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ҦЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ:
Ж.К. ШАЙМАРДАНОВ

– стратегиялық
даму
жӛніндегі
ҧйымдастыру комитетінің тӛрағасы;

кеңесші,

С.Ж. РАХМЕТУЛЛИНА – Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ректорының м.а.,
ҧйымдастыру комитетінің тӛрағасы;
О.Д. ГАВРИЛЕНКО

– ғылыми жҧмыс және инновациялар жӛніндегі
проректор, ҧйымдастыру комитеті тӛрағасының
орынбасары.

ҦЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МҤШЕЛЕРІ:
Д.Р.
МУХАМЕДЖАНОВА

–

департамент директоры - интернационализация
және халықаралық ынтымақтастық жӛніндегі
проректор-директор;

З.К. ТУНГУШБАЕВА

–

Жер туралы ғылымдар факультетінің деканы;

А.В.ХАПИН

–

Сәулет-қҧрылыс факультетінің деканы;

Ж.Т. КОНУРБАЕВА

–

Бизнес және кәсіпкерлік мектебінің деканы;

Н.К. ЕРДЫБАЕВА

–

Ақпараттық технологиялар және энергетика
мектебінің деканы;

М.В. ДУДКИН

–

Инженерия факультетінің деканы;

Т.А. СЕГЕДА

–

Ӛскемен халықаралық
мектебінің деканы;

О.А. МАНЦУРОВ

–

Әскери кафедраның басшысы;

О.Н. НИКОЛАЕНКО

–

Баспа жетекшісі;

Г.К. АКИМЖАНОВА

–

Кітапхана жетекшісінің м.а.;

Д.С. АЙДАРОВА

–

ҒЗЖ бӛлімінің бастығының м.а.

жоғары

техникалық

Құрметті әріптестер!
Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-нің 60 жылдығына арналған
«Инновациялық экономиканы қҧрудағы университеттердің рӛлі» атты
халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы 2018 жылдың 26
қыркҥйегі кҥні ӛтеді. Конференцияның барлық отырыстары Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің бас
ғимаратында (Серікбаев кӛшесі, 19) ӛтеді. Университетте пленарлық және
секциялық отырыстарға арналған заманауи жабдықталған дәрісханалар бар,
асхана жҧмыс жасайды.
Секциялық баяндамалар уақыты, сҧрақтарға жауап беру уақытын
қосқанда 10 минут, пленарлық баяндама уақыты –
15 минут.
Конференцияның жҧмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.
Конференция жҧмысы келесі секциялар бойынша жҥргізіледі:
1 Сәулет, қҧрылыс және кәсіптік білім берудегі инновациялық
технологиялар;
2 Машина жасауда, кӛлікте, технологиялық машиналар және
агроӛнеркәсіп кешеніндегі инновациялар;
3 Тау-кен металлургия саласының даму перспективалары, проблемалары
және жаңа кӛкжиектері;
4 Дәстҥрлі және баламалы энергия кӛздері бойынша перспективті
материалдар;
5 Қазақстан экономикасының жеделдетілген технологиялық жаңғыртуы экономикалық ӛсудің жаңа моделі.
Конференцияның жҧмыс тәртібі:
26 қыркүйек 2018 жыл
10.00 – 11.00 – қатысушыларды тіркеу
11.00 – пленарлық мәжіліс (ШҚМТУ бас ғимараты, Г1-217 дәрісханасы)
12.00 – 13.00 – тҥскі асқа ҥзіліс
13.00 – 17.00 – секциялық отырыстар
17.00 – қорытынды отырыс (ШҚМТУ бас ғимараты, Г1-217 дәрісханасы)
18-00 – конференция қатысушыларына арналған кешкі қабылдау
Конференция аясында 2018 жылдың 25 қыркҥйегінде Ақбауыр тарихиархеологиялық кешеніне экскурсиясы жоспарлануда. Сапар қҧны 1 адамға
шамамен 3000 теңге (600 рубль, 10 доллар, 8 евро). Тӛлем жолға шығарда
тӛленіледі. Экскурсия уақыты шамамен 4-4,5 сағат.

