освещающий актуальные научно-

педагогические вопросы образования.  

        В настоящее время в Кыргызстане насчитывается более 

80 журналов, а количество журналов, включенных в реестр 

ВАК, составляет 30. Наш журнал входит в топ-15 из 30 

журналов.  

        Входит в электронную базу данных РИНЦ в 2015 году. 

Вступил в электронную базу КИНЦ в 2018 году. В журнал 

имеет 9 баллов. Ежегодно издается 3 номера журнала. 
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ЖУРНАЛДЫН МАКСАТЫ:  

 

 

  Билим берүү жана педагогика жаатында  маалымат, 

ой-пикир, илимий-изилдөө натыйжалары менен 

алмашуу үчүн окутуучулар жамааты үчүн ачык 

маалымат чөйрөсүн түзүүгө салым кошуу. 

 

МИЛДЕТТЕРИ: 

 

 Билим берүү чөйрөсүндө кызыкдар болгон 

коомчулукка презентациялоо; 

 Педагогика жаатындагы фундаменталдуу 

изилдөөлөрдү талкуулоо үчүн кесиптик аянтчаны 

түзүү. 

 

 ЖУРНАЛДЫН ТӨМӨНКҮ  

РУБРИКАЛАРЫ БАР: 

 

 БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ; 

 МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ; 

 ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ; 

 ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ; 

 ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ.  

 

       

        ЦЕЛЬ ЖУРНАЛА:  

 «ИЗВЕСТИЯ КАО» состоит в содействии 

формированию открытой информационной среды 

педагогического сообщества для эффективного обмена 

информацией, мнениями, результатами исследований 

в области образования и педагогики. 

ЗАДАЧИ: 

 Представление педагогической общественности и 

заинтересованной публике актуальных разработок в 

области образования; 

  Создание профессиональной площадки для 

обсуждения    фундаментальных исследований в 

области педагогики. 

 

ЖУРНАЛ ИМЕЕТ  

СЛЕДУЮЩИЕ РУБРИКИ: 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИЯ; 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК; 

 ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ; 

 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ; 

 ВЫСШЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ; 
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«КББА» ЖУРНАЛЫНА ЧЫГАРЫЛУУЧУ  

МАКАЛАЛАРГА КОЮЛГАН ТАЛАПТАР 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В 

ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ КАО» 

            Макалалар А-4 форматта 2 экземплярда басылып 

(1-экземпляр эксперттер үчүн фамилиясы жазылбай 

жашыруун берилет, ал эми 2-экземпляр иштеп чыгуу 

үчүн фамилиясы жазылып берилет) жана электрондук 

түрдө кабыл алынат. Автор менен байланыш үчүн 2-

экземплярга мобилдүү телефонуңуздун номерин жана 

электрондук почтаңыздын адресин сөзсүз түрдө 

көргөзүүңүз зарыл.  

              КРнын илимий макалаларга коюлган 

талаптарына ылайык анын негизги текстинде 

төмөнкү зарыл элементтер камтылыш керек: 

 актуалдуу педагогикалык көйгөйлөрдү жалпы түрдө 

коюу жана анын маанилүү илимий же практикалык 

милдеттери менен байланышы; 

 берилген көйгөйдү чечмелөөнүн негиздери камтылган 

жана аларга автор таянып акыркы изилдөөлөр менен 

жарыкка чыккан эмгектердин талдоосу; 

 

 

 

             Статьи публикуются в формате А-4 в 2-х 

экземплярах (1 экземпляр выдается анонимно для 

экспертов, а 2 экземпляра передаются в разработку) и 

принимаются в электронном виде. Чтобы связаться с 

автором, вы должны предоставить номер своего 

мобильного телефона и адрес электронной почты. 

