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ҚР ҰЯО РМК жас ғалымдары мен 
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Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Курчатов 

қаласы 

 

2022 жылғы 14 қазанда ҚР ҰЯО РМК жас ғалымдары мен мамандарының 

ХХI жыл сайынғы ҒЗТКЖ конференция-конкурсы өз жұмысын аяқтады.  

Конкурсқа қатысушылармен қазылар алқасының қарауына 31 жұмыс 

ұсынылды. 

Барлық баяндамаларды тыңдағаннан кейін қазылар алқасының 

хатшылығына 11 рейтингтік бюллетень түсті. 

Жүлделі орындарды анықтау кезінде критерийлер бойынша конкурсқа 

қатысушылардың жинаған балдарының саны ескерілді:   

1) жұмыстың өзектілігі; 

2) практикалық құндылық (жұмыс арналған мәселе үшін маңыздылығы); 

3) ғылыми, инженерлік деңгей, нәтижелердің жаңалығы; 

4) жұмыстың аяқталу дәрежесі; 

5) конкурсқа қатысушының жеке үлесі;   

6) мазмұндау стилі және материалды игеру деңгейі;  

 

Зерттеу бағыттарының ерекшелігін есепке ала отырып бағалаудың 

қосымша критерийлері: 

• іргелі зерттеулер үшін – басылым деңгейі; 

• инженерлік-техникалық жұмыстар үшін – техникалық шешімдерді 

бағалау; 

• қолданбалы зерттеулер үшін – бәсекеге қабілеттілік. 

Конференция-конкурстың нәтижесі: 

I. Бірінші орын, диплом және ақшалай сыйақы берілді: 

ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының конструкциялық және отын 

материалдарын сынау зертханасының топ бастығы Ольга Сергеевна 

Букинаға, қолданбалы зерттеу – «ИГР реакторының сәулеленген отынын 

иммобилизациялау үшін матрицаның құрамын анықтау» жұмысы үшін.  

II. Екінші орын, диплом және ақшалай сыйақы берілді: 

1. ҚР ЭМ ЯФИ РМК радиациялық материалтану зертханасының инженері 

Анастасия Юрьевна Тарапееваға, қолданбалы зерттеу – «Әр түрлі 



қалыңдықтағы титан диоксиді пленкаларының құрылымы мен оптикалық 

қасиеттеріне босаңдату әсері» жұмысы үшін; 

2. ҚР ҰЯО РМК РҚжЭИ филиалының экожүйені кешенді зертеу 

бөлімінің маманы Дина Бияхметовна Бияхметоваға, қолданбалы зерттеу – 

«Адам тістерінің кіреукесіне ЭПР-дозиметрия әдісімен «доза-эффект» 

калибрлеу тәуелділігінің эксперименттік құрылысы» жұмысы үшін.  

III. Үшінші орын, диплом және ақшалай сыйақы берілді: 

1. «Казатомпром ҰАК» АҚ «Жоғары технологиялар институты» ЖШС 

жетекші инженер-зерттеушісі Тилеу Бердихалыхқа, қолданбалы зерттеу – 

«Фосфолипидтердің липидті қос қабатының наноқұрылымын анықтауға 

арналған синхронды рентгендік дифракция мүмкіндіктері» жұмысы үшін;  

2. ҚР ҰЯО РМК ГЗИ филиалының АСАЖӨО І санатты инженер-

геофизигі Михаил Викторович Шульгаға, қолданбалы зерттеулер – «Атом 

саласы объектері орналасқан аудандарды геоэкологиялық диагностикалау 

кезінде геофизикалық әдістер кешенінде электр барлауды қолдану» жұмысы 

үшін;  

3. ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының материалдарды термоядролық 

реакторлар жағдайында сынау зертханасының кіші ғылыми қызметкері 

Ғайния Қайырдықызы Жанболатоваға, «Вольфрам беткі қабатының 

шоқты-плазмалық разрядтағы карбидизациядан кейінгі құрылымдық-фазалық 

зерттеу» жұмысы үшін.  

IV. Грамоталар мен көтермелеу ақшалай сыйлықтары берілді: 

 

«Үздік рәсімделген жұмыс» номинациясында:  

ҚР ҰЯО РМК РҚжЭИ филиалының қоршаған ортаны мониторингтеу 

экожүйелерін әзірлеу бөлімінің инженері Олеся Олеговна Марченкоға, 

қолданбалы зерттеу – «Жану оттегі 1121 (Bomb parr) ыдысының көмегімен 

қоршаған орта объектілерінде тритийді анықтау әдістемесін пысықтау» 

жұмысы үшін;  

«Жұмыстың өзіндік ерекшелігі» номинациясында: 

ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының радиациялық материалтану 

