
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті 2022 жылдың 29 сәуірінде «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері: 30 жыл 

тәуелсіздік күзетінде» тақырыбында ғылыми-теориялық конференция өткізеді. 

Конференцияның мақсаты: өткен 30 жыл ішінде Қазақстан армиясының қалыптасуы мен 

құрылысының жан-жақты аспектілерін, олардың одан әрі перспективаларын жариялау. 

Конференция барысында ҚР ҚК түрлерінің дамуы; Қазақстан армиясындағы тәрбие және 

идеологиялық жұмыс; жауынгерлік даярлық; әскери-техникалық саясат және ҚӨК; мемлекет 

қорғанысы экономикасы және әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыру; халықаралық 

әскери ынтымақтастық; инфрақұрылым және әскери география; әскерлерді жасақтау жүйесі; 

аумақтық қорғаныс; әскери кадрларды даярлаудың ұлттық жүйесі және әскери ғылым; Қарулы 

Күштерді цифрландыру сынды Қазақстан армиясының бағыттарын қарау жоспарлануда. 

Уақытты тиімді пайдалану мақсатында конференция жұмысы пленарлық отырыс 

форматында өткізілетін болады. Конференция материалдары жинақ түрінде жарияланады. 

Конференцияға қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 29 сәуірде сағат 9.00-ден 9.55-ге дейін 

жүргізіледі. Конференцияның басталуы сағат 10.00. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, 

орыс. 

Конференцияның өтетін орны: Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, ҚР Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті. Техникалық мүмкіндіктерді ескере отырып, 

online режимінде қатысу ұйымдастырылады.. 

Қатысу шарттары 

Конференцияға қатысу үшін 2022 жылдың 15 сәуіріне дейін қатысу өтінімін және 

баяндаманы ұйымдастыру комитетінің электрондық мекенжайына: admin@nuo.kz 

(«конференцияға қатысу үшін» белгісімен) жолдау қажет, факс: (7172) 60-08-60; тел: 8 (7172) 60-

08-60 (ішкі 13-626, 13-631). Үйлестірушілер: полковник Мартынов А.А., майор Искакова Н.С. 

Қатысуға өтінім түрі: 

Тегі, аты-жөні, толық жазылады   

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, әскери шені  

Ұйым, мекеме атауы  

Байланыс телефоны  

Электрондық мекенжай  

Баяндама тақырыбы  

Техникалық құралдарды қажет ету   

Конференция қатысу түрі (іштей, сырттай)  

Баяндаманы дайындау барысында авторлардың келесі ережелерді басшылыққа алуын 

сұраймыз. 

Баяндама мәтіндері 5 толық параққа дейінгі көлемде Wоrd 97-2007 мәтіндік редакторында 

терілуі қажет, шрифті Times New Roman (қазақ тілінде – Times Kaz), кегль 14, тармақаралық 

арақашықтық - 1, барлық шектері - 20 мм. Тақырыптаманың ресімделуі: автордың тегі және аты-

жөні (бас әріптермен, жолданың ортасымен түзеу), келесі жолда – оқу орнының, мекеменің, 

қаланың атауы (жолданың ортасымен курсивпен түзеу), бір жолдан кейін мақала атауы (бас 

әріппен қанық түспен, жолданың ортасымен түзеу), содан соң бір жолдан кейін мақала мәтіні.  

Суреттер, кестелер және сызбалар ГОСТ 7.32-2017 талаптарына сәйкес ресімделеді.  

Дереккөздерге сілтемелер мәтінде келтіріледі: төртбұрышты жақшада әдібиеттер 

тізіміндегі нөмір және парағы көрсетіледі, мысалы: [1; 25 б.]. Әдібиеттер тізімі мақала соңында 

цитат келтіру реті бойынша беріледі. 

Көрсетілген мерзімнен кешіктіріліп ұсынылған немесе талаптарға сәйкес емес ресімделген 

материалдар қарастырылмайды және авторларға қайтарылмайды. 

Конференцияға қатысушылардың жол ақысы, қоныс ақысы және тамақтану ақысын 

іссапарға жолдаушы тарапы есебінен төленеді.  

 
Конференцияның ұйымдастыру комитеті 
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