             В соответствии с требованиями к научным 

публикациям в КР, основной текст статьи должен 

содержать следующие необходимые элементы: 

 постановка актуальных педагогических проблем в 

общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами; 

 анализ последних исследований и публикаций, где 

заложены основы решения данной проблемы, на 

которые опирается автор; 
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 жалпы көйгөйдүн мурда чечмеленбеген бөлүктөрүнө 

жазылган макалада арналгандыгын көрсөтүү; 

 макаланын алдына коюлган максатты жана 

милдеттерди аныктоо; 

 өткөрүлгөн изилдөөнүн алынган илимий 

жыйынтыктарын толук негиздөө менен баяндоо; 

 жүргүзүлгөн изилдөөдөн тыянактарды чыгаруу менен 

аталган багыт боюнча келечекте өнүктүрүүнүн 

перспективаларын көрсөтүү талап кылынат. 

 

 

 

       

 

 выделение ранее нерешенных частей общей проблемы, 

которым посвящается данная статья; 

 формулировка цели и задачи, поставленных перед 

статьей; 

 изложение основного материала проведенного 

исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов; 

 выводы из данного исследования и перспективы 

дальнейшего развития по данному направлению. 

 

 

«КББА» ЖУРНАЛЫНА ЧЫГАРЫЛУУЧУ  

МАКАЛАЛАРГА КОЮЛГАН ТАЛАПТАР 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В 

ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ КАО» 
7 
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 Тексттин шрифти – Times New Roman; 

 Кагаздын форматы – А4 (210 х 297 мм); 

 Шрифттин өлчөмү – 14 кегль;  

 Саптык аралык – 1,5;  

 Талаачалардын бардык жагы-20 мм;  

 Туурасы боюнча тегиздөө;  

 Абзацтык чегинүү – 1 см болушу; 

 Формулалар тиешелүү редактордо (математикалык 

жана химиялык формулалар үчүн) терилиши керек; 

 Макалалардын беттери ырааттуу номерленет. 

 Таблицаларга ат коюлуп, аларда бош орундар 

(графалар) калбашы керек.  

 Шарттуу кыскартуулар жана белгилер эскертүүдө 

түшүндүрүлөт.  

 Тире менен тырмакчалар макаланын бардык текстинде 

бирдей болушу керек. 

 Сүрөттөр даана ак-кара, ТIFF, JPЕG форматта 300 

чекит/дюймдан кем эмес өлчөмдө болуу керек. Бардык 

сүрөттөр жана таблицалар текст боюнча жайланышы 

керек. Сүрөттүн төмөн жагына аты жана сүрөттүн 

номери көрсөтүлөт. 

 

       

 Шрифт текста - Times New Roman; 

 Формат бумаги - А4 (210 х 297 мм);  

 Размер шрифта - 14 кегль;  

 Интервал - 1,5;  

 Все стороны полей - 20 мм;  

 Выровняйте по ширину;  

 Отступ абзаца - 1 см; 

 Формулы необходимо набирать в соответствующем 

редакторе (для математических и химических 

формул); 

 Страницы статей нумеруются последовательно.  

 Таблицы должны быть названы и не содержать 

пробелов (столбцов).  

 Условные сокращения и символы поясняются в 

предупреждении.  

 Тире и кавычки должны быть одинаковыми по всему 

тексту статьи. 

 Изображения должны быть черно-белыми, форматами 

TIFF, JPEG и иметь не менее 300 точек на дюйм. Все 

рисунки и таблицы должны быть оформлены по 

тексту. Внизу рисунка название и номер фото.  

 

 

АВТОРДУК ОРИГИНАЛГА КОЮЛГАН  

ТАЛАПТАР 

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКОМУ  

ОРИГИНАЛУ 
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 Макаланын башында авторлордун фамилиясы менен 

инициалдары, даражасы, наамы, иштеген кызматы, жери, 

шаары, өлкөсү - кыргыз, орус жана англис тилиндеги 

варианттар, электрондук адреси (шрифттин өлчөмү-14 

кегль, каралжын түстө оң жагына түздөө менен). 

 Макаланын аталышы - чоң тамгалар менен кыргыз, орус 

жана англис тилдеги варианттар (шрифттин өлчөмү-14 

кеглъ, каралжын түс, борбор боюнча түздөө). 

 Аннотация: кыргыз, орус жана англис (Annotation) 

тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кеглъ, беттин 

туурасы боюнча түздөө). 

