
Қазақстан Республикасы

Индустрия және

инфрақұрылымдық даму 

министрлігі

Қазақстан Машина жасаушыларының X Форумы

Қазақстанның машина жасаушылары: Уақыттың жаңа талабы (CHALLENGES OF A NEW TIME )



Қазақстан машина жасаушыларының X Форумы     жоба

◄ Конгресс-орталық (YouTube және Facebook тікелей көрсетілім)

Форумның алқа отырысы. Негізгі зал 2 102 орынға.

✓Тақырып:Қазақстан экономикасының дамуындағы машина жасаудың
рөлі.

• Қатысушылар: ҚР Премьер-Министрінің қатысуы, «Самырұқ Қазына» АҚ
Басқарма басшысы, Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі

1-күн: Форумның ашылуы – 22 қыркүйек 2022 жыл

✓ 3 (үш) панельдік сессияны өткізу. Негізгі зал:

1. Қабылданған ҚР «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңын ескере

отырып машинажасау саласын дамытудың Жол картасын іске

асыру;
2. Машина жасау саласы үшін кадрлар даярлау;

3. «Отандық машина жасау өнімдерін өндірушілерді дамытуды

ынталандырудағы «Самұрық-Қазына» қорының рөлі».
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Қазақстан Машина жасаушыларының Х Форумы бағдарламасының жобасы
2022 жыл 22 қыркүйек

Уақыты Іс-шара

09:00 –

09:40
Форумаға қатысушыларды тіркеу

10:00 –

11:00

Форумның алқа отырысы: Қазақстан экономикасының дамуындағы машинажасаудың орны

(YouTube және Facebook-та тікелей көрсетілім)

11:00 –

11:30
Үзіліс

11:30 –

13:00

Панельдік сессия: «Өнеркәсіптік саясат туралы қабылданған Заңды ескере отырып, Машина

жасауды дамыту жөніндегі 2019 – 2024 жылдарға арналған Жол картасын (Кешенді жаспарды) іске

асыру

(YouTube және Facebook-та тікелей көрсетілім)

13:00 –

14:30
Түскі асқа үзіліс

14:30 –

16:00

Панельдік сессия: «Машина жасау саласы үшін кадрлар даярлау»

(YouTube және Facebook-та тікелей көрсетілім)

16:00 –

16:20
Үзіліс

16:20 –

18:00

Панельдік сессия: «Отандық машина жасау өнімдерін өндірушілерді дамытуды ынталандырудағы

«Самұрық-Қазына» қорының рөлі»

(YouTube және Facebook-та тікелей көрсетілім)



Қазақстан машина жасаушыларының X Форумы жоба

◄ Конгресс-орталық, 6 конференц-зал.

✓ 12 тақырыптық панельдік сессияның өткізілуі .

2-күн: Форум – 23 қыркүйек 2022 жыл
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Қазақстан машина жасаушыларының X Форумы 
бағдарламасының жоспары
23 қыркүйек 2022 жыл
08:30–09:00 Қатарлас панельдік сессияларға қатысушыларды тіркеуі

1 зал (250 орын) 2 зал (250 орын) 3 зал (250 орын)

09:00-10:30 Ауыл шаруашылық машина жасау
Тау-кен металлургия кешені үшін

машина жасау

Индустрия 4.0:Өнеркәсіптегі цифрландыру

және роботтандыру

10:30-11:00 Үзіліс

11:00-12:30
Автомобиль жасау

Алматы қаласындағы машина 

жасаудың дамуы

Индустрия 4.0:Өнеркәсіптегі цифрландыру

және роботтандыру

12:30-13:30 Түскі асқа үзіліс

13:30-15:00
МАКФЕД – Түрік машина жасау 

ассоциациясымен бірлескен сессия
Электротехникалық машинажасау Темір жол машинажасау

15:00-15:15 Үзіліс

15:15-16:30
ТШО-ның сатып алуларында қалай

жеткізуші болуға болады?
Темір жол машинажасау
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Қазақстан машина жасаушыларының X Форумы 
бағдарламасының жоспары
23 қыркүйек 2022 жыл
08:30–09:00 Қатарлас панельдік сессияларға қатысушыларды тіркеуі

4 зал (250 орын) 5 зал (250 орын) 6 зал (250 орын)

09:00-10:30 Мұнай-газ машина жасау
Жалпы машинажасаудың 

технологиялары

Машина жасаудың инновациялық

дамуындағы жастардың рөлі

10:30-11:00 Үзіліс

11:00-12:30
Мұнай-газ машина жасау

Жалпы машинажасаудың

технологиялары

12:30-13:30 Түскі асқа үзіліс

13:30-15:00
Локализация тұрғысынан Қазақстанның 

инвестициялық әлеуеті

15:00-15:15 Үзіліс

15:15-16:30 В2В келіс-сөздер



«KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 2022»
МАШИНА ЖАСАУ ЖӘНЕ МЕТАЛЛ ӨҢДЕУ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КӨРМЕ                                                             жоба

«KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 2022» – индустриядағы басты

салалық оқиға және кооперациялық байланыстарды дамыту үшін

бірегей платформа болып табылады.

Көрменің мақсаты- машина жасау саласының жедел дамуына

жәрдемдесу, сауда-экономикалық байланыстарды нығайту, сондай-ақ
мемлекет пен бизнес арасындағы тиімді диалог үшін қажетті жағдайларды

қамтамасыз ету.

Көрме

аясындағы
іс-шаралар:

► «World Skills 2022» машина жасаушы мамандықтары

бойынша республикалық чемпионат;

► TED Talks форматындағы салалық семинарлар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ

ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІ

Ұйымдастырушылар:

КӨРМЕ КОМПАНИЯСЫ

«АСТАНА-ЭКСПО КС»

Ресми қолдаушы:

21 – 23 қыркүйек, 2022

Өткізу орны: Нұр-Султан қ., «EXPO» Халықаралық
көрме орталығы



Назарларыңызға рахмет!

https://smkz.kz/

https://smkz.kz/

