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ҚР ЖОО ректорларына, 

ҒЗИ басшыларына 

 

Ө.А. Жолдасбеков атындағы механика және машинатану институты студенттерді, 

магистранттарды және докторанттарды академик Ө.А. Жолдасбековтың 90 жыл толуына 

арналған «Жас ғалымдардың инновациялық жобалары» байқауына қатысуға шақырады.   

Байқаудың мақсаты - студенттердің, магистранттардың, докторанттар мен жас 

ғалымдардың машина механикасы, робототехника, ғарыштық технологиялар мен 

технологиялар саласындағы зерттеушілік және өнертапқыштық белсенділіктерін кеңейту 

және ынталандыру. 

Байқауға жас зерттеушілер, студенттер, магистранттар мен докторанттар (оның 

ішінде шетелде оқитындар), білім беру мекемелері мен ғылыми-зерттеу институттарының 

қызметкерлері, Қазақстанның 35 жасқа дейінгі ғылыми және сараптамалық 

қоғамдастығының өкілдері қатыса алады. 

Байқауға қатысушылар келесі мүмкіндіктерге ие болады: 

• келесі бағыттар бойынша өз идеяларыңызды ұсыну керек: машиналар мен 

механизмдер механикасы, жаңа перспективалық дизайндар, роботтар мен манипуляторлар, 

жетек басқарушы жүйелер (алгоритмдер мен бағдарламалық жасақтама) және ақылды 

алгоритмдер мен бағдарламалар, ғарыштық технологиялар мен технологиялар; 

• мамандандырылған жабдықпен: лазерлік және фрезерлік станоктармен және 3D-

принтерлермен жұмыс істеу тәжірибесін алу; 

• сарапшылардың алғысына ие болу. 

Үздік жұмыстар байқаудың үш номинациясы бойынша ақшалай сыйлықтармен және 

дипломдармен марапатталады: «Машиналар мен механизмдер механикасы», 

«Робототехника», «Ғарыштық технологиялар және технологиялар». 

Өтініштер 2021 жылдың 20 қаңтарында сағат 18: 00-ге дейін қабылданады. 

Толық ақпарат: https://immash.kz/   

Құрметпен, 

ММашИ Бас директоры, 

ҚР ҰҒА корр.-мүшесі 
 

Амандық ТӨЛЕШОВ 
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Ректорам ВУЗов РК, 

Руководителям НИИ 

 

Институт механики и машиноведения имени У.А.Джолдасбекова приглашает 

студентов, магистрантов и докторантов принять участие в конкурсе «Инновационных 

проектов молодых ученых», посвященном 90-летию со дня рождения академика                             

У.А. Джолдасбекова. 

Цель конкурса - популяризация и стимулирование исследовательской и 

изобретательской деятельности студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых в 

области механики машин, робототехники, космической техники и технологии. 

В Конкурсе могут принять участие молодые исследователи, студенты, магистранты и 

докторанты (в том числе, обучающиеся за рубежом), работники учебных заведений и 

научно-исследовательских институтов, представители научно-экспертного сообщества 

Казахстана в возрасте до 35 лет. 

Участники конкурса получат возможность: 

● представить свои идеи в областях: механика машин и механизмов, новые 

перспективные конструкции, роботы и манипуляторы, системы управления приводами 

(алгоритмы и ПО) и интеллектуальные алгоритмы и программы, космическая техника и 

технология; 

● получить практику работы со специализированным оборудованием: лазерными и 

фрезерными станками и 3D-принтерами; 

● получить признание экспертов. 

Лучшие работы будут вознаграждены денежными призами и дипломами в трех 

номинациях конкурса: «Механика машин и механизмов», «Робототехника», «Космическая 

техника и технология». 

Заявки принимаются до 18.00 ч. 20 января 2021 года. 

Подробная информация на сайте: https://immash.kz/   

С уважением, 

Генеральный директор ИММаш, 

член-корр. НАН РК 
 

Амандык ТУЛЕШОВ 
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