
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 
 

«Торайғыров университеті» КЕАҚ және Ресей Федерациясының Президент жанындағы 

ХШРАМмҚ филиалы – Сібір басқару институты 

Қазақстан Республикасы, Павлодар қ. 2023 ж. 7 сәуірінде өтетін  

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: МЕМЛЕКЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» 

атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға шақырады 

 

Конференция жұмысына қазақстандық және шетелдік жетекші заң жоғары оқу орындарының, 

ғылыми орталықтардың, әртүрлі деңгейдегі сот, заң шығарушы, атқарушы биліктің өкілдері қатысады. 

Конференция конституциялық, әкімшілік, қылмыстық, азаматтық, әлеуметтік, еңбек, экологиялық 

құқық және өзге де құқық салаларының өзекті мәселелеріне, сондай-ақ Қазақстанның жаңа 

жағдайдағы әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне арналады. Қазіргі кездегі ұлттық және 

халықаралық және өзге де салалық бағыттардың әртүрлі аспектілерінің мәселелерін талқылау 

жоспарланып отыр. 

Конференция аясында келесі бағыттар бойынша өзекті мәселелерді талқылау үшін пікірталас 

алаңдарының жұмысы ұсынылады: 

1 дискуссиялық алаң: Қазақстанның конституциялық эволюциясы қоғамның және мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық саясатының одан әрі дамуының негізі ретінде  

2 дискуссиялық алаң: Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат 

тұжырымдамасы аясында ұлттық құқықты дамытудың негізгі бағыттары  

3 дискуссиялық алаң: Сот билігін жетілдіру және адам құқықтарын қорғау - жаңа 

конституциялық-құқықтық кеңістіктегі демократиялық өзгерістердің негізі 

Секциялық отырыстарға қатысу үшін тіркелу (2023 жылдың 17 наурызына дейін): 

https://forms.gle/n9Cd65dTmWvkKeWX8 

Конференцияның қорытындысы бойынша ғылыми мақалалардың жинағы электронды 

форматта (PDF) жарияланады, конференция қатысушыларына электронды сертификаттар беріледі. 

Материалдарды ұсыну мерзімі: 2023 жылдың 17 наурызына дейін (қоса алғанда) ТЕК 

www.sci-conf.tou.edu.kz сайт арқылы. Көрсетілген МЕРЗІМНЕН КЕШ ЖІБЕРІЛГЕН және 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТАҒА жіберілген мақалалар ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ! 

Өткізу орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ, Павлодар қ., 64 Ломов көшесі, БОҒ. 

Өткізу форматы: оффлайн. 
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МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

1. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

2. 1 (бір) мақаланы жариялау құны – 3 000 ТЕҢГЕ (электрондық жинақ). Төлем мақаланы 

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ ҚАБЫЛДАҒАННАН КЕЙІН ҒАНА төленеді. Егер жарияланымнан бас 

тартылса, қаражат ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. Мақаланы жариялау құны туралы толығырақ                  

www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында. 

3. Мақала көлемі: Times New Roman қарпімен (12-кегль) 3-5 бет. Мақалаларды рәсімдеуге 

қойылатын талаптармен және Мақаланы рәсімдеу үлгісімен толығырақ www.sci-conf.tou.edu.kz 

сайттағы "Авторларға" бөлімінде танысуға болады. 

4. Мақаланың өзіндік ерекшелігі кемінде 60% болуы керек. Тексеруді antiplagiat.ru, 

exactus.ru немесе басқа тегін сервистер арқылы жүзеге асыруға болады. Плагиатқа тексеруден өту 

туралы анықтама JPG (скриншот) немесе PDF форматтарында қабылданады, анықтамада 

мақаланың/автордың атауы анық көрінуі керек. Талаптарға сай келмейтін анықтамалар 

қабылданбайды. 

5. Бір автордың (авторлардың) мақалалар саны шектелмейді. 

6. Бір мақалада бес автордан артық болмау керек. 

