
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

6 апреля 2019 года Алматинская академия  МВД  Республики Казахстан имени                          

Макана Есбулатова проводит ежегодную научно-теоретическую конференцию курсантов                 

(студентов) «Молодежь и наука». 

Работа конференции будет организована по следующим секциям: 

1. Теория и история права и государства; конституционное право; 

2. Административное право; 

3. Гражданское право и гражданский процесс; 

4. Уголовное право и криминология; 

5. Уголовно-процессуальное право, криминалистика и судебная экспертиза; 

6.  Оперативно-розыскная деятельность; 

7. Общеобразовательные и социально-гуманитарные дисциплины; 

8. Языковая культура будущего специалиста (юриста, сотрудника правоохранительных 

органов); 

9. Использование современных информационных технологий (сбор, анализ, защита инфор-

мации). 

Приглашаем курсантов (студентов) принять участие в работе конференции. Количество 

допускаемых к участию докладчиков – не более 3 человек от одного вуза на одну секцию. До-

клады могут быть на государственном, русском, английском языках. Лучшие доклады будут отме-

чены.  Сборник тезисов будет опубликован ко дню проведения научного мероприятия.  

Место проведения конференции – г. Алматы, ул. Утепова, 29. Регистрация участников кон-

ференции будет осуществляться 6 апреля 2019 г. в 9 час. 00 мин. по указанному адресу. Програм-

ма конференции включает пленарное и секционные заседания. Начало пленарного заседания в 10 

час.00 мин. 
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов (в электронной и распечатанной форме. 

Файл назвать фамилией автора) просим представить не позднее 19 марта 2019 г., в отдел органи-

зации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы (ООНИиРИР) Алматинской 

академии МВД РК им. М.Есбулатова. Заявка должна быть заверена руководством вуза. Заявки 

просим отправить по e-mail: – police_magazine@mail.ru 

Форма заявки (на бланке вуза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместителю начальника Алматинской академии  

МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова 

д.ю.н., профессору, полковнику полиции 

Ж.Р. Дильбархановой 

 

Прошу включить в программу конференции «Молодежь и наука» доклады следующих студентов 

(курсантов)  

№ Секция 

Научный  

руководитель - ФИО, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

Автор 

ФИО студента 

(курсанта), курс, 

факультет 

Название доклада 
Контакт-

ный. тел. 

1.       

2.       

 

Заместитель начальника (проректор)   __________________     И.О.Фамилия  



 

 

 

Требования к тезисам: Текст набрать в редакторе Word 97-2003; объем тезисов – не более 1  

стр. формата А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1, поля – по 2 см. В правом 

верхнем углу – фамилия, и.о. автора, курс и вуз. По центру – название тезисов доклада. Текст те-

зисов выровнять по ширине. Тезисы просим отправить по e-mail: redaktora-zhk@mail.ru 

По всем интересующим вопросам просим обращаться в Организационный комитет конфе-

ренции (тел. 8-727-337-80-86, вн. тел. 426, 374 отдел организации научно-исследовательской и ре-

дакционно-издательской работы Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова).  



АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2019 жылдың 6 сәуірінде Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы 

академиясында курсанттар мен студенттердің жыл сайын өтетін «Жастар және ғылым» атты 

ғылыми-теориялық конференциясы өтеді. 

Конференция жұмысы келесі секцияларды жоспарлайды: 

1. Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы; конституциялық құқық; 

2. Әкімшілік құқық; 

3. Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу; 

4. Қылмыстық құқық және криминология; 

5. Қылмыстық іс жүргізу, криминалистика, сот сараптамасы; 

6.  Жедел-іздестіру қызметі; 

7. Жалпы білім және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер; 

8. Ертеңгі маманның тіл мәдениеті (заңгер, құқық қорғау қызметкері); 

9. Бүгінгі заманның ақпараттық технологияларын қолдану (жинау, анализ, ақпаратты 

қорғау). 

Курсанттарды (студенттерді) конференцияға қатысуға шақырамыз. Әр секцияда үш 

баяндамашыдан аспау қажет. Баяндамаларды мемлекеттік, орыс және ағылшын тілінде жіберуге 

болады. Үздік баяндамалар бағаланады. Тезис жинақтары іс-шараның күніне жарияланады.  

Конференцияның өтетін орны: Алматы қаласы, Өтепов көшесі 29. Қатысушыларды тіркеу 

2019 жылы 6 сәуір күні сағат 9.00 жоғарыда көрсетілген мекенжайда өтеді. Конференция 

бағдарламасы пленарлық және секция отырыстарын жоспарлайды. Пленарлық отырыс сағат   

10.00-де басталады. 

Конференцияға қатысуға өтінімдер мен тезистер электронды және қағазда басылған түрде 

тапсырылуы керек. Файылды автордың тегімен атаңыз. 2019 жылдың 19 наурызына дейін ҚР 

ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ғылыми зерттеу және редакциялық баспа 

жұмыстарын ұйымдастыру бөліміне (ҒЗжРБЖҰБ) жіберуіңізді сұраймын. Өтінім оқу орны 

басшылығының атынан жіберілу керек. Өтінімді – police_magazine@mail.ru жіберулеріңізді 

сұраймыз. 

Өтінім формасы (оқу орнының бланкісінде болу керек): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезиске қойылатын талаптар:Тексті Word 97-2003 редакторына басыңыз; тезис көлемі – 

1 беттен аспау керек. форматы А4, шрифті Times New Roman, кегль – 14, интервалы – 1, полясы – 

2 см. Жоғарғы оң жағында автордың аты-жөні, курсы, оқу орны. Ортасында баяндама тезистің 

аты. Тезис тексті ортасынан түзеңіз. Тезисті e-mail redaktora-zhk@mail.ru жіберулеріңізді 

сұраймыз. 
Қосымша сұрақтарды конференцияның ұйымдастыру комитетінен алуға болады  

(тел. 8-727-337-80-86, ішкі тел. 426, 374) ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының 

ғылым-зерттеу және редакциялық баспа жұмыстарын ұйымдастыру бөлімі). 

Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов ат. 

Алматы академиясы бастығының орынбасары 

з.ғ.д., профессор, полиция полковнигі 

Ж.Р. Ділбархановаға 
 

«Жастар және ғылым» конференциясының бағдарламасына келесі студенттердің (курсанттың) 

баяндамаларын қосуыңызды сұраймын. 

№ Секция 

Ғылыми жетекші – тегі, 

аты, әкесінің аты, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы, 

лауазымы 

Автор 

тегі, аты, әкесінің аты, 

студенттің (курсанттың), 

курсы, факультеті 

Баяндаманың 

атауы 

Байланыс 

теле-

фоны 

1.       

2.       
 

Бастықтың орынбасары (проректор)   __________________   Тегі, аты, әкесінің аты 

қолы 


