
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева 8 декабря 2017 года проводит научно-теоретическую 

конференцию, посвященную Дню Независимости Республики Казахстан и 

25-летию органов внутренних дел Республики Казахстан. Для участия 

приглашаются курсанты Академии и студенты высших учебных заведений 

области.  

 В рамках конференции планируется работа по следующим 

направлениям: 

- государственно-правовое развитие Республики Казахстан: 

достижения и перспективы. 

- культурно-исторические и социально-экономические аспекты 

развития независимого Казахстана.  

 Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

 Для участия в конференции необходимо до 10 ноября 2017 года 

направить в отдел организации научно-исследовательской и редакционно-

издательской работы заявку на e-mail oonir@mail.ru (образец заявки 

прилагается) и доклад. 

 

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 имени Шракбека 

Кабылбаева. Регистрация участников состоится 8 декабря 2017 г. в 14.30 ч., 

начало работы конференции – 15.00 ч. 

Информацию и справки по организации конференции можно получить 

по телефонам: 8 (7142) 25-52-80 (вн. 1-20) - начальник отдела организации 

научно-исследовательской и редакционно-издательской работы 

подполковник полиции Табулденов Алибек Нурмагамбетович; 8 (7142) 25-

52-80 (вн. 1-58) - научный сотрудник отдела организации научно- 

исследовательской и редакционно-издательской работы старший лейтенант 

полиции Байдильдина Рязия Казбековна 

mailto:oonir@mail.ru


 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 2017 жылғы 8 желтоқсанда Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек 

Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігі күніне және Ішкі істер органдарының 25 жылдығына арналған 

ғылыми-теориялық конференциясын өткізеді. Конференцияға қатысу үшін 

Академия курсанттары мен облыстың жоғары оқу орындарының студенттері 

шақырылады. 

Конференция аясында келесі бағыттар бойынша жұмыс жоспарлануда: 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық дамуы: 

жетістіктері мен келешегі. 

- Тәуелсіз Қазақстанның мәдени-тарихи және әлеуметтік-экономикалық 

даму аспектілері. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын. 

Конференцияға қатысу үшін 2017 жылдың 10 қарашасына дейін 

oonir@mail.ru e-mail бойынша өтінімдер (өтінім үлгісі ұсынылып отыр) мен 

баяндама мәтінін ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын 

ұйымдастыру бөліміне жолдауыңыз қажет. 

 

Өтінім үлгісі 

№ Секция Автор 

Т.А.Ә, курс, 

ЖОО 

Ғылыми жетекшісі 

Т.А.Ә. ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы, лауазымы  

Баяндама атауы 

1.     

 

 Конференцияның өткізілу орны: Қостанай қ., Абай даңғылы 11, 

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясы. Қатысушыларды тіркеу уақыты 2017 жылғы 8 желтоқсан сағ. 

14.30., конференцияның басталуы сағ. 15.00. 

 Конференцияны ұйымдастыру бойынша ақпараттар мен анықтамалар 

алу үшін келесі телефондарға хабарласуға болады:  

8(7142) 25-52-80 (1-20 ішкі) - ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа 

жұмысын ұйымдастыру бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі 

Табулденов Әлібек Нұрмағамбетұлы,  

8 (7142) 25-52-80 (1-58 ішкі) ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа 

жұмысын ұйымдастыру бөлімінің ғылыми қызметкері, полиция аға 

лейтенанты Байдильдина Рязия Қазбекқызы 
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