 Аннотациянын көлөмү 3-5 cүйлөм. Макаланын 

аталышындагы маалыматтар аннотациянын текстинде 

кайталанбашы керек. 

 Түйүндүү сөздөр: сөздөрдүн саны 5-8-кыргыз, орус 

(ключевые слова) жана англис (кеу words) тилиндеги 

варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кеглъ, беттин туурасы 

боюнча түздөө, 1 интервал). 

 

 

 

 В начале статьи фамилия инициалы авторов, степень, 

звание, должность, место работы, город, страна 

(кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный 

варианты), электронный адрес (размер шрифта -14 кегль, 

полужирный, выравнивание - по правому краю). 

 Название статьи-заглавными буквами 

кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный 

варианты (размер шрифта -14 кегль, полужирный, 

выравнивание - по центру). 

 Аннотация: (кыргызскоязычный, русскоязычный и 

англоязычный (Annotation) варианты (размер шрифта -12 

кегль, выравнивание - по ширине странцы). 

 Обьем аннотации 3-5 предложений.. Сведения, 

содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться 

в тексте аннотации. 

 Ключевые слова: количество слов 5-8 - 

кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный (Кеу 

words) варианты (размер шрифта -12 кегль, выравнивание 

- по ширине странщы, через 1 интервал). 

 

 

 

МАКАЛАНЫН ТЕКСТИН КОМПОНОВКАЛОО 

 

КОМПОНОВКА ТЕКСТА 
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 Адабияттардын тизмеси макаланын аягында тиркелет, 

тиешелүү адабиятка жасалган тексттеги шилтемелер төрт  

чарчы кашаанын ичинде берилет. Адабияттардын тизмеси 

макалада колдонулган ирети менен түзүлөт. 

 Журналдын тиешелүү номерине макалаларды алууда «бир 

автор (авторлош) экиден ашпаган макала» эрежеси 

иштейт. 

 Журналдын редакциясы макалаларды "Антиплагиат" 

программасы боюнча текшерет. Макаланын 

оригиналдуулугу 70%ды, ал эми шилтеме жасоо жана 

башкалардан алынгандар (заимствование) 30%ды түзүшү 

керек. Эгерде макаладагы башкалардан алынгандар  

30%дан көп болсо, анда кайталап текшерүү үчүн кошумча 

төлөм алынат. 

  Редакцияга келип түшкөн макалалар купуя 

рецензияланат, зарылчылык болсо, жакшыртып кайра 

иштөө үчүн авторго кайтарылат. Редакция макаланын 

маанисин бурмалабаган өзгөртүүлөрдү киргизе алат. 

Жогорудагы талаптарды сактабай берилген макалалар 

каралбастан кайтарылат. Зарыл болгон учурларда 

редколлегия көйгөйлөр боюнча өзүнүн көз караштарын 

түшүндүрмө түрүндө берүү укугун өзүнө алат. 

 

 

 

 Список литературы прилагается в конце статьи, ссылки 

на соответствующую литературу даются в квадратных 

скобках. Ссылки даются в том порядке, в котором они 

используются в статье.  

 Правило «не более двух статей от одного автора 

(соавтора)» распространяется на статьи в 

соответствующем номере журнала.  

  Редакция журнала проверяет статьи по программе 

«Антиплагиат». Оригинальность статьи должна 

составлять 70%, а цитирования и заимствования - 30%. 

Если будет извлечено более 30% предметов в статье, будет 

взиматься дополнительная плата за 

  Поступающие в редакцию статьи рецензируются скрыто 

и при необходимости возвращаются автору для доработки. 

Редакция может вносить изменения, не искажающие 

смысла статьи. Статьи, присланные без соблюдения 

вышеуказанных требований, будут возвращены без 

рассмотрения. В случае необходимости редакция оставляет 

за собой право высказать свое мнение по вопросам в виде 

пояснений  повторную проверку.  

 

 

 

МАКАЛАНЫН ТЕКСТИН КОМПОНОВКАЛОО 

 

КОМПОНОВКА ТЕКСТА 
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ТӨЛӨМ АКЫСЫ: 

 КББАнын академиктери жана корреспондент-

мүчөлөрү үчүн - акысыз. 

