
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева объявляет о проведении республиканского конкурса на лучшую 

научную работу. Победители будут награждены денежной Премией имени 

Шракбека Кабылбаева. 

К участию в конкурсе принимаются работы студентов (курсантов), 

магистрантов, докторантов, преподавателей вузов и всех интересующихся 

проблемами развития органов внутренних дел. Итоги конкурса будут подведены 

в октябре 2020 года на Международной научно-практической конференции 

«Организация органов внутренних дел: проблемы и пути решения»  

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Правовой статус осужденных; 

2. Психология лиц отбывающих наказание за уголовные правонарушения; 

3. Ресоциализация осужденных; 

4. Виды уголовных наказаний: вопросы эффективности; 

5. Пенитенциарные системы мира; 

6. Взаимодействие полиции и общества; 

7. Профилактика детской и подростковой преступности; 

8. Вопросы безопасности граждан на дорогах и на воде; 

9. ОВД и СМИ. 

  

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучшая научная работа среди студентов (курсантов); 

2. Лучшая научная работа среди магистрантов; 

3. Лучшая работа среди докторантов; 

4. Лучшая работа среди практических работников и всех интересующихся 

проблемами развития органов внутренних дел; 

5. Лучший научный руководитель. 

 

 На конкурс принимаются работы, выполненные с 20 января по 25 августа 

2020 года. 

 

Представляемые на конкурс работы по мере поступления будут 

опубликовываться на сайте Академии. 

По итогам конкурса планируется издание электронного сборника 

материалов.  

Материалы направлять на электронный адрес е-mail: rio.kui@mail.ru в 

Отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской 

работы (по установленной форме). 

 Автор(ы)  могут публиковать свои работы на любых печатных изданиях с 

направлением ее копии (ссылки) в адрес Академии, с пометкой «для участия в 

конкурсе». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 

На конкурс представляются первые экземпляры научных работ, 

отпечатанные через полтора интервала. Объем работ не должен превышать 20 – 

40 страниц машинописного текста с указанием нумерации страниц без 

приложений, в редакторе  Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman – 

14, размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1 

см. Литература дается в конце основного текста с отступом в одну строку. 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.ru и в распечатанном виде 

обычной почтой. При направлении файла электронной почтой тема сообщения 

должна содержать имя и фамилию участника с обязательным указанием «на 

конкурс». 

Информацию и справки по организации конкурса можно получить по 

телефонам: 8 (7142) 26-02-80 (вн. 120) - рабочий, 87475197746 – начальник 

отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской 

работы, майор полиции Алпеисов Болат Бахытбекович. 

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

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева. 
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясы Ш. Қабылбаев атындағы сыйлығына ең үздік ғылыми жұмыс 

республикалық конкурсының өткізілетіндігі туралы жариялайды 

Конкурсқа қатысу үшін студенттердің (курсанттардың), 

магистранттардың, докторанттардың, ЖОО-ның оқытушыларының және ішкі 

істер органдарының даму мәселелеріне қызығушылық танытатын барлық 

қызметкерлердің жұмыстары қабылданады. Конкурстың қорытындысы 2020 

жылдың қазан айында өткізілетін «Қазіргі кезеңдегі ішкі істер органдарының 

ұйымдастырылуы және қызметі: мәселелері және шешу жолдары» атты 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында шығарылады. 

Конкурста келесі бағыттар бойынша жұмыс өткізіледі: 

1. Сотталғандардың құқықтық мәртебесі; 

2. Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жазасын өтеп жатқан 

адамдардың психологиясы; 

3. Сотталғандарды қайта әлеуметтендіру; 

4. Қылмыстық жазалаудың түрлері: тиімділік мәселелері; 

5. Әлемнің пенитенциарлық жүйелері; 

6. Полиция мен қоғамның өзара іс-қимылы; 

7. Балалар мен жасөспірімдер қылмысының алдын алу;  

8. Жолдағы және судағы азаматтардың қауіпсіздігі мәселелері; 

9. ІІО және БАҚ. 

 

Конкурс келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1. Студенттер (курсанттар) арасындағы ең үздік ғылыми жұмыс; 

2. Магистранттар арасындағы ең үздік ғылыми жұмыс; 

3. Докторанттар арасындағы ең үздік ғылыми жұмыс; 

4. Ішкі істер органдарының практикалық қызметкерлері және ішкі істер 

органдарының даму мәселелеріне қызығушылық танытатын барлық 

қызметкерлері арасындағы ең үздік ғылыми жұмыс; 

5. Ең үздік ғылыми жетекші.  

 

Конкурсқа 2020 жылдың 20 қаңтар мен 25 тамыз аралығында орындалған 

жұмыстар қабылданады. 

Конкурсқа ұсынылатын жұмыстар қабылдауына қарай Академия сайтында 

жарияланады.  

Конкурс қорытындысы бойынша материалдар жинағы басылып шығады. 

Материалдарды Ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын 

ұйымдастыру бөліміне е-mail: rio.kui@mail.ru электрондық мекен-жайына 

жіберулеріңізді сұраймыз (белгіленген нысан бойынша). 

Автор(лар) өз жұмыстарын кез келген баспа басылымдарында басып 

шығарып, оның көшірмесін (сілтемесін) Академияның мекенжайына «Байқауға 

қатысу үшін» деген белгімен жолдайды. 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛДАРДЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ: 

 

 Байқауға бір жарым ара қашықтық арқылы басылған ғылыми 

жұмыстардың бірінші даналары ұсынылады. Жұмыс көлемі 20-40 беттен аспауы, 

Word редакторында қосымшасыз бет саны көрсетілуі  қажет, бет үлгісі А4, қаріп 

(шрифт) - Тimes New Roman 14,жиектердің мөлшері: үстіңгі, астыңғы – 2 см, сол 

жақ  жиегі - 3 см,  оң жақ жиегі – 1,5 см, жолдардың аралығы- 1,5; теңестіру – ені 

бойынша, абзац шегінісі – 1 см. Әдебиет негізгі мәтіннің соңында бір жол 

шегінісімен беріледі. 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 сканерленген 

құжат). 

Жарияланған материалдардың нақтылығына редакция жауап бермейді. 

Баяндамаларды е-mail: rio.kui@mail.ru мекенжайына және басып шығарылған 

түрінде әдеттегідей поштамен жіберіңіз. Материалдарды электрондық поштамен 

жіберген жағдайда қатысушының аты-жөні және "на конкурс" деген сілтемесі 

болуы міндетті. 

Конкурс ұйымдастыру бойынша ақпарат пен анықтамаларды келесі 

телефондар арқылы алуға болады: жұмыс тел. – 8(7142) 26-02-80 (ішкі 120), 

ұялы тел. – 87475197746, ғылыми–зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын 

ұйымдастыру бөлімінің бастығы полиция майоры Алпеисов Болат 

Бахытбекович. 

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

11, Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясы. 
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