7. Ғылыми мақала конференция тақырыбына сәйкес болуы, түпнұсқа, өзекті болуы, ғылыми 

жаңалығы, болжамдардың негізділігі болуы, емле, пунктуация ережелері мен төменде көрсетілген 

ресімдеу талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

8. Жауапты хатшы тіркеу ережелеріне, секция тақырыбына сәйкес келмейтін материалдарды 

қайтаруға немесе қабылдамауға құқылы. 

 

БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ 

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Ломов көш., 64-үй, Торайғыров 

университеті 

Ғылым және коммерцияландыру бөлімі (238а каб.) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83, WhatsApp: +7 778 045 3211 (ТЕК ХАБАРЛАМАЛАР) 9:00 бастап 18:00 

дейін жұмыс күндерінде. 

«Құқықтану» кафедрасы (425 каб.) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-77, WhatsApp: +7 701 340 2245 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

НАО «Торайгыров университет» и Сибирский институт управления — Филиал РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации приглашают принять участие 

в Международной научно-практической конференции 

«НОВЫЙ КАЗАХСТАН: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВА», 

которая состоится 7 апреля 2023 года в г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

В работе конференции примут участие представители ведущих казахстанских и зарубежных 

юридических вузов, научных центров, судебной, законодательной, исполнительной власти различных 

уровней. Конференция посвящена актуальным вопросам конституционного, административного, 

уголовного, гражданского, социального, трудового, экологического права и других правовых 

отраслей, а также проблемам социально-экономического развития Казахстана в условиях новой 

реальности. Планируется обсуждение актуальных вопросов, посвященных различным аспектам 

современного национального и международного права и иных отраслевых направлений. 

В рамках конференции предлагается работа дискуссионных площадок для обсуждения 

актуальных вопросов по следующим направлениям: 

Дискуссионная площадка 1: Конституционная эволюция Казахстана как основа дальнейшего 

развития общества и социально-экономической политики государства 

Дискуссионная площадка 2: Приоритетные направления развития национального права в свете 

Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года 

Дискуссионная площадка 3: Совершенствование судебной власти и защита прав человека – 

основа демократических преобразований в новом конституционно-правовом пространстве 

Регистрация для участия в секционном заседании (до 17 марта 2023 года): 

https://forms.gle/n9Cd65dTmWvkKeWX8 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей в электронном формате 

(PDF), участникам конференции будут выданы электронные сертификаты. 

Срок подачи материалов: до 17 марта 2023 года включительно ТОЛЬКО на сайте                 

www.sci-conf.tou.edu.kz. Статьи, отправленные ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО СРОКА и высланные на 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

Место проведения: НАО «Торайгыров университет», г. Павлодар, ул. Ломова, 64, ГУК. 

Формат проведения: оффлайн. 

 

  

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/


ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

1. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

2. Стоимость публикации 1 (одной) статьи – 3 000 ТЕНГЕ (электронный сборник). Оплата 

вносится ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как статья была ПРИНЯТА ОТВЕТСТВЕННЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ. Если в публикации было отказано, СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

Подробнее о Стоимости публикации статьи на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz. 

3. Объем статьи: 3-5 страниц шрифтом Times New Roman (12 кегль). Ознакомиться подробнее 

с Требованиями к оформлению статей и Образцом оформления статьи можно в разделе "Авторам" 

на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz 

4. Оригинальность статьи должна составлять не менее 60%. Проверку можно осуществить 

через antiplagiat.ru, exactus.ru или любые другие бесплатные сервисы. Справка о прохождении 

проверки на плагиат принимается в форматах JPG (скриншот) или PDF, на справке должно быть четко 

видно название статьи/автора. Справки, не отвечающие требованиям, будут отклонены. 

5. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

6. В одной статье – не более пяти авторов. 

7. Научная статья должна быть оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, 

обоснованность предположений, соответствовать тематике секции, правилам орфографии, 

пунктуации и требованиям к оформлению. 

8. Ответственный секретарь вправе вернуть на доработку или отклонить материалы, которые 

не отвечают правилам оформления, тематике секции. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, Торайгыров университет 

Отдел науки и коммерциализации (каб. 238а) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83, WhatsApp: +7 778 045 3211 (ТОЛЬКО СООБЩЕНИЯ) c 9:00 до 18:00 

по будням. 

