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Докторанттар, магистранттар және студенттердің «Жастар және құқық, экономика, білім беру 

салаларындағы инновациялар»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы  

(2021 ж. 15-16 сәуір күндері)  
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Құрметті студенттер, магистранттар мен докторанттар! 

 

2021 жыл 15 сәуірде «Тұран-Астана» университетінде ғылым апталығы аясында тұңғыш қазақ 

ғарышкер,  Кеңес Одағының Батыры, академик, Халық қаһарманы, техника ғылымдарының докторы, 

профессор -Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіровтің 75 жылдық мерейтойына және ғарышқа  ұшуының 30 

жылдығына  арналған «Жастар және құқық, экономика, білім беру салаларындағы инновациялар» атты 

студенттер, магистранттар мен докторанттар  үшін халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

ұйымдастырылады. 

Конференцияның мақсаты  - жас зерттеушілердің өзін-өзі кәсіби тұрғыда жүзеге асыруы және оларға 

аймақтық, жаһандық сипаттағы өзекті мәселелерді шешетін алаң құру. 

Конференцияның міндеттері - ғылымда, білім беруде, өндірісте инновациялық технологияларды 

пайдаланудың жаңа ғылыми және тәжірибелік нәтижелерін қарау; идеялармен алмасу, одан әрі зерттеу үшін 

бірлескен бағыттарды іздеу, оқу, ғылыми және өндірістік ұйымдар арасындағы ынтымақтастықты нығайту; 

жаңа байланыстар орнату және жастарды ғылыми ізденіске тарту. 

 Конференцияға қатысу - бұл студенттерге, магистранттар мен докторанттарға ғылым мен білім 

саласындағы ғылыми жетістіктерін сынақтан өткізудің тағы бір керемет мүмкіндігі! 

Конференцияда келесі секциялар жұмысы жоспарлануда: 

 

№ Секция атауы  

1. Экономикалық ғылымдар, қазіргі жағдайы және даму перспективалары 

2. Қазақстанды цифрландырудағы ақпараттық технологиялардың рөлі 

3. Жаһандану жағдайындағы құқық және құқық қорғауды жүзеге асыру 

4. Қазіргі университеттегі проблемалық-бағытталған, жобалық оқыту моделі 

 

Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс, ағылшын.  

Баяндама мәтіні 4-7 беттен тұратын Microsoft Word редакторында, Тimes New Roman 14 қарпімен, 

жоларалық интервалы – 1, барлық жолдар – 2 см., абзац - 1 см. Конференция материалдарының жинағы 

конференция өткізілгеннен кейін жарияланады.  

Баяндамалар тікелей көшіру әдісімен теріледі. Мақала мұқият өңделген түрде ұсынылуы қажет. 

Мақаланың мазмұнына автор жауапты. Ұйымдастыру комитеті конференция секцияларының тақырыбына 

сәйкес келмейтін материалдарды, реферативті түрде берілген материалдарды, белгіленген мерзімнен кейін 

жіберілген немесе осы хатта баяндалған талаптарды бұзып ресімделген мақалаларды қабылдамауға құқылы.  

Баяндамалар 2021 жылдың 7 сәуіріне дейін қабылданады.  

Аяқталған мақаланы электрондық поштаға жіберіңіз: smoilovs@mail.ru 

Мақаланы жариялаудың ұйымдастыру жарнасы студенттер үшін 2000 теңгені құрайды. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ 
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Жасырын тергеу әрекеттерін  жүргізу шарттары – жасырын тергеу әрекеттерін бұлтартпай орындау заң 

шығарушы нақ  бір жедел-іздестіру әрекетін әзірлеуге және жүзеге асыруға жағдай жасайды, олар жасырын 

тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде олардың тиімділігін арттыруға және жедел-іздестіру қызметі қағидаларының 

сақталуын кепілдеуге шақырылған жедел-іздестіру заңдарымен белгіленген арнайы ережелер. [1]. 

Жасырын жасырын тергеу әрекеттерін ұйымдастыру және оларды жүргізу тактикасы 1995 жылғы 15 

наурыздағы «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде Қазақсатан 

Республикасының Үкіметі бекітетін құпияландыруға жататын мағлұматтар тізбесіне сәйкес қызметтік, әскери 

және мемлекеттік құпияны құрауы мүмкін.  
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