 КББАнын кызматкерлери менен аспиранттары үчүн -

500 сом, 

 Кыргызстандын мекемелеринин кызматкерлери жана 

аспиранттары үчүн – 1000 сом, 

 Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандары 

үчүн – 3500 сом. 

 

            «Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары» 

журналын: KAO.kg, VAK.kg жана eLIBRARY.ru деген 

сайттарынан көрө аласыздар.  

         Макалаңыздарды Nazirada@mail.ru деген даректеги 

почтага жиберсеңиздер болот. 

 

 

       

 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ: 

 Для академиков и член-корреспондентов КАО - 

бесплатно, 

 Для сотрудников и аспирантов КАО – 500 сом 

 Для сотрудников и аспирантов других учреждений 

Кыргызстана - 1000сом 

 Для граждан дальнего и ближнего зарубежья -3500сом 

 

 

       Журнал «Известия Кыргызской академии 

образования» можно увидеть на сайтах KAO.kg, VAK.kg и 

eLIBRARY.ru 

       

       Вы можете присылать свои статьи на на электронную 

почту по адресу Nazirada@mail.ru.  
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РИНЦ - eLIBRARY.RU РИНЦ - eLIBRARY.RU 

        РИНЦ – россиялык окумуштуулардын илимий 

басылмаларынын библиографиялык маалымат базасы 

жана илимий макалалардын цитаталарынын индекси. 

РИНЦ долбоору 2005-жылдан бери «Илимий электрондук 

китепкана» (ELIBRARY.ru) тарабынан иштелип чыккан. 

        Изилдөө уюмдарынын, окумуштуулардын, илимий 

журналдардын деңгээлинин натыйжалуулугуна баа берет.  

        eLIBRARY.RU - илимий маалыматты издөө жана 

анализдөө боюнча бай мүмкүнчүлүктөргө ээ Россиядагы 

эң ири илимий басылмалардын электрондук 

китепканасы. Китепкана Россиянын Билим берүү жана 

Илим Министрлигинин буйругу менен түзүлгөн 

илимпоздордун жана уюмдардын жарыялоо 

ишмердүүлүгүн өлчөө үчүн акысыз жалпыга жеткиликтүү 

курал. 

                

 

 

 

       

 

       РИНЦ - это библиографическая база данных научных 

публикаций российских ученых и указатель цитирования 

научных статей. Проект РИНЦ разрабатывается Научной 

электронной библиотекой (ELIBRARY.ru) с 2005 года.  

      Осуществляет оценку результативности и 

эффективности деятельности научно-исследовательских 

организаций, учёных, уровень научных журналов. 

       eLIBRARY.RU - крупнейшая электронная библиотека 

научных публикаций в России с богатыми возможностями 

поиска и анализа научной информации. Библиотека - это 

бесплатный общедоступный инструмент для измерения 

издательской деятельности ученых и организаций, 

созданный приказом Минобрнауки России.  
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РИНЦ - eLIBRARY.RU РИНЦ - eLIBRARY.RU 

        Долбоорду негизги максаты – Ата Мекендик 

изилдөөчүлөрдүн, уюмдардын жана басылмалардын 

жарыялоо ишмердүүлүгүн жана цитаталоо 

көрсөткүчтөрүн баалоо жана талдоо үчүн объективдүү 

система түзүү зарылдыгы болгон. Ушул мезгилде РИНЦ 

көпчүлүк россиялык авторлордун жана илимий 

уюмдардын жарыялоо объективдүү чагылдырат. 

Системанын хронологиялык камтылышы 2005-жылдан 

бүгүнкү күнгө чейин, көптөгөн булактарга ылайык, 

архивдин тереңдиги жогору. Жыл сайын РИНЦке 

окумуштуулардын бир жарым миллиондон ашык 

басылмалары кошулат. 