Кафедра «Правоведение» (каб. 425) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-77, WhatsApp: +7 701 340 2245 
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INFORMATION MESSAGE 

«Toraighyrov University» NJSC and Siberian Institute of Management —  

Branch of the RANEaPA under the President of the Russian Federation 

invite you to participate in 

the International Scientific and Practical Conference 

«NEW KAZAKHSTAN: CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL, 

ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEMS OF THE STATE», 

which will be held on April 7, 2023 in Pavlodar, Republic of Kazakhstan 

 

The conference will be attended by representatives of leading Kazakh and foreign law schools, research 

centers, judicial, legislative, executive authorities of various levels. The conference is devoted to topical issues 

of constitutional, administrative, criminal, civil, social, labor, environmental law and other legal branches, as 

well as problems of socio-economic development of Kazakhstan in the new reality. It is planned to discuss 

actual issues on various aspects of modern national and international law and other sectoral areas. 

Within the framework of the conference, the work of discussion platforms for discussing topical issues 

in the following areas is proposed: 

Discussion platform 1: Constitutional evolution of Kazakhstan as a basis for further development of 

society and socio-economic policy of the state 

Discussion platform 2: Priority directions of development of national law in the light of the Concept 

of Legal policy of the Republic of Kazakhstan until 2030  

Discussion platform 3: Improvement of the judiciary and protection of human rights – the basis of 

democratic transformations in the new constitutional and legal space 

Register to participate in the breakout session (until March 17, 2023): 

https://forms.gle/n9Cd65dTmWvkKeWX8 

After the conference, the conference proceedings will be published in an electronic format (PDF), 

electronic certificates will be issued to the conference participants.  

Paper submission deadline: March 17, 2023 ONLY on the www.sci-conf.tou.edu.kz website. 

Papers sent AFTER THE DEADLINE and sent by E-MAIL WILL NOT BE ACCEPTED! 

Venue: «Toraighyrov University» NJSC, Pavlodar, 64 Lomov str., main building 

Conference format: offline. 

PAPER REQUIREMENTS 

1. Working languages of the conference: Kazakh, Russian, English. 
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2. The cost of publishing 1 (one) paper is 3 000 TENGE (electronic book). Payment is made ONLY 

AFTER the paper HAS BEEN ACCEPTED by the responsible secretary. If the paper is rejected, the FUNDS 

WILL NOT BE REFUNDED. Learn more about Paper publication fee on www.sci-conf.tou.edu.kz. 

3. The text should not exceed 3 to 5 pages in Times New Roman 12 pt, A4 format. You can learn more 

about the Paper format requirements and Paper format example in the "Authors" section on www.sci-

conf.tou.edu.kz 

4. The originality of the paper should be at least 60%. Plagiarism check can be carried out via 

www.antiplagiat.ru, www.exactus.ru or any other free services. The certificate of passing the plagiarism 

check is accepted in JPG formats (screenshot) or PDF, it should clearly reflect the title of the article/author. 

Certificates that do not meet the requirements will be rejected. 

5. The number of papers by the same author(s) is unlimited. 

6. In one paper – no more than five authors. 

7. The paper must be original, relevant, have scientific novelty, validity of assumptions, and follow 

the section theme, rules of spelling, punctuation and paper format requirements. 

8. The responsible secretary has the right to return for revision or reject materials that do not follow 

paper format requirements, the section theme. 

 

CONTACT DETAILS 

Address: Republic of Kazakhstan, Pavlodar, 64 Lomov str., Toraighyrov University 

Research and Commercialization Office (238a) 

Tel: 8 (7182) 67-36-83, WhatsApp: +7 778 045 32 11 (MESSAGES ONLY) from 9AM to 6PM on 

weekdays 

Department of Jurisprudence (office 425) 

Tel: 8 (7182) 67-36-77, WhatsApp: +7 701-340-22-45 

https://sci-conf.tou.edu.kz/price.php?lang=eng
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