


Ұйымдастыру алқасы: 

 

1. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Ғылыми жұмыс және 

цифрландыру жөніндегі проректоры м.а., ф.-м.ғ.д. Сахиев 

Саябек Қуанышбекұлы; 

2. Ғылыми кадрларды даярлау басқармасының бастығы м.а., ф.-

м.ғ.к. Баимбетова Гүлзада Айтжанқызы; 

3. Жаратылыстану және география институтының директоры, 

г.ғ.д., профессор Каймулдинова Күләш Дүйсенбайқызы; 

4. География, қоршаған орта және қызмет көрсету» білім беру 

бағдарламалары тобының жетекшісі, аға оқытушысы, PhD 

Алиасқаров Думан Тоқтарұлы; 

5. Абай атындағы ҚазҰПУдың постдокторанты, PhD Лайсханов 

Шахислам Ұзақбайұлы. 

 

Республикалық вебинардың бағдарламасы 

 

Жұма/26.02.2021 

 

15.00 

 

Вебинардың ашылуы 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Ғылыми жұмыс және 

цифрландыру жөніндегі проректоры м.а., ф.-м.ғ.д. Сахиев 

Саябек Қуанышбекұлы «Алғысөз» 

15.05 Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Жаратылыстану және 

география институтының директоры, г.ғ.д., профессор 

Каймулдинова Күләш Дүйсенбайқызы «Алғысөз» 

15.10 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Картография және 

геоинформатика кафедрасының меңгерушісі, PhD 

Асылбекова Айжан Асылбекқызы «Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетіндегі картография мен 

геоақпараттық жүйелердің қазіргі жағдайы» 

15.20 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Картография және 

геоинформатика кафедрасының аға оқытушысы, PhD 

Какимжанов Еркін Хамитович «Геоақпаратық жүйенің 

бүгіні мен ертеңі. Географиялық мәліметтерді талдауға       

 арналған қарпайым және қолжетімді QGIS құрал 

жабдығы»  

15.30 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

докторанты Қаратабанов Руслан Аділханұлы «Мектеп 

географиясында картографиялық дағдылардың рөлі» 

15.40 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Жоғары технологиялар 

мен инжиниринг кластері бас директорының орынбасары 

Таукебаев Өміржан Жалгасбекұлы «Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың Ғарыштық технологиялар және жерді 

қашықтықтан зондтау орталығының қызметі жайында» 

15.50 Ұлттық ғарыштық зерттеулер және технологиялар 

орталығының ғылыми қызметкері Арыстанов Асет 

Амирханович «Sentinel_2 ғарыштық суреттері және оның 

ArcGIS бағдарламасында өңделуі» 

16.00 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың География және табиғатты 

пайдалану факультеті деканының ғылыми инновациялық 

жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі 

орынбасары, PhD Шоқпарова Дана Қанатханқызы «Орта 

білім беру ұйымдарында ArcGIS Online бағдарламасын 

пайдалану мүмкіндіктері» 

16.10 Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар 

институтының Ақпараттық технологиялар қызметінің 

жетекшісі, техника және технология магистрі Машрапова 

Мөлдір Әбдімүсілімқызы «Қазақстанның пайдалы 

қазбаларының мәліметтер базасы» 

16.20 Абай атындағы ҚазҰПУдың постдокторанты, PhD 

Лайсханов Шахислам Ұзақбайұлы «Жерді арақашықтан 

зерделеу мәліметтерінің қолжетімділігі және оларды Іlwis 

3.8 бағдарламасында дешифрлеу тәсілдері» 

16.30 География және су қауіпсіздігі институты,  Географиялық 

ақпараттық жүйелер зертханасының ғылыми қызметкері, 

магистр Шарапханова Жанерке Мейрханқызы «ЖОО-да 

веб-қосымшаларды жасауда заманауи ГАЖ-

технологияларын пайдаланудың мәселелері (ArcGIS 

бағдарламалық өнімінің мысалында)» 
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