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11-12 мамыр 2023 жыл 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Мақсаты: Конструктивтіталқылауды ұйымдастыру және жасөспірімдердің 

суицидтік мінез-құлқының теориялық және практикалық аспектілері бойынша ғылыми-

практикалық ұсыныстар әзірлеу. 

Конференцияда қазіргі жасөспірімдер арасында суицидтік мінез-құлықты алдын алу 

және түзетудің жаңа тәсілдерімен қоса зерттеулерді, білім беруді дамытуға және 

жетілдіруге ықпал ететін баяндамалар ұсынылады. 

         Конференция жасөспірімдер арасындағы суицидтік мінез-құлықтың алдын алудың, 

түзетудің әртүрлі аспектілерін талқылау үшін бірлескен әріптестік орта құруға, сондай-ақ 

оларды шешу бойынша ғылыми ұсыныстар жасауға бағытталған. 

         Конференция бағдарламасы пленарлық отырысты және параллель секциялардағы  

жұмысты көздейді. Секциялардағы жұмысты келесі бағыттар (тақырыптар)бойынша 

ұйымдастыру жоспарлануда: 

№ 1 Секция. Аутоагрессивті мінез-құлық формаларының теориялық және 

әдіснамалық негіздері. 

№ 2 Секция. Жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқының алдын алу үшін 

салауатты өмір салты мен өмірлік құзыреттілік тұжырымдамасын қалыптастыру. 

№ 3 Секция. Жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқының алдын алу және 

түзетудегі оңалту-терапиялық тәсілдері. 

 № 4 Секция. Жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқының түзету-алдын алу 

бағдарламаларын іске асыру үшін мамандардың психологиялық-педагогикалық 

құзыреттерін арттыру. 

 № 5 Секция. Жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқын диагностикалау, түзету 

және алдын алудың заманауи әдістері 

 Іс-шараның негізгі спикерлері: 

          Марко Саркиопоне- медицина ғылымдары және денсаулық кафедрасының 

психиатрия профессоры, Молизе университеті, Италия. 

    "Қазақстандағы жасөспірімдер арасында суицидтің алдын алу бағдарламасының 

нәтижелері" 

          Змановская Елена Валерьевна- Шығыс Еуропалық Психоанализ институтының 

(Санкт-Петербург) психоаналитикалық психотерапия кафедрасының профессоры, 

Еуропалық психоаналитикалық психотерапия конфедерациясының (Ресей) тренингтік 

талдаушысы және супервайзері, психология ғылымдарының докторы, профессор. 

          "Аутоагрессивті мінез-құлықтың әртүрлі формалары бар отбасылармен және 

жасөспірімдермен жұмыс істеудегі құндылық-ресурстық тәсіл". 



          Слободчиков Илья Михайлович- "РББА көркемдік білім беру және мәдениеттану 

институты" жеке тұлғаны дамытуды психологиялық-педагогикалық қолдау 

зертханасының меңгерушісі, психология ғылымдарының докторы, профессор. 

         "Өлімге "саяхатқа" шақыру: жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқының 

мотивациясының нұсқалары". 

          Приступа Елена Николаевна - "РББА жас физиологиясы институты" Федералды 

мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесінің директоры, педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор. 

         "Балалар мен жасөспірімдердегі суицидтік мінез-құлықтың аутоагрессивті мінез-

құлқының қауіпті факторлары". 

 

Ақпарат және қатысу ережелері. 

 

        Өтетін күні: 11-12 мамыр 2023 жыл 

        Өткізу форматы: офлайн / онлайн 

        Қатысушылар: жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамы, 

жақын және алыс шет елдердің ғалымдары,білім басқармаларының басшылары, педагог 

кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесінің өкілдері, оқу-әдістемелік орталықтардың 

әдіскерлері, педагог-психологтар, ювеналды полиция инспекторлары, үкіметтік емес 

ұйымдардың өкілдері. 

        Өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, "Ш. Мұртаза атыңдағы 

Халықаралық Тараз Инновациялық институты" мекемесі. 

Конференция қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде  жүргізіледі.  

       Конференция материалдары электронды жинақта жарияланады, қатысушыларға 

сертификаттар жіберіледі. 

Жарияланымды қоса алғанда, ұйымдастыру жарнасы: 3000 теңге, шетелдік 

қатысушылар үшін 20$.Конференция материалдар жинағын баспа (қағаз) форматта сатып 

алғысы келетіндер қосымша 3000 теңге төлеуі тиіс, төлем туралы түбіртектің 

сканерленген нұсқасы мақалаға қоса тіркеліп жіберіледі. 

Реквизит: Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз Инновациялық 

институты" мекемесі  

Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 69 "Б". 

АО «БанкЦентрКредит», 

РНН-211500236592, 

БИН-080640010161, 

ИИК-KZ288562203101941039, 

БИК-KCJBKZKX,  

Кбе-17. 

         Ұйымдастыру комитеті: Ш. Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз Инновациялық 

институты, ғылым бөлімі. 

Жауапты: Ниязова Палли Рашидовна +7708-834-24-10, 

 Ускенбаева Жұлдыз Аманкелдиевна +7777-769-05-05 

Конференцияға  тіркелу 2023 жылдың 11 мамыр сағат 09.00-де басталады. 

Конференцияның  басталуы -10.00 (оффлайн және онлайн форматтар, онлайн 

форматқа қатысу сілтемесі 2023 жылғы 10мамырға  дейін жіберіледі). 

Авторлардың  назарына. Мақала көлемі 5 беттен аспайды (олқылықтарды ескере 

отырып). Жинақ электронды түрде жіберіледі. Өтінімдерді 2023 жылдың 8 мамырына 

дейін proekt.itii.23@gmail.com эл. поштасына жіберуді сұраймыз.  

 

 

Мақаланы  рәсімдеу  ережелері: 

Қағаз форматы А4 

mailto:proekt.itii.23@gmail.com


Мәтін: шрифт -TIMES NEW ROMAN, кегель-12, интервал-1 (бір). 

Бет параметрлері: жоғарғы және төменгі -2 см, оң - 1,5 см, сол -3 см. 

Кестелер мен суреттер  мақала  мәтініне  ендірілген. Әр кестенің жоғары жағыңда 

кестені сипаттайтың тақырыпболу қажет, ал сызбаларда  тақырыбы сызба  астында  болуы  

керек. Мақалада  бірнеше  кестелерді және/немесе  суреттерді  қолданған  кезде  олардын  

өмірлеу  қажет. 

Диаграммалар мен сызбаларда қолданылатын  түстер  ақ-қара  суретте  ерекшеленуі  

керек. Әр  сурет  топтастырылуы  керек. 

 

Мақаланың  мәтіні  келесі схема бойынша  рәсімделеді: 

         Баяндама мәтінінің жоғарғы сол жақ бұрышына УДК (ӘӨЖ) индексі қойылуы 

тиіс.Ортасында бір интервалдан кейін мақаланың атауы қалың бас әріптермен көрсетіледі. 

Бір интервалдан кейін ортада автордың, бірлескен автордың(егер бар болса), тегі мен аты-

жөні ғылыми атағы/дәрежесі, ЖОО-ның толық атауы, республика, қала жазылуы тиіс. 

Осыдан кейін аннотацияны қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде, оның мазмұнын толық 

көрсететін түйінді сөздердің тізімін ұсыну қажет. Бір интервалдан кейін негізгі мәтін  

басталады. 

        Өтінімді толтыру қажет (қосымша 1) 

Көрсетілген мерзімнен кеш берілген немесе талаптарға сәйкес келмейтін материалдар 

қаралмайды. Мақалалар   қайтарылмайды. 
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Жыргалбеккызы Анара, құқықтық ғылымдар магистрі, аға оқытушы,  

Халықаралық Тараз Инновациялық институты, Қазақстан, қ. Тараз 

 

Аннотация. Мақалада ар-намысты, қадір-қасиетті, іскерлік беделді қорғаудың 

жалпы ұғымдары, азаматтық заң бойынша қорғаудың нақты қалай жүретіні және оларды 

қорғауда қандай проблемалар туындайтыны қарастырылады. Бұл тақырып қазіргі уақытта 

өзекті, өйткені әр адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне құқығы басымдыққа ие және 

үлкен құндылық болып табылады, сәйкесінше бұл құқықтардың қорғалуы қандай екенін 

және ең бастысы оның қалай жүзеге асырылатынын білу маңызды. 

Кілт сөздер: ар-намысты, қадір-қасиетті, іскерлік беделді қорғау; азаматтық 

құқықтар, азаматтық заңнама. 

Аннотация. В статье рассматриваются, общие понятия защиты чести, достоинства, 

деловой репутации, как именно происходит защита по гражданскому законодательству, и 

какие проблемы возникают при их защите. Данная тема в настоящее время актуальна, 

ведь право на честь и достоинство почти у каждого человека стоит в приоритете и 

является большой ценностью, соответственно важно знать, какова же защита данных прав, 

и главное, как она реализуется. 

Ключевые слова: защита чести, достоинства, деловой репутации; гражданские 

права, гражданское законодательство. 

Аnnotation. The article discusses the general concepts of the protection of honor, 

dignity, business reputation, how exactly protection occurs under civil law, and what problems 

arise in their protection. This topic is currently relevant, because the right to honor and dignity is 

a priority for almost every person and is a great value, respectively, it is important to know what 

the protection of these rights is, and most importantly, how it is implemented. 



Keywords: protection of honor, dignity, business reputation; civil rights, civil legislation. 
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Қосымша 1 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУҒА 

ӨТІНІМ 

 

1. Конференция атауы  

2. Мақала тақырыбы  

3. Автор (лардың) аты-жөні, тегі (толық)  

4. 

Оқу, жұмыс орны (ЖОО, КОЛЛЕДЖ, басқа мекеме) 

и автор(лар) мәртебесі (студент, магистрант, 

аспирант, оқытушы, докторант, ғылыми 

қызметкер және т.с.с) 

 

5. 
Байланыс номері (қала кодымен) немесе ұялы 

телефон номері (міндетті түрде!!!) 
 

6. Барлық авторлардың E-mail (міндетті түрде).   

7. 

Қатысушы сертификаты керек пе? ИӘ/ЖОҚ,егер 

авторлар бірнеше болған жағдайда сертификат қажет 

ететін авторлардың аты-жөні мен тегін толық жазу 

керек  

 

8. 
Жинақты қандай формата алғыңыз келеді? 

(электрондық немесе баспа) 
 

9. 
БАСПА жинағының қосымша данасы қажетпе? 

ИӘ/ЖОҚ егер керек болса, қанша дана? 
 

10.  
Жинақ(тар) немесе сертификаттар (кәдімгі немесе 

тапсырыс хатпен)жіберу нұсқасы** 
 

11.  
Конференция материалдарын жіберу пошта мекен 

жайы (индекс жазу міндетті!!!), жазылуы тиіс. 
 

12.  

Ғылыми жетекшінің аты-жөні,тегі (толық), оның 

ғылымидәрежесі, атағы, лауазымы (студенттер, 

магистранттар, аспиранттар үшін). 

 

**Қарапайым хатпен жіберген кезде біз оның жеткізілуіне кепілдік бермейміз, шағымдар 

қабылданбайды, жеткізуді алушы төлейді. Пошта жөнелтілмес бұрын барлық 

конверттерді суретке түсіреміз және қажет болған жағдайда мекен-жайыңызбен 

конвертінің суретін жібере аламыз. 


