
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
 2016 жылғы 13 мамырда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің  

Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында «Ғылым жастар көзімен» атты 

халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы өткізіледі. Конференцияға қатысу 

үшін Қазақстан Республикасының және ТМД елдерінің жоғары оқу орындарының 

курсанттары мен студенттері шақырылады.   

Конференция шеңберінде келесі секциялардың жұмыстары жоспаралануда: 

1 секция. Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық дамудың, азаматтық және еңбек 

заңнамаларының теориялары мен тәжірибелерінің өзекті мәселелері 

2 секция. Қазақстан Республикасының қылмыстық және қылмыстық-атқару 

құқығын жетілдіру мәселелері және үрдістері. 

3 секция. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және әкімшілік 

заңнамасының өзекті мәселелері. 

4 секция. Құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру қызметін жетілдіру 

мәселелері.  
5 секция. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің психологиялық-

педагогикалық және әскери дайындығы 

6 секция. Бес институционалдық реформаларды іске асыру аясында Қазақстан 

Республикасының  әлеуметтік-экономикалық даму үрдістері 

7 секция. Қазақстандағы 2016 жылғы тарихи-саяси мерейтойлар 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.  

 

Конференцияға қатысу үшін 2016 жылдың 14 наурызына дейін ғылыми-

зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын ұйымдастыру бөліміне өтінімдерді (өтінім 

үлгісі қосымша берілген) және баяндама мәтінін ұсынуыңыз қажет. e-mail: 

rio.kui@mail.ru 
 

 Ғылыми баяндамаларды рәсімдеу талаптары: 

Баяндама көлемі – 3 бетке дейін,  А4 форматта; 

Шрифт - Times New Roman ( KZ Times New Roman); 

Жол аралығы – 1,5 интервал, азат жол – 1 см, барлық жиегі – 2 см. 

Бастапқы жолдың оң жағында автордың тегі, аты-жөні, курс, ғылыми жетекшісі, 

жоғары оқу орнының атауы жазылады. 

Келесі жолдың ортасында баяндаманың тақырыбы (жай әріптермен, қою шрифтпен). 

Баяндама мәтінін көлденеңінен тегістеу. 

Сілтемелер баяндама соңында, мәтін ішінде төртбұрыш жақшамен көрсетіледі. 

Ғылыми жетекшінің пікірі. 

 

Өтінім үлгісі 
№ Секция Автор 

 аты-жөні, курс, 

ЖОО 

Ғылыми жетекшісі 

аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы, 

лауазымы  

Баяндама атауы 

1.     

  

Конференцияның өткізілу орны: Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 11, ҚР ІІМ               

Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы. Қатысушыларды тіркеу уақыты 2016 

ж. 13 мамырда, сағ. 9.00, конференцияның басталуы сағ. 10.00-де. 

 

 

mailto:rio.kui@mail.ru


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева            

13 мая 2016 года проводит международную научно-теоретическую конференцию на 

тему: «Наука глазами молодежи». Для участия приглашаются курсанты и студенты 

высших учебных заведений Республики Казахстан и стран СНГ.  

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Актуальные проблемы теории и практики государственно-правового 

развития, гражданского и трудового законодательства в Казахстане. 

Секция 2. Проблемы и тенденции совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного права Республики Казахстан. 

Секция 3. Основные аспекты новелл административного законодательства 

Республики Казахстан. 

Секция 4. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов. 

Секция 5. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан. 

 Секция 6. Психолого-педагогическая и боевая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов. 

 Секция 7. Тенденции социально-экономического  развития Республики 

Казахстан в свете реализации пяти институциональных реформ. 

 Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 
  

Для участия в конференции необходимо не позднее 14 марта 2016 года 

предоставить в отдел организации научно-исследовательской и редакционно-

издательской работы  заявку (образец заявки прилагается) и текст доклада (на 

электронном носителе).  

e-mail: rio.kui@mail.ru 
 

 

Требования к оформлению научных докладов: 

Объем доклада – до 3 стр. формата А4; 

Шрифт - Times New Roman (KZ Times New Roman); 

Межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, поля – по 2 см. 

В правом верхнем углу указать сведения об авторе: фамилия, и.о., курс, 

фамилия, и.о. научного руководителя, наименование вуза. 

По центру название доклада (прописным, полужирным шрифтом). 

Текст доклада выровнять по ширине. 

Ссылки концевые, по тексту оформляются в квадратных скобках. 

Рецензия научного руководителя. 

 

Форма заявки 
№ Секция Автор 

ФИО, курс, вуз 
Научный руководитель  

ФИО, ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Название доклада 

1.     

 
 Место проведения конференции: г. Костанай, проспект Абая 11, Костанайская 

академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. Регистрация участников 

состоится 13 мая 2016 г. в 9.00 ч., начало работы конференции – 10.00 ч. 
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