Ақбауыр шатқалына экскурсия
Кенді Алтайдың ең бірегей мәдени ескерткіштерінің бірі Ақбауыр
неолит ғибадатханалық кешені болып табылады. Ол Ӛскемен қаласынан 38
км қашықтықта Сағыр ауылының артында Ақбауыр ағынының жоғарғы
жағында, Қоржымбай тауында орналасқан. Мҧнда гранит массивтерінің
қайталанбас

пейзаждарын

кӛруге

болады,

гранитті

жыныстар

мен

петроглифтерді зерттеуге болады.
Ақбауыр — қатаң батысқа бағытталған аспан атындағы ғибадатхана,
бақилық болған адам жақсы ӛмірге

апаратын барлық ӛмір жолын

қайталайтын жерлеу рәсімін ӛткізуге арналған. Ақбауыр Англияның,
Британияның, Кавказдың, бергі Азияның, Қазақстанның кӛптеген басқа
неолит ғибадатханаларын еске тҥсіреді. Одним из первых был исследован
Стоунхенд кешені алдыңғылардың бірі болып зерттелді – ғалымдардың
тҧжырымдауынша

тастан

жасалған

сақиналар

діни

немесе

басқада

жоралғыларды жасайтын орын, қатар қойылған тастар – діни шерулер
саяжайы.

Ақбауыр ерте мәдениеттің ескерткіші болып табылады және

осыған ҧқсас кӛптеген мегалитикалық ғимараттардан айырмашылығы егжейтегжейлі эпиграфиялық сҥйемелдеуге ие.

Ақбауырдың ең қызықты жерлерінің бірі аттас аты бар ҥңгір болып
табылады. Ҥңгірдің жартылай шеңберлі кеңістігін жҥрек пішінді тас жауып
тҧрады. Ҥңгірдің жҥрек пішінді табиғи «тӛбесінде» ӛңдеу іздері бар, мҥмкін,

ол соққырлар тҥнгі аспанның негізгі жҧлдыздарының, және де айдың және
кҥннің қозғалыстарын белгілеу ҥшін адам қолымен ӛңделген.

Ҥңгірдің таңбаларының ішінде кӛптеген әртҥрлі кірестер – Кҥн
белгілері бар. Ақбауыр ҥңгіріндегі таңбалар мҧндағы жҥйелі астрономиялық
бақылаулар жҥргізілді деген ғалымдардың тҧжырымдарын дәлелдейді, ал
неолиттің схемалық петроглифтері пиктографиялық хаттың тууын кӛрсетеді.

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОНАҚҤЙЛЕРІ
Shiny River Hotel
Орталықтан ара-қашықтығы – 1,2 км.
Бӛлменің орташа бағасы – 10000-55000
теңге
(1740 – 9565 рубль, 31 – 171 доллар, 25137 евро)
Dedeman Oskemen Tavros Hotel
Орталықтан ара-қашықтығы – 1,9 км.
Бӛлменің орташа бағасы – 40000-65000
теңге
(6960-11305 рубль, 124-202 доллар, 100162 евро)
«Ертіс» қонақҥйі
Орталықтан ара-қашықтығы – 900 м.
Бӛлменің орташа бағасы – 10000-15000
теңге
(1740- 2610 рубль, 31-47 доллар, 25-38
евро)
«Өскемен» қонақҥйі
Орталықтан ара-қашықтығы – 1,1 км.
Бӛлменің орташа бағасы – 5000-20000
теңге
(870-3480 рубль, 16-62 доллар, 13-50
евро)
«De Luxe» қонақҥйі
Орталықтан ара-қашықтығы – 1,6 км.
Бӛлменің орташа бағасы – 10000-25000
теңге
(1740-4350 рубль, 31-78 доллар, 25-62
евро)
Айнаline Hotel
Орталықтан ара-қашықтығы – 1,4 км.
Бӛлменің орташа бағасы – 10000-20000
теңге
(1740-3480 рубль, 31-62 доллар, 25-50
евро)

