
ҒЫЛЫМ КҮНІ ЖӘНЕ Қ.И. СӘТБАЕВТЫҢ ТУҒАН КҮНІНЕ АРНАЛҒАН МЕРЕКЕЛІК 
ІС-ШАРАЛАРДЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН КЕСТЕСІ 



«Ғылым» Ұлттық жобасының тұжырымдамаларын талқылау. 
1-сессия – «Кадрлық (ғылыми) әлеуетті және Университеттің зертханалық базасының әлеуетін дамыту.
Әкімшілік және қаржыландыру».

5 АПРЕЛЯ

Семинар-тренинг 
«Рейтингтік басылымдардағы жарияланымдар туралы».

5 АПРЕЛЯ

«Ғылым» Ұлттық жобасының тұжырымдамаларын талқылау. 
2-сессия – «Келешегі зор жаңа технологиялық жаңалықтар (келешегі зор жаңа жобалар) ашу мен инновациялық
шешімдер қабылдау (коммерциализация) үшін ғылым мүмкіндіктерін, кәсіби білім беру және индустриалдық
серіктестікті интеграциялау. Әкімшілік және қаржыландыру».

8 АПРЕЛЯ

1-АПТА

2-АПТА

12 АПРЕЛЯ «Сәтбаев оқулары 2021» жыл сайынғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
салтанатты түрде ашылуы мен оны өткізу мәселелері.



2-АПТА

Сәтбаев Университеті Ректорының міндетін атқарушының «Хабар» телеарнасына «Робототехниканың
келешегі» тақырыбы туралы берген сұхбатының көрсетілімі. 

12 АПРЕЛЯ

Сәтбаев Университетінің Жастар ісі жөніндегі комитеті мүшелерінің академик Қ.И.Сәтбаевтың туған күні
қарсаңында жасаған видеоқұттықтауы.12 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ
Қазақстандағы архитектуралық білімнің 60-жылдығына арналған «Цифровизация дәуіріндегі
архитектуралық білім» атты IV Халықаралық инновациялық форум-фестиваль.

МААМ Президенті Боков Андрей Владимировичтің басшылығымен өтетін «Ұрпақтар жалғастығы» атты көрме.12 АПРЕЛЯ

«Индустриалды серіктестік» атты дөңгелек үстел барысында индустрия өкілдерінің Сәтбаев Университетінің
ғылыми-білім беру қызметі туралы мәселені талқылауы. 12 АПРЕЛЯ



2 -АПТА

Халықаралық ЖОО-ның қатысуымен өтетін «Қашықтықтан оқыту: қиындықтары мен келешегі» атты дөңгелек
үстел. 

12 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ Жоғары оқу орны студенттері арасында материалтану пәні бойынша өтетін олимпиада.

«Сәтбаев оқулары 2021» аясында өтетін «Қ.И. Сәтбаев және қазіргі заман. Жас зерттеуші: талаптары мен 
келешектері» атты 5-ші Студенттік ғылыми-практикалық конференция. 

12 АПРЕЛЯ

Dr.Rosa Busquets, Senior lecturer in Analycal and Forensic Chemistry, Kingston University секілді табысты шетелдік 
ғалымдармен ғылыми-зерттеулік тәжірибе алмасу жөніндегі интерактивті кездесу.

13 АПРЕЛЯ

Сәтбаевтанушы, биология ғылымдарының кандидаты Ниретина Надежда Васильевнаның академик Қаныш
Имантайұлы Сәтбаевтың туған күніне арналған «Ғылым күнімен» атты бейнесабағы.  

13 АПРЕЛЯ



2 -АПТА

Философия ғылымдарының докторы, академик Кішібеков Досмұхамед Кішібекұлының Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған бейнесабағы.

14 АПРЕЛЯ

Сәтбаев Университетінің Жастар ісі жөніндегі комитеті Сәтбаев Университетінің студенттермен онлайн түрде
ұйымдастырған «Қаныш Сәтбаев жолы» атты дөңгелек үстел.

14 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты еске алуға арналып, онлайн түрде өтетін көркемдік оқу. 

Сәтбаев Университетінің Ғылым және инновациялар жөніндегі Проректоры міндетін атқарушының онлайн-
платформаларға берген «Сәтбаев Университеті – жаңалықтар дәстүрі» атты сұхбатының көрсетілімі. 16 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ «Қ.И. Сәтбаев – дәуір тұлғасы» атты онлайн-викторина.



3-АПТА

«Философияның экс-аумақтылығы» атты ғылыми-әдістемелік семинар. 19 АПРЕЛЯ

Зияткерлік меншік мәселелері бойынша семинар. 20 АПРЕЛЯ

Elsevier платформасымен танысу жөніндегі семинар.21 АПРЕЛЯ

«Ғылыми мақалалардың сапасы мен ғылыми журналдарды іздеу тәсілдерінің белгілері» туралы
жарияланымдар жөніндегі семинар (вебинар). 

22 АПРЕЛЯ

«ҚазҰТЗУ Хабаршысы» журналына мақала өткізудің жаңа ережелері жөніндегі семинар. 23 АПРЕЛЯ



4-АПТА

«3D металлургиялық атластар мен интерактивті өнімдерді оқу үрдісінде қолдану» атты семинар.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
"Computer Science and Cyber Security"

27 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ

Жоғары рейтингті Leticia Fernández Velasco, Department of Chemistry Royal Military Academy Renaissancelaan 30 Brussels, Belgium
журналдарында мақала жариялау жөнінде жас ғалымдарға арналған шеберлік сағаты.

Американдық Bаker Hughes компаниясымен бірлесе отырып құрылған «Бұрғылау ерітінділері және тампонажды
қосылыстар» ғылыми-зерттеу лабораториясының ресми түрде салтанатты ашылуы.30 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ Ә. Бүркітбаев атындағы ӨАжЦИ-ның профессорлы-оқытушылар құрамы мен 
студенттері әзірлеген жұмыстардың көрмесі.


