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Юбилейные даты 

 
  
 
 

Ғылымның қара шаңырағы –  
ҚР ҰҒА 70 жыл 

 
1946 жылы КСРО ҒА Қазақ филиалының негізінде Қазақ КСР Ғылым академиясы құрылып,            

1 шілдеде оның алғашқы сессиясы ашылды. Мемлекет көлеміндегі ғылыми орталықтың құрылуы 
отандық ғылымның дамуыназор мүмкіндік жасады.Биыл осы Ғылым академиясының құрылғанына 
70 жыл толып отыр. 

2017 жылдың 22 ақпанында Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера жəне балет 
театрындаҚР Президенті, ҚР ҰҒА академигі Н.Ə. Назарбаевтың қатысуымен Қазақстан Республи-
касы Ұлттық ғылым академиясының 70-жылдық мерейтойына арналған Жалпы жиналысының 
салтанатты сессиясы өтті.  

Мерекелік жиналыста ҚР ҰҒА президенті М.Ж.Жұрынов өзінің баяндамасында мемлекеттің 
қалыптасуы мен дамуындағы академияның рөлін атап өтіп, Елбасының халықаралық аренадағы 
беделіне жəне президенттің жүргізіп отырған саясатының маңыздылығына ерекше тоқталып өтті. 

Сессияға ҰҒА академиктері мен мүше-корреспонденттері, шетелдік мүшелері, еліміздің зиялы 
қауымы,ғылыми зерттеу институттарының директорлары, жоғары оқу орындарының ректорлары, 
көрнекті қоғам жəне мəдениет қайраткерлері, «Ғылым ордасы» РМК қызметкерлері, шетелдік 
ғалымдарқатысты.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 70-жылдығына орай Қазақстан 
Республикасы Президентінің архиві «Қазақстанның іргелі ғылымының қалыптасу тарихынан» атты 
құжаттық көрмесін ұйымдастырды. Осы шараны дайындау барысында Қазақстан ғылымының 
тарихы мұражайы қорынан мұражай қызметкерлері ҚР ҰҒА 70-жылдық мерейтойына орай 
жасаған фотокөрменің суреттеріалынып, көрмеге қойылды. 
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Келесі күні ҚР ҰҒА президенті М.Ж.Жұрынов бірқатар ТМД мемлекеттірінің ғалымдарымен, 
оның ішінде Молдова Ғылым академиясының президенті Г.Г.Дука, Татарстан Ғылым 
академиясының президенті М.Х.Салахов, Украина ҰҒА вице-президенті В.Г.Кошечко жəне 
т.б.«Ғылым ордасы» РМК Қазақстан ғылымының тарихы музейіне келді. Музей меңгерушісі 
Назира Дүйсембаева қонақтарғаежелгі кезеңнен бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан ғылымының 
дамукезеңдері жайлы айтып,музей экспозициясымен таныстырып өтті. 

 

 
 
 

А.Қ.Даулбаева,  магистр, 
Қазақстан ғылымының тарихы  
музейінің ғылыми қызметкері 
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Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
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