                

 

 

 

        Основной целью запуска проекта была необходимость 

создания объективной системы оценки и анализа 

публикационной активности и цитируемости 

отечественных исследователей, организаций и изданий. В 

этот период РИНЦ объективно отражает публикации 

большинства российских авторов и научных организаций. 

Хронологический охват системы - с 2005 года по 

настоящий день, по многим источникам глубина архивов 

больше. Ежегодно в РИНЦ добавляется более полутора 

миллионов публикаций российских ученых. 
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ЖАК (Кыргыз Республикасынын Жогорку 

аттестациалык комиссиясы) 

ВАК (Высшая аттестационная комиссия 

Кыргызской Республики) 

      Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык 

Комиссиясы (ЖАК) - жогорку квалификациядагы илимий 

жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоону, 

илимий даражаларды жана наамдарды ыйгарууну жүзөгө 

ашыруучу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу мамлекеттик коллегиалдуу илимий жана 

эксперттик орган. ВАКтын жеке курамы ВАК 

төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын 

Премьер-министринин буйругу менен бекитилген.  

      ВАК өз ишинде Кыргыз Республикасынын 

Конституциясын, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 

жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтомдорун жана Кыргыз Республикасынын 

башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул 

Жобону жетекчиликке алат.  

 

 

                 
 

 

      Высшая аттестационная комиссия Кыргызской 

Республики (ВАК) является государственным 

коллегиальным научно-экспертным органом, 

подчиненным Правительству Кыргызской Республики, 

разрабатывающим и реализующим единую 

государственную политику и осуществляющим 

аттестацию научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, присуждение им ученых степеней, 

присвоение ученых званий. Персональный состав ВАК 

утверждается распоряжением Премьер-министра 

Кыргызской Республики по представлению председателя 

ВАК. 

     ВАК в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Кыргызской Республики, законами 

Кыргызской Республики, указами Президента 

Кыргызской Республики, постановлениями Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, постановлениями 

Правительства Кыргызской Республики и иными 

нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики, а также настоящим Положением. 
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ЖАК (Кыргыз Республикасынын Жогорку 

аттестациалык комиссиясы) 

ВАК (Высшая аттестационная комиссия 

Кыргызской Республики) 

             ВАКтын негизги принциптери көз карандысыздык, 

компетенттүүлүк, объективдүүлүк жана кесиптик 

этика нормаларын сактоо. 

             ВАК мекеменин уюштуруу-укуктук формасында 

түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат, көз 

карандысыз балансы, эсеп счету, расмий бланкы жана 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин 

сүрөтү түшүрүлгөн жана мамлекеттик жана расмий 

тилдерде өз аталышы жазылган мөөрү бар. 

 мамлекеттик тилде - толук «Кыргыз 

Республикасынын Жогорку аттестациалык 

комиссиясы», кыскартылган «ЖАК»; 

 расмий тилде - «Высшая аттестационная комиссия 

Кыргызской Республики», кыскартылган «ВАК». 

 

 

                 
 

 

 

            Основными принципами деятельности ВАК 

являются независимость, компетентность, 

объективность и соблюдение норм профессиональной 

этики. 

            ВАК является юридическим лицом, образованным в 

организационно-правовой форме учреждения, имеет 

самостоятельный баланс, расчетные счета, 

официальный бланк и печать с изображением 

Государственного герба Кыргызской Республики и со 

своим наименованием на государственном и 

официальном языках. 

 на государством языке - полное «Кыргыз 

Республикасынын Жогорку аттестациалык 

комиссиясы», сокращенное «ЖАК»; 

 на официальном языке – «Высшая аттестационная 

комиссия Кыргызской Республики», сокращенное 

«ВАК». 
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ЖАКтын негизги милдеттери Основными задачами ВАК являются 

 Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-

педагогикалык кадрларды аттестациялоо;  

 Кыргыз республикасынын илимий жана илимий-

педагогикалык потенциалын калыптандыруу, коомдун 

жана мамлекеттин муктаждыктарын, илимдин, билимдин, 

техниканын жана маданияттын өнүгүү келечегин эске 

алуу менен илимий жана илимий-педагогикалык 

кадрлардын сапаттык курамын жакшыртууга, аларды 

даярдоонун жана пайдалануунун натыйжалуулугун 

жогорулатууга көмөктөшүү; 

