
 
 

АҚПАРАТ 

Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған жастардың 

ғылыми-техникалық шығармашылық көрмесі туралы 

 

2020 жыл – ЮНЕСКО аясында халықаралық ауқымда кеңінен аталып 

өтілетін әл-Фарабидің мерейтойлық жылы.  

Қазақстанда (Алматыда) Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығын 

мерекелеу рәсімі өтті, оған мемлекет және қоғам қайраткерлері, БҰҰ және 

ЮНЕСКО, ИЫҰ, ТҮРІКСОЙ және басқа да халықаралық ұйымдардың, 

Қазақстандағы дипломатиялық миссиялардың өкілдері, жоғары оқу 

орындарының ректорлары, ғылыми орталықтар мен ҒЗИ басшылары, белгілі 

шетелдік және отандық фарабитанушы ғалымдар қатысты. 

Алматы – жастар қаласы. Жастар – еліміздің болашағы. Ойшы дәл 

осылай ойлады және өз кезінде "егер елдің болашағын білгің келсе, маған өз 

жастарыңды көрсет, ал мен сенің болашағыңды болжаймын" деп айтқан 

болатын. 

МИЛСЕТ Шығыс Атқарушы комитетінің шешіміне және МИЛСЕТ Бас 

Ассамблеясының ұсыныстарына сәйкес (Абу-Даби қ., 24 қыркүйек 2019 ж.) 

MILSET EXPO-Sciences Vostok 2020 көрмесін өткізу орны болып "Тұран" 

университеті (Алматы қ.) белгіленді. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған 

жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық көрмесі 2020 жылдың 14-20 

маусымында Алматы қаласында (Қазақстан Республикасы) өтеді. 

Іс-шара 9-25 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер арасында 

ғылымды танымал ету мақсатында өткізіледі және жаратылыстану 

ғылымдары, технологиялар, инженерлік өнер, көркем және әлеуметтік 

шығармашылық, математика саласындағы өз жобаларын ұсынатын жас 

зерттеушілерді қатысуға шақырады. Көрменің мәдени-білім беру және 

іскерлік бағдарламасы іс-шараның қатысушылары мен қонақтарына ұлы Әл-

Фараби мұрасымен танысуға, тәжірибе алмасуға, ғылым мен мәдениет 

саласындағы жетістіктерді талқылауға мүмкіндік береді. 

1150 жылдық мерейтойды ЮНЕСКО-ның 2020 жылға байланысты 

атаулы күндер тізіміне енгізу осы оқиғаға дүниежүзілік мән береді, әлемдік 

мәдениетті, ғылым мен білім беруді дамытуға қосқан үлесін көпшілікке тарату 

арқылы халықтарды жақындастыру жөніндегі ұйымның міндетіне сәйкес 

келеді. 

  



 
 

MILSET EXPO-Sciences Vostok 

халықаралық көрмесіне қатысушыларға ұсыныстар 

1. МИЛСЕТ халықаралық үкіметтік емес коммерциялық емес ұйымы 

(MILSET – француздық жазуда Mouvement International pour le Loisir 

Scientifique et Technique) 1987 жылы құрылды және ғылыми-техникалық 

шығармашылық саласында жастармен жұмыс істейтін және жастарға арналған 

әлемнің 100-ден астам елдерінің ғылыми бірлестіктерін, ұйымдарын, 

орталықтарын, клубтарын, мұражайларын біріктіреді. МИЛСЕТ жұмысының 

басты бағыты халықаралық көрмелер өткізу болып табылады. 

2. Көрме тақырыбы – жаратылыстану ғылымдары, технологиялар, 

инженерлік өнер, көркем және әлеуметтік шығармашылық, математика 

(STEAM (Science, technology, engineering, arts, math). 

3. МИЛСЕТ идеологиясының негізі – әлемнің түрлі елдерінен келген 

оқушылар, студенттер мен жас ғалымдар арасындағы бәсекелестік емес, 

ынтымақтастық принципі. Сондықтан көрмелер жарыс сипатында емес 

(жеңімпаздар мен жүлделер жоқ) және жобаларды ұсынумен қатар, ғылыми 

пікірталастар, қатысушылар келген елдердің ұлттық мәдениетімен танысу, 

ғылым мен техниканы дамытудың өзекті бағыттары бойынша мастер-кластар 

және т.б. қамтиды. 

4. MILSET EXPO-Sciences Vostok 2020 көрмесі 2020 жылдың 14-20 

маусым аралығында Алматы қ. (Қазақстан Республикасы), "Тұран" 

университетінде өтеді. Жұмыс тілдері – ағылшын, орыс. 

5. Ұйымдастыру – МИЛСЕТ мүшелері үздік жобаларды ішкі іріктеуді 

ұйымдастырады және оларды EXPO-ға ұсынады. Ұсынылған жобалардың 

"кіріс" іріктеуі жоқ. 

6. Жобаларды таныстыру 3 күн өтеді. 

7. Жобаны көрмеге дайындау кезінде мыналарды ұсынамыз: 

 Нақты макеттері, үлгілері, прототиптері бар жобалардың 

практикалық-бағытталған тақырыптары ұсынылады. 

 Жобаны ұсыну 3 деңгейге есептелуі тиіс: мазмұнға аса қызығушылық 

танытпайтын қарапайым келушілер үшін; жобаның мәнін түсінуге тырысатын 

келушілер үшін: сарапшылар үшін. 

 Интерактивті бөлім құпталады (келушілер мен басқа да қатысушылар 

қондырғыны басқаруға, эксперимент жүргізуге, викториналарға және т.б. 

қатысуға мүмкіндігі болғанда). 



 Ағылшын тілін білу тұрмыстық сұхбатты қолдауға және кәсіби 

терминдерді пайдалана отырып жобаны түсіндіруге мүмкіндік беретін 

деңгейде болуы тиіс. 

 Көрмеде әрбір қатысушыға көрме орны беріледі (оның көлемі мен 

мүмкіндіктері – бекіту, орналастыру – әрбір көрмеде жеке және 

қатысушыларға алдын ала хабарланады). Әдетте бұл орын орналастыру үшін 

постер, үстел, орындық. 

 Экспозицияның орталық буыны ағылшын тілінде алдын ала 

дайындалған постер жасауға кеңес береміз. Оның құрылымы: 

 Жұмыстың негіздемесі және әдеби шолу 

 Мақсаты 

 Міндеттері 

 Әдістері 

 Жұмыс барысы  

 Нәтижелері 

 Қорытындылар 

 Инфографика мен визуализацияны пайдалану құпталады, тіпті 

мәтіннің толық болмауына дейін. 

 Постерден басқа, әдетте макеттер, үлгілер, орнату, ноутбук және т. б. 

(үстелде), сондай-ақ жобаға сәйкес ақпаратты, фотосуреттерді, елдің көрікті 

жерлерінің сипаттамасын, ту және т. б. орналастыру мүмкіндігі бар. 

8. Әр қатысушының көрмеде ұсынылған басқа жобалармен танысуға 

мүмкіндігі бар. Ол үшін қатысушылар арнайы стикерлермен ұнаған 

жобаларды белгілей алатын  арнайы бағдарлама ұйымдастырылады. 

9. Жобаларды тіркеу 2020 жылдың наурыз айында басталады. Барлық 

қажетті ақпаратты кейінірек хабарлаймыз (жауапты тұлға - Кузнецова 

Гульнара Халиловна, моб.тел. +7 777 271 5469, е-mail g.kuznetsova@turan-

edu.kz). 

 

 

 