зертханасының инженері Ерхат Даулетханулы Даулетхановқа, қолданбалы 

зерттеу – «Small Punch Test (SPT) әдісімен әртүрлі маркалы құрылымдық 

болаттардың беріктік сипаттамаларын анықтау» жұмысы үшін; 

«Үздік шешен» номинациясында»:  

ҚР ҰЯО РМК РҚжЭИ филиалының қоршаған ортаны мониторингтеу 

жүйелерін әзірлеу бөлімінің І санатты технигі Рината Геннадьевна 

Ермаковаға, қолданбалы зерттеу – «Дегелен» алаңының су ағындыларының 

түбіндегі шөгінділерінде техногендік радионуклидтердің тік таралуын 

зерттеу» жұмысы үшін;  



«Белсенді қатысушы» номинациясында: 

ҚР ҰЯО РМК РҚжЭИ флиалының ҚОМЖӘБ тасымалдау механизмдерін 

эксперименттік сынау зертханасының ІІ санатты инженері Тоғжан 

Шалқарұлы Тоқтағановқа, қолданбалы зерттеу - «Аралтөбе ойпатының су 

объектілерін қалыптастыру көздерін бағалау» жұмысы үшін;  

 

Ⅴ. Инновациялық жұмыс үшін сыйлық және ақшалай сыйлық берілді: 

«Казатомпром НАК» АҚ «Жоғары технологиялар институты» ЖШС 

ғылыми қызметкері Абай Ерсейтович Омаровқа, қолданбалы зерттеу – 

«Солтүстік және Оңтүстік Карамұрын» кең орны жағдайында технологиялық 

ұңғымалардың әртүрлі РВР әдістерін жоспарлау және қолдану бойынша 

ғылыми негізделген ұсынымдарды әзірлеу» жұмысы бойынша.  

VI. «Ғылыми бөлімшенің үздік жас жетекшісі» номинациясы үшін ҚР 

ҰЯО РМК бас директорының арнайы сыйлығы және ақшалай сыйлығы:  

ҚР ЭМ ЯФИ РМК радиауиылық материалтану зертханасының м.а., 

ғылыми қызметкер Михаил Сергеевич Мережкоға, іргелі зерттеу – «Тот 

баспайтын аустенитті болаттардағы радиациялық индукцияланған ферритті 

зерттеу» жұмысы үшін. 

 

VIII. Сондай-ақ көтермелеу сыйлықтары берілді: 

 

ҚР ҰЯО РМК «Геофизикалық зерттеулер институты» филиалынан: 

▪ үздік зерттеу жұмысы үшін – ҚР ҰЯО РМК ГЗИ филиалының Арнайы 

сейсмикалық ақпараттарды жинау және өңду орталығының (АСАЖӨО) 

деректерді өңдеу тобының ІІ санатты инженері Дархан Қалдарұлы 

Көмекбаевқа, қолданбалы зерттеу – «КСРО аумағында жасалған бейбіт 

ядролық жарылыстардың сейсмикалық жазбаларын параметрлеу» 

жұмысы;  

▪ үздік әлеуметтік-мағынасы бар жұмыс үшін – ҚР ЭМ ЯФИ РМК ҒТО 

өндіріс тобының инженері Тимур Кайратович Капкашевке, 

инженерлік-техникалық зерттеу – «Терапияға арналған I-131 натрийі 

иодидін  өндіру» жұмысы; 

▪ жаңа технологиялар мен инновациялық ғылыми жобаларды дамытуға 

қосқан үлесі үшін ҚР ҰЯО РМК ГЗИ филиалының АСАЖӨО ғылыми 

қызметкері Павел Викторович Рябенкоға, қолданбалы зерттеу – 

«Деректер орталығында тарихи сейсмограммаларды цифрландырудың 

жаңа технологиясын енгізу нәтижелері» жұмысы. 

 

ҚР ҰЯО РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» 

филиалынан: 



▪ үздік дебют – ҚР ЭМ ЯФИ РМК ҚДРФБ радиациялық материалтану 

зертханасының кіші ғылыми қызметкері Елена Радиковна Кимге, 

қолданбалы зерттеу – «Жоғары дозалы нейтронды сәулеленудің ЭП-450 

болатының беріктігі мен икемділігіне әсері» жұмысы; 

▪ атом энергиясы объектілерінің қауіпсіздігі үшін ҚР ҰЯО РМК АЭИ 

филиалының «Байкал-1» ЗРК эксперименттерді дайындау және жүргізу 

қызметінің ауысым бастығы Ерлан Бахтыбекұлы Нуржановқа, 

инженерлік-техникалық зерттеулер – «Физикалық іске қосу сатысында 

төмен байытылған отыны бар ИВГ.1М зерттеу реакторының 

реактивтілігіне әсер ету органдарының сипаттамаларын анықтау» 

жұмысы;  

▪ креативтік көзқарас үшін – ