
1 
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 "Тұрақты даму мақсаттары аясындағы білім  мен ғылым" атты 
12 сәуір Адам баласының ғарышқа ұшқан халықаралық күніне арналған 

ІV ғылыми онлайн семинарының  
БАҒДАРЛАМАСЫ 
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Құрметті __________________________________________________! 
 

Сізді «Тұрақты даму мақсаттары аясындағы білім  мен ғылым» атты 12 сәуір Адам 
баласының ғарышқа ұшқан халықаралық күніне арналған ІV ғылыми семинарға  шақырамыз. 

Халықаралық ғылыми семинар 2020 жылы  17 сәуір күні сағат 11:00-де  онлайн 
жүйесінде ҚР БҰҰ Ақпарат Бюросы  қолдауымен өтеді. 
 

 
 

Қазақстан Республикасы, 050400 
Алматы қаласы, әл-Фараби, 71 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
тел: +7 (727) 377-33-40 (1352) 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый (-ая) ________________________________________! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе ІV научного семинара «Образование и наука 
в целях устойчивого развития» посвященного Международному дню полета человека в космос 
12 апреля.  

Международный научный семинар будет проведен 17 апреля 2020 года в онлайн режиме 
при поддержке Информационного Бюро ООН в РК. 

 
 
 
 
 

Республика Казахстан, 050400 
г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 

КазНУ имени аль-Фараби, 
тел: +7 (727) 377-33-40 (1352) 
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АҚПАР ХАТ  
 

2020 жылы 17 сәуірде сағат 11:00-де онлайн жүйесінде ҚР БҰҰ Ақпарат Бюросы 
қолдауымен  12 сәуір Адам баласының ғарышқа ұшқан халықаралық күніне арналған  
«Тұрақты даму мақсаттары аясындағы білім мен ғылым» ІV ғылыми онлайн семинардың 
ашылуы болады.  

 
Ғылыми пікірсайыс тақырыптары:  
- Ғарыштық технологиялар саласында мамандар дайындау мәселелері;   
- Авиация және космонавтика дамуындағы жастардың орны;  
- Журналистика және космос: жаңалықтар, оқиғалар лентасында.  
 
Ақпарат:  
12 сәуір – Адамзат ғарышқа аяқ басқан Халықаралық күн. 1961 жыл сәуір айының он 

екінші жұлдызы адамзат тарихын өте маңызды да белгілі оқиға орын алды. Бұл күн адам 
баласы алғаш рет Жер шарын ғарыштан көрді. Ғарышты алғаш әлемге танытқан Юрий 
Гагарин аңызға айналған «Восток» ғарыш кемесімен Жер шары орбитасын жүз сегіз минутта 
айналып ұшты. Ғарышқа аттаған бұл қадам тарихты мүлдем «бұрын» және «кейін» деген 
атаулармен жаңа арнаға бұрды. Юрий Гагариннің қадамы адамзат санасын ғарышқа 
жақындатты. Адамзат жыл сайын 12 сәуірде ғарыш кеңістігін игеру мақсатында атап өтеді. 
Ғарышты алғаш ашқандардан бастап, адамзат үшін ғарыш кеңістігін кеңейтуге ұмтылған әрбір 
тұлға Авиация және космонавтика күніне үлес қосады. 

Ғылыми семинар жұмысына әл-Фараби ат. ҚазҰУ механика-математика және 
журналистика факультеттері PhD докторанттары, магистрантары және студентері қатысады. 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 
Журналистика факультеті  Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгеру-

шісі,  саяси ғылымдарының докторы, профессор Гульмира Султанбаева,  телефон: 377-3333, 
вн. 1492; +77011527488, +77073777049, gulmira.sultanbayeva@kaznu.kz 

 
Механика-математика факультеті Механика кафедрасының  меңгерушісі  – ф.-м.ғ.к., 

доцент Зауре Ракишева, телефон: 377-3333, вн. 3136;  +77017134603 E-mail: 
Zaure.Rakisheva@kaznu.kz 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
17 апреля 2020 года в 14:00 в онлайн режиме  состоится открытие ІV научного семинара 

«Образование и наука в целях устойчивого развития» посвященного Международному 
дню полета человека в космос 12 апреля при поддержке Информационного Бюро ООН.   

Вопросы для научной дискуссии:  
-  Вопросы подготовки специалистов в области космических технологий; 
-  Роль молодежи в развитии авиации и космонавтики; 
-  Журналистика и космос: новости и события в лентах. 
Дополнительная информация:  
12 апреля – Международный день полета человека в космос. Двенадцатый апрельский 

день весны 1961 года пополнил историю достижений человечества знаковым и очень важным 
событием: в этот день человек впервые увидел Землю из космоса. Первооткрыватель космоса 
Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли, пробыв на легендарном космическом 
корабле «Восток» в околоземном пространстве космоса сто восемь минут. Они навсегда 
изменили ход истории, разделив ее на «до» и «после». Героический «шаг» Юрия Гагарина в 
космос приблизил людей к познанию своего места во Вселенной. 

Открытие новых космических горизонтов все земляне празднуют 12 апреля. 
Первопроходцев, покорителей космоса и всех, кто имеет отношение к расширению 
космического пространства для человека, будут чествовать в День авиации и космонавтики. 

В работе семинара примут участие представители ООН в РК, представители СМИ, 
профессора и ученые вузов, студенты, магистранты и докторанты механико-математического 
и факультета журналистики. 

 
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
КазНУ им. аль-Фараби  Факультет журналистики Заведующий кафедрой печати и 

электронных СМИ – д.полит.н., профессор Гульмира Султанбаева, телефон: +727377-3333, 
вн. 1492; +77011527488, +77073777049, E-mail: Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz 

Механико-математический факультет Заведующий кафедрой механики – к.ф.-м.н., 
доцент Зауре Ракишева, телефон: +727377-3333, вн. 3136; +77017134603, E-mail: 
Zaure.Rakisheva@kaznu.kz 

 
Спикерлер: 
БҰҰ Жаһандық коммуникация департаментінің өкілі Властимил Самек 
ҚР Сыртқы істер министрлігі Өкілдігінің Саяси тобының жетекшісі Аренова Алмаш 

Арыстанқызы 
Грищенко Валентина Федоровна, ф-м.ғ.к., доцент, Орбиталық және жердегі ғарыш 

жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігі зертханасының жетекшісі 
Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдарының 

докторы, профессор Гульмира Султанбаева 
Механика-математика факультеті Механика кафедрасының меңгерушісі, ф.-м.ғ.к., 

доцент Зауре Ракишева  
Ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі механика 

кафедрасының меңгершісінің орынбасары, PhD доктор Калиева Назгуль Болатовна  
Ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі Баспасөз 

және электронды БАҚ кафедрасының меңгершісінің орынбасары PhD доктор Акынбекова 
Алтын Бакашевна 

Механика кафедрасының аға оқытушысы Лязат Жанболат Толендыулы 
Белгараева Ардақ Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы 



5 
 

Спикеры:  
Представитель Департамента Глобальных Коммуникаций ООН в РК Властимил Самек 
Начальник управления – руководитель Политической группы  Представительства МИД 

РК Аренова Алмаш Арыстановна 
Грищенко Валентина Федоровна, к.ф.-м.н., доц., зав. лабораторией надежности и 

безопасности орбитальных и наземных космических систем.  
Заведующий кафедрой механики Механико-математического факультета, к.ф.-м.н., 

доцент Зауре Ракишева  
Заведующий кафедрой печати и электронных СМИ КазНУ им. аль-Фараби факультет 

журналистики, д.полит.н., профессор Гульмира Султанбаева  
Заместитель заведующего кафедрой механики по научно-инновационной деятельности 

и международным связям, доктор PhD Калиева Назгуль Болатовна 
Заместитель заведующего кафедры Печати и элеткронных СМИ по научно-

исследовательской и инновационной работы и международного сотрудничества, доктор PhD 
Акынбекова Алтын Бакашевна 

Старший преподаватель кафедры Механики Лязат Жанболат Толендыулы 
Старший преподаватель кафедры Печати и электронных СМИ Ардак Белгараева 

Тайгараевна 
 
Презентациялар – Презентации:  
Грищенко Валентина Федоровна - «Полеты казахстанских космонавтов на 

Международную космическую станцию (МКС)» 
Байгарина Акерке - «Жерді ғарыштан зерделеу көмегімен Қарқаралы ауданын өрт 

жағдайына мониторинг жасау», «Космостық техника және технология» мамандығының 4 курс 
студенті, Ғылыми жетекші доцент Зауре Ракишева, Механика-математика факультеті, Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ  

Yasa Mohammad Sajjad - 1st course master’s student, Journalism Faculty, Scientific 
supervisor: Yertay Sultan,  PhD journalism, Associate Professor, Journalism Faculty,  Al-Farabi 
Kazakh National University 

Абдысалык Аягоз, Шынтас Каныш, студенты 3 курса, Специальность КТТ,  
«Проектирование деталей космического аппарата с использованием Solidworks», научный 
руководитель Бейсембекова Меруерт, Механико-математического факультет, КазНУ имени 
аль-Фараби.  

Орасханова Ұлжан Мақсутқызы -  студенты 3 курса  Специальность  «Журналистика», 
«Визуальные коненты и фейк: какова реальность?», научный руководитель профессор 
Гулмира Султанбаева,   КазНУ имени аль-Фараби. 

Taban Nasrat Ullah,  3st course student, Journalism Faculty, «Prevention and control of false 
information»,  Scientific supervisor: Ardak Belgaraeyava,  Senior teacher, Journalism Faculty,  Al-
Farabi Kazakh National University 

 Участники – Қатысушылар:  
«Космостық техника және технология» мамандығы студенттері  - 
Студенты специальности «Космическая техника и технологии»  
1. Тургумбаева Айя  
3. Шынтас Каныш  
4. Султангалиев Адiлет 
«Date-журналистика» мамандының магистранттары - 
Магистранты специальности «Date-журналистика» 
1. Ақерке Амангелді  
2. Бүркітбаева Айжан Шалабайқызы   
3. Абдуалы Ботакөз Бауыржанқызы   
4. Тоқан Мадияр Бақтыбайұлы   
5. Атай Шыңғыс Ақжолұлы   
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6. Мұратқызы Динара    
7. Кеңес Айдана Заурбекқызы 


