
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ 

ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
2020 жылғы 10 сәуірде Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдарының академиясы  

«Қазіргі заң ғылымының дамуы: теория және практика» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.  

 Конференция жұмысына отандық және шетелдік жоғары оқу 

орындарының жас ғалымдары, докторанттары мен магистранттары қатыса 

алады. 

Конференция жұмысы келесі бағыттарда жоспарланып отыр: 

1. Конституциялық және әкімшілік заңнаманың құқықтық негіздері; 

2. Азаматтық және азаматтық процестік заңнаманы қолданудың 

теориялық және тәжірибелік аспектілері; 

3. Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы қолданудың 

теориялық және тәжірибелік аспектілері; 

4. Құқық қорғау қызметінің халықаралық құқықтық қатамасыз етілуі. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері. 

Ұсынылған материалдар конференция жұмысы басталғанға дейін 

жарияланады. Мақалалар тегін жарияланады. Жинаққа ISBN беріледі.  

Қатысу шарты: 2020 жылғы 1 наурыздан кешіктірмей, ұйымдастыру 

комитетіне өтінім (өтінім үлгісі ұсынылады) мен ғылыми мақала мәтінінің 

электронды нұсқасын smu_apo@mail.ru электронды мекенжайына жолдау 

қажет. 

 

МАҚАЛАНЫ РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

 

5-8 парақ көлеміндегі мақала MS Word пішімінде; өлшемі – 14; 

жоларалығы – 1 см.; жиек сызықтары: сол және оң жақтары – 2 см.; жоғары 

және төменгі жақтары – 2 см-ден. Жоғары сол жақта УДК индексін қою 

қажет. 

Бірінші жолда – автор(-лар)дың, тегі, аты-жөні, лаузымы, шені, ғылыми 

дәрежесі (болған жағдайда) көрсетіледі. Келесі жолда – ұйым атауы, қала, ел 

атауы, автордың электронды поштасы. Орта тұсында мақаланың аты бас 

әріптермен, қою қара әріптермен жазылады. Астында аннотация және түйінді 
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сөздер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілуі тиіс (Times New Roman, 

курсив, кегль 12).  

Бір жолдан кейін – мақала мәтіні. Мәтінде сурет, кесте келтіруге 

болады. Сілтемелер шаршы жақшаларда мәтінде қолдану реттілігі бойынша 

беріледі. Толық библиографиялық тізім мақала тілінде мақала аяғында 

келтіріледі.  

Материалдар барлық талаптарға сай мұқият редакцияланған болуы 

қажет. Аталған конференция тақырыбына, ресімдеу талаптарына сәйкес 

келмейтін және ұйымдастыру комитетіне бекітілген мерзімнен (2020 

жылғы 1 наурыздан) кешіктіріліп ұсынылған мақалалар конференция 

материалдарының жинағына енгізілмейді және авторға қайтарылмайды. 

Материалдар авторлық редакцияда жарияланады.  

Жүріп-тұру, тамақтану шығындары конференция қатысушысының 

есебінен жүзеге асырылады. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 010078, Қазақстан 

Республикасы, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, 

Республика көш., 16. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы 

жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы.  

Қосымша мәліметтер алу үшін: 

1. Калмурзина Зарина Жандарбековна (тел.: +7 707 815 16 14); 

2. Тапенова Асем Рыскановна (тел.:  +7 7015181268) 

 

Қосымша 1 
 ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ  

 
Автор(-лар)дың Т.Е.Ә (әрқайсысы)  

Жұмыс орны(лауазымы)/оқу орны (курс) 

(әрқайсысы); атағы, ғылыми дәрежесі (болған 

жағдайда). 

 

Қала, ел атауы (әрқайсысы)  

Мекежайы (әрқайсысы)  

Мобильный телефон (әрқайсысы)  

Е-mail (әрқайсысы)  

Секция атауы (бағыты)  

Қатысу нысаны (ішкі/сырттай)  

Мақала атауы  

УДК (мына сайт https://teacode.com/online/udc/)  

 

 

  



АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В преддверии Дня работников науки Академия правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 10 апреля      

2020 года проводит Международную научно-практическую конференцию 

на тему: «Развитие современной юридической науки: теория и 

практика». 

В работе конференции могут принять участие молодые ученые, 

докторанты и магистранты отечественных и зарубежных высших учебных 

заведений.  

Работа конференции планируется в следующем направлении: 

1. Правовые основы конституционного и административного 

законодательства; 

2. Теоретические и практические аспекты применения гражданского и 

гражданского процессуального законодательства; 

3. Теоретические и практические аспекты применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства; 

4. Международное правовое обеспечение правоохранительной 

деятельности. 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Представленные материалы будут опубликованы до начала работы 

конференции. Взнос за публикацию не предусматривается. Сборнику статей 

присваивается ISBN.  

Условия участия: не позднее 1 марта 2020 года направить в 

оргкомитет заявку (образец заявки прилагается) и текст научной статьи на 

электронный адрес: smu_apo@mail.ru  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:  

Статья объемом 5-8 страниц должна быть набрана в текстовом 

редакторе MS Word; шрифт Times New Roman кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1; абзац-1,25 см, поля: левое, правое, верхнее и нижнее по – 2 см. 

В левом верхнем углу проставляется индекс УДК.  

Первая строка – инициалы и фамилия автора (-ов), должность, звание, 

ученая степень (при наличии). На следующей строке - название организации, 

ниже - город и страна, ниже – адрес электронной почты автора. По центру - 
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название статьи прописными буквами жирным шрифтом. Ниже размещаются 

аннотация и ключевые слова на казахском, русском и английском языках.  

Основной текст статьи начинается через строку. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках, 

нумерация ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический список 

на языке статьи приводится в конце статьи. 

Статья должна быть тщательно отредактирована с соблюдением всех 

требований. Статьи, не соответствующие заявленной тематике 

конференции, требованиям оформления и представленные в оргкомитет 

позднее установленного срока (до 1 марта 2020 года), в сборник 

материалов конференции не включается и авторам не возвращается. 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции.  

Международные транспортные расходы, проживание и питание – за счет 

средств направляющей стороны. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Адрес оргкомитета: 010078, Республика Казахстан, Акмолинская 

область, Целиноградский район, село Косшы, ул. Республика, 16, Академия 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики 

Казахстан.  

За дополнительной информацией Вы можете обращаться по тел.:  

3. Калмурзина Зарина Жандарбековна (тел.: +7 707 815 16 14); 

4. Тапенова Асем Рыскановна (тел.:  +7 7015181268) 

 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
Ф.И.О. автора и соавторов (полностью каждого)  

Место работы (должность)/учебы (курс) 

(полностью каждого); звание, ученая степень (при 

наличии). 

 

Город, страна (полностью каждого)  

Адрес (полностью каждого)  

Мобильный телефон (полностью каждого)  

Е-mail (полностью каждого)  

Название секции (направления)  

Форма участия (очная/заочная)  

Название статьи  

УДК (для определения номера можно 

воспользоваться сайтом 

https://teacode.com/online/udc/) 

 

 

 

 

 


