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ЖҰМЫС ТІЛДЕРІ:
Жұмыс тілдері – қазақ, орыс және ағылшын

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРМАТЫ:
Конференция форматы – күндізгі, online, постерлік

БАЯНДАМАЛАРДЫҢ
МӘТІНДЕРІ:

Баяндамалардың мәтіндері 2022 жылғы 30 қазанға
дейін Конференция хатшылығына электрондық
көшірме түрінде E-mail: aamanova@kazatomprom.kz
поштасына жіберіледі.
Баяндамалар қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде
А4 форматындағы (210X297) мәтіннің 10 беттен
аспайтын төменде көрсетілген жиектерімен
ресімделуі мүмкін:
жоғары жақтағы жиек - 25 мм; сол жақтағы жиек - 25
мм;
төменгі жақтағы жиек - 25 мм; оң жақтағы жиек - 15
мм;
Шегініс (азат жол) - 10 мм.
Баяндамалардың мәтіндері MS Word форматында,
Times New Roman қарпімен, 12 кеглмен терілуі керек.
Баяндама тақырыбы бас (бас) әріптермен басылады.
Тақырыптан кейін 1 интервалды өткізіп жіберу
арқылы олар келген қала мен елдің атауын қоса
авторлардың тегі, аты және ұйымның атауы
басылады. Осыдан кейін 1 интервалды өткізіп,
баяндама мәтіні бір интервалмен басып шығарылады.
Басылымға қабылданған баяндамалардың тезистері
авторлық редакцияда жарияланады.
Авторлар ұсынылған деректердің дұрыстығына
жауапты.
Ұйымдастыру комитеті тақырыпқа сәйкес келмейтін
тезистерді, сондай-ақ материалдарды беру мерзімі
немесе ресімдеуге қойылатын талаптар бұзылған
жағдайда қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.
Тезистер/баяндамалар жинағы Конференция
басталар алдында шығарылады.

МАҢЫЗДЫ КҮНДЕР:
2022 ж. 30 қазан - Конференцияға қатысу туралы
өтінімдерді қабылдау мен растаудың аяқталуы
2022 ж. 30 қазан - Жинаққа MS форматындағы
баяндамалар мәтіндерін қабылдаудың аяқталуы
2022 ж. 9 қараша  - MS Power Point форматындағы
Баяндамалар таныстырылымдарын қабылдаудың
аяқталуы

1-секция. 
Геология, геотехнология және тау-кен
дайындық жұмыстары

2-секция. 
Уран өндіру және қайта өңдеу технологиясы

3-секция. 
Реакторға дейінгі ядролық-отын циклінің
технологиялары мен өзекті мәселелері –
конверсия, ядролық отынды өндіру.

4-секция.
Сирек, сирек жер металдарын және олардың
негізінде жоғары технологиялық өнімдерді
өндірудің ресурстары мен тиімді
технологиялары.

5-секция. 
Атом саласы кәсіпорындарының қауіпсіз
жұмыс істеуі және техногендік қалдықтарды
басқару

6-секция. 
Тұрақты даму (ESG) мәселелері, атом саласы
жұмыс істеуінің құқықтық,
макроэкономикалық және білім беру
аспектілері

7-секция. 
Атом саласындағы цифрландыру,
автоматтандыру және роботтандыру
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦД директоры
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ӨҚД 
бас сарапшысы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ТКД 
бас сарапшысы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ӨД бас сарапшысы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ӨҚД бас менеджері
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ҒТЖД 
бас менеджері 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» ЯТ және РАҚД бас
менеджері
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ӨД бас менеджері
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ITД бас менеджері
«ҮМЗ» АҚ Басқарма төрағасы
«ҮМЗ» АҚ ҒО бастығы
«Волковгеология» АҚ Басқарма төрағасының
геология жөніндегі орынбасары
«Волковгеология» АҚ «ОТӘЭ» филиалы ҒҰБ
бастығы
«ЖТИ» ЖШС бас директоры
«ЖТИ» ЖШС бас директорының ҒЗЖ жөніндегі
орынбасары
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Алғашқы ақпараттық хат
ҚАТЫСУҒА АРНАЛҒАН

ӨТІНІМ 
Тегі                                                     
Аты                                                    
Әкесінің аты                                    
Ғылыми дәреже                             
Мекенжайы                                     
 Жұмыс орны, лауазымы              
                                                            
E-mail                                                 
Факс                                                   
Телефон                                            
Мен №  секцияға баяндаманы
ұсынуға ниеттімін                          
                                                            
Баяндаманың тақырыбы             
                                                            
Баяндама форматы                       
Авторлар                                          
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