
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

30 октября 2015 года в Костанайской академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

состоится международная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления развития правовой системы 

Казахстана», посвященная 20-летию принятия Конституции 

Республики Казахстан. 

На данной конференции планируется работа следующих секций: 

1. 20 лет Конституции Республики Казахстан: проблемы и 

перспективы развития конституционного строя. 

2. Шракбек Кабылбаев – основатель системы профессиональной 

подготовки кадров органов внутренних дел в Казахстане. 

3. Актуальные проблемы профилактики правонарушений в 

условиях реализации нового законодательства в Республики Казахстан. 

4. Проблемы совершенствования и реализации нового уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Казахстан. 

5. Научное и организационно-правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности в правоохранительных органах. 

6. Инновационные подходы в профессиональной подготовке 

сотрудников правоохранительных органов. 

7. Общность истории и культуры казахстанского народа – основа 

успешного правового развития Республики Казахстан. 

До начала работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции. Для участия в конференции прошу Вас до  

20 мая 2015 года направить в ОНИ и РИР (отдел организации научно-

исследовательской и редакционно-издательской работы) Костанайской 

академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева экземпляр доклада (по 

установленной форме). E-mail:rio.kui@mail.ru. 
 

Требования к оформлению материалов: 

Объем до 7 страниц, шрифт - TimesNewRoman 14, межстрочный 

интервал – одинарный, формат А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое, 

левое – 2,5 см, абзацный отступ - 1,25 см. 

В правом верхнем углу листа формата А4 указываются сведения 

(полные и точные) об авторе (Ф.И.О., организация, должность, ученая 

степень, ученое звание, специальное звание). Название доклада – по 

центру прописными буквами.  

Ссылки на научные источники следует указывать в квадратных 

скобках в соответствии со списком использованной литературы. 

Литература дается в конце основного текста с отступом в одну строку. 

Каждый источник должен иметь отдельный номер. 

Обязательно наличие резюме на казахском, русском, английском 

языках. 
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Для авторов без ученой степени необходимо приложить к докладу 

рецензию, подписанную научным руководителем, и выписку из протокола 

заседания кафедры (отдела) с рекомендацией к опубликованию 

(сканированный документ в формате .jpg или .pdf). 

За достоверность опубликованных материалов редакция 

ответственности не несет, доклады выслать на е-mail: rio.kui@mail.ruи в 

распечатанном виде обычной почтой. При направлении файла электронной 

почтой тема сообщения должна содержать имя и фамилию участника с 

обязательным указанием "на конференцию". 

Информацию и справки по организации конференции можно 

получить по телефонам: 8(7142) 25-52-80 (вн. 120) - рабочий, 87775113752 

– моб. начальника отдела организации научно-исследовательской и 

редакционно-издательской работы полковника полиции Сейпиевой 

Кульбайры Рамазановны. 

Адрес: 110005, Республика Казахстан, г. Костанай, пр. Абая, 11, 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева. 

 

С уважением, организационный комитет конференции! 
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2015 жылы 30 қазанда Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында 

«Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданғанына 20 

жыл толуына арналған «Қазақстанның құқықтық жүйесі дамуының 

басымдылық бағыты» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік 

конференциясы өткізіледі. 

Осы конференцияда келесі секциялардың жұмыстары 

жоспаралануда: 

1. Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл: 

конституциялық құрылыс дамуының мәселелері мен келешегі. 

2. Шыракбек Кабылбаев Қазақстандағы ішкі істер органдарының 

кадрларын кәсіптік даярлау жүйелерінің негізін қалаушы. 

3. Қазақстан Республикасында жаңа заңнамаларды жүзеге асыру 

шартындағы құқықбұзушылықтың алдын алудың өзекті мәселелері. 

4. Қазақстан Республикасының жаңа қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру және іске асыру 

мәселелері. 

5. Құқық қорғау органдарында жедел іздестіру қызметін ғылыми 

және ұйымдық-құқықтық  қамтамасыз ету. 

6. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіптік 

дайындығындағы инновациялық көзқарас. 

7. Қазақстан Республикасының табысты құқықтық дамуының 

негіздері – қазақстан халқының тарихы мен мәдениет ортақтығы. 

 Конференция жұмысына дейін конференцияның материалдар 

жинағын басып шығару жоспарлануда. Конференцияға қатысу үшін Сізден 

2015 жылғы 20 мамырына дейін Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек 

Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ҒЗжРБЖҰБ-не (ғылыми-

зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімі) 

баяндаманың данасын (көрсетілген нысан бойынша) жіберуіңізді 

сұраймын. E-mail: rio.kui@mail.ru. 

 

Рәсімдеу талаптары: 

 Мәтіннің көлемі 7 беттен аспауы керек, қаріп (шрифт) - Тimes New 

Roman 14, жолдардың аралығы – бір, бет үлгісі А4, жиегі: үстіңгі, астыңғы 

– 2 см, оң жақ, сол жақтағы жиектері - 2,5 см,  азатжол - 1,25 см. 

А4 формат парағының үстіңгі оң жағының шетіне автор (Т.А.Ж., 

ұйымы, лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, арнайы атағы) туралы 

мәліметтер (толық және нақты) жазылады. 

Ғылыми дереккөздерге жасалған сілтемелер пайдаланылған 

әдебиеттер тізіміне сәйкес төрт бұрышты жақшамен белгіленеді. Әдебиет 

негізгі мәтіннің соңында бір жол шегінісімен беріледі. Әр дереккөз жеке 

нөмірмен белгіленуі тиіс.  

 Түін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде болуы қажет. 
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 Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар дайындаған баяндамаларына ғылыми 

жетекшілерінің қолы қойылған сын-пікірлерді, кафедра (бөлім) отырысы 

хаттамаларынан  көшірмелерді және жариялауға арналған ұсынымдарды 

қоса беруі қажет (jpg немесе .pdf форматында көшірілген құжат). 

Басып шығарылған материалдардың нақтылығы мен дұрыстығына 

редакция жауап бермейді. Баяндамаларды е-mail: rio.kui@mail.ru және 

терілген түрінде әдеттегідей поштамен жіберіңіз. Материалдарды 

электрондық поштамен жіберген жағдайда қатысушының аты-жөні және 

"на конференцию" деген сілтемесі болуы міндетті. 

Конференцияны ұйымдастыру бойынша ақпарат пен анықтамаларды 

келесі телефондар арқылы алуға болады: жұмыс тел. – 8(7142) 25-52-80 

(120), ұялы тел. – 87775113752, ғылыми–зерттеу және редакциялық-баспа 

жұмысын ұйымдастыру бөлімінің бастығы полиция полковнигі Сейпиева 

Күлбайра Рамазанқызы. 

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., 110005, Абай 

даңғылы, 11, Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 

Қостанай академиясы. 

 

 

Құрметпен, конференцияны ұйымдастыру комитеті! 

 

mailto:iо.kui@mail.ru