 Жогорку квалификациядагы илимий жана илимий-

педагогикалык кадрларды сертификациялоо жаатында эл 

аралык кызматташууну уюштуруу жана өнүктүрүү, КМШ 

мүчө мамлекеттердин, евразия экономикалык 

шериктештигине мүчө мамлекеттердин бирдиктүү билим 

берүү жана илимий мейкиндигин түзүүгө катышуу;  

 Жогорку аттестациялык комиссиянын ишинде 

маалыматтык технологияларды колдонууну кеңейтүү, 

жогорку аттестациялык комиссиянын маалыматтык 

тармагын түзүү, «антиплагиат» программасын 

өркүндөтүү. 

 

 Аттестация высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров; 

 Формирование научного и научно-педагогического 

потенциала кыргызской республики, содействие 

улучшению качественного состава научных и научно-

педагогических кадров, повышению эффективности их 

подготовки и использования с учетом потребностей 

общества и государства, перспектив развития науки, 

образования, техники и культуры; 

 Организация и развитие международного сотрудничества 

в области аттестации научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, участие в формировании 

единого образовательного и научного пространства 

государств-участников СНГ, государств-членов 

евразийского экономического сообщества; 

 Расширение применения информационных технологий в 

деятельности ВАК, создание информационной сети ВАК, 

совершенствование программы «антиплагиат». 
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СКОПУС (SCOPUS) СКОПУС (SCOPUS) 

      СКОПУС - бул миңдеген илимий басылмаларды жана 

китептерди камтыган азыркы мезгилдеги ири жана ири 

рефераттар базасы. Анын негизги милдети - ар кандай 

темадагы илимий журналдарды индекстөө жана көзөмөлдөө, 

ошондой эле макала жарыялангандан кийин, тигил же 

булактан алынган шилтемелерди (ссылкаларды) бекитүү.  

       24 миң индекстер техникалык, медициналык жана 

гуманитардык илимдер боюнча илимий басылмалардын 

аталышы, 5 миң басмакана. Маалымат базасы илимий 

журналдарды, конференциялардын материалдарын жана 

сериялык китептерди индекстейт. Scopus маалыматтар базасы 

Elsevier Publishing Corporation (elsevier.com/scopus) тарабынан 

дүйнөдөгү эң ири универсалдуу абстрактуу маалымат базасы 

катары жарыяланган илимий шилтемелерди көзөмөлдөө 

мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

       СКОПУС - бул техникалык жана гуманитардык изилдөө 

жаатында илимий эмгектерди ыңгайлуу, тез жана натыйжалуу 

издөөнүн эң чоң куралы болгон маалымат базасы. Бул 

маалымат базасында индекстелген миллиондогон 

басылмалардын материалдарын камтыйт жана дүйнө жүзү 

боюнча күн сайын миңдеген окумуштуулар колдонушат.                 

 

 

      СКОПУС – это огромная, и самая крупная на данный 

момент реферативная база данных, в которую входят тысячи 

научных изданий и книг. Ее основной задачей является 

индексация и отслеживание научных журналов самых 

различных тематик, и фиксация цитируемости из того или 

иного источника, после того как прошла публикация статьи. 

       Индексирует 24 тыс. названий научных изданий по 

техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. 

издателей. База данных индексирует научные журналы, 

материалы конференций и серийные книжные издания. База 

данных Scopus позиционируется издательской 

корпорацией  Elsevier Publishing Corporation 

(elsevier.com/scopus)  как крупнейшая в мире универсальная 

реферативная база данных с возможностями отслеживания 

научной цитируемости публикаций. 

        СКОПУС – это огромная, и самая крупная на данный 

момент реферативная база данных, в которую входят тысячи 

научных изданий и книг. Ее основной задачей является 

индексация и отслеживание научных журналов самых 

различных тематик, и фиксация цитируемости из того или 

иного источника, после того как прошла публикация статьи. 
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