MƏQALƏNİN HAZIRLANMA QAYDALARI
 Təqdim edilən məqalə başqa jurnalda çap olunmamalı və ya digər jurnallara
çap üçün göndərilməməlidir. Əsas tələb onun yüksək elmi meyarlara (aktuallıq,
elmi yenilik və s.) uyğunluğudur. Müəllif son 10 ilin nəşrlərinə istinadlara
üstünlük verməlidir.
 Məqalənin həcmi xülasə, açar sözlər, cədvəllər, şəkillər və ədəbiyyat siyahı
daxil olmaqla 5-6 səhifə aralığında olmalıdır.
 Məqalələr azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində 25 sentyabr 2021-ci il
tarixinədək qəbul edilir.
 Məqalənin mətni A4 formatında, Microsoft Word redaktorunda tərtib
olunmalıdır.
 Səhifə parametrləri: soldan - 2.5 sm, sağdan – 2.5 sm, aşağıdan – 2 sm,
yuxarıdan – 2 sm.
 Şrift: Times New Roman, Ölçü: 12, Sətir aralığı: 1.3, Abzas: 1.25.
 Müəlliflər məqalələri hazırlamaq üçün MS Word ŞABLON faylı yükləməli və
istifadə etməlidirlər.
Məqalənin başlığı:
 Məqalənin başlığı qısa və informativ olmalıdır.
Xülasə və açar sözlər:
 Xülasədə baxılan məsələ, istifadə edilən metodlar və ən mühüm nəticələr
verilməlidir. Məqalənin xülasəsinə görə oxucu tədqiqatın mahiyyətini
anlamalıdır. Xülasənin həcmi məqalənin növündən asılı olaraq 100-250 söz
aralığında olmalıdır.
 Müəlliflər ən azı 5- 6 açar söz təqdim etməlidirlər.
 Məqalənin başlığı, müəlliflərin adı, atasının adı, soyadı, xülasə və açar sözlər
məqalənin yazıldığı dildən asılı olaraq dörd dildə (azərbaycan, türk, rus və
ingilis dillərində) əlavə olunmalıdır.
Şəkillər və cədvəllər:
 Şəkillər ardıcıl olaraq nömrələnməlidir. Şəkilaltı yazıda 15-dən artıq söz
olmamalıdır. Şəkillər üçün PNG və JPEG formatları uyğun hesab edilir. Bütün
şəkillər mətnin sonunda deyil, onun müvafiq yerlərində yerləşdirilməlidir.
 Cədvəllər ardıcıl olaraq nömrələnməlidir. Cədvəlin adında və orada verilən
abriviaturaların izahında 15-dən artıq söz olmamalıdır. Bütün cədvəllər mətnin

sonunda deyil, onun müvafiq yerlərində yerləşdirilməlidir. Bütün cədvəllərə
məqalənin mətnində müraciətlər olmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
 Ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə olmalıdır və yalnız mətndə istinad olunan və
artıq çap olunmuş əsərləri əhatə etməlidir. Ədəbiyyat siyahısı üçün
APA (Essentials APA Style) sistemindən istifadə edilməlidir. Siyahıya
məqalənin mövzusuna aid ən yeni istinadlar daxil edilməlidir.
Mətndə istinadların verilməsi: İstinadlar mətndə kvadrat mötərizədən,
məsələn, [1, səh. 25-35] istifadə etməklə verilir. Ədəbiyyat siyahısındakı bütün
mənbələrə mətndə istinad edilməlidir.
 Məqalələr mikailbyst@mail.ru, conference@lsu.edu.az, int-rel@lsu.edu.az
elektron ünvanlarından birinə göndərilməlidir.
REQUIREMENTS FOR ARTICLES
 The submitted article should not be published in another journal or sent to
other journals for publication. The main requirement is its compliance with
high scientific criteria (topicality, scientific innovation, etc.). The author should
prefer references, publications of the last 10 years.
 Volume of the article should be 5-6 pages including abstract, keywords, tables,
pictures and bibliography.
 Articles should be prepared in Azerbaijani, Turkish, English and Russian until
September 25, 2021.
 The text of the article should be submitted in Microsoft Word and A4 format.
 Page parameters: left - 2.5 cm, right - 2.5 cm, bottom - 2 cm, top - 2 cm.
 Font: Times New Roman, Size: 12, Line spacing: 1.3, Paragraph: 1.25.
 Authors should download and use the MS Word Template file to prepare
articles.
Title of the article:
 The title of the article should be short and informative.
Abstract and keywords:

 The issue under consideration, the methods used and the main conclusions
should be given in the abstract. According to the abstract of the article, the
reader must understand the essence of the research. The volume of the abstract
should be 100-250 words, depending on the type of the article.
 Authors should give at least 5-6 keywords.
 The title of the article, authors' names, patronymics, surnames, abstract and
keywords should be added in four languages (Azerbaijani, Turkish, Russian
and English) depending on the language of the article.
Images and tables:
 Images should be numbered sequentially. The caption should not contain more
than 15 words. PNG and JPEG formats are considered suitable for images. All
images should be placed in the appropriate places, not at the end of the text.
 Tables should be numbered sequentially. The name of the table and the
explanation of the abbreviations should not exceed 15 words. All tables should
be placed in the appropriate places, not at the end of the text. All tables should
be referenced in the text of the article.
Bibliography:
 Bibliography should be arranged alphabetically and should cover only the
works referenced in the text and already published. The bibliography should be
designed in accordance with APA system (Essentials APA Style). The latest
references concerning the topic of the article should be included to the list.
References in the text: The references in the text should be made in square
brackets for example, [1, p. 25-35]. All sources in the bibliography should be
referenced in the text.
 Articles should be sent to one of the following e-mail addresses:
mikailbyst@mail.ru, conference@lsu.edu.az , int-rel@lsu.edu.az .

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
 Представленная статья не должна публиковаться в другом журнале или
же не должна отправляться в другие журналы для публикации. Главное








требование – статья должна соответствовать высоким научным
критериям (актуальность, научная новизна и т. д.). Автор должен
предпочитать цитирования на публикации за последние 10 лет.
Объем текста статьи должен состоять из 5-6 страниц, вместе с резюме,
ключевыми словами, таблицами, изображениями и со списком
литературы.
Статьи принимаются до 25 сентября 2021 года на азербайджанском,
тюркском, английском и русском языках.
Основной текст статьи должен быть написан в формате А4, в редакторе
Microsoft Word.
Параметры страницы: с левого поля - 2.5 см, с правого поля – 2.5 см, с
нижнего поля – 2 см, с верхнего поля – 2 см.
Шрифт: Times
New
Roman, кегель: 12,
межстрочный
интервал: 1.3, абзацный отступ: 1.25.
Для подготовки статьи авторы должны загрузить и использовать файл
шаблона MS Word
Название статьи:

 Название статьи должно быть коротким и информативным.
Резюме и ключевые слова:
 В резюме должна содержаться рассматриваемая задача, использованные
методы и самые важные выводы. Читатель должен понимать суть
исследования по резюме статьи. В зависимости от типа статьи объём
резюме должен быть в пределах 100–250 слов в зависимости от типа
статьи.
 Авторы должны представлять не менее 5-6 ключевых слов.
 Название статьи, имена, фамилии, отчества авторов, резюме и ключевые
слова в зависимости от языка текста статьи должны добавляться на
четыре языках (азербайджанский, тюркский, русский и английский).
Рисунки и таблицы:
 Рисунки должны быть последовательно пронумерованы. В названии
статьи и в объяснении данной там аббревиатуре не должно быть более 15
слов. Форматы PNG и JPEG считаются подходящими для рисунок. Все
рисунки следует размещать в соответствующих местах, а не в конце
текста.



Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. В названии
таблицы и в объяснении данной там аббревиатуре не должно быть более
15 слов. Все таблицы должны размещаться в соответствующих местах, а
не в конце текста. В тексте статьи всем таблицам должно быть
обращаться.
Список использованной литературы:

 Список литературы должен быть в алфавитном порядке и должен
охватывать только те работы, которые цитируются в тексте и уже
опубликованы. Для списка литературы следует использовать систему
Essentials APA Style. В список должны добавляться самые новые
цитирования на тему статьи.
Подача ссылок в тексте: Ссылки в тексте даются в квадратных скобках,
например, [1, с. 25-35] дается с использованием. Все источники в списке
литературы должны быть процитированы в тексте.
 Статьи следует присылать на один из электронных
mikailbyst@mail.ru, conference@lsu.edu.az, int-rel@lsu.edu.az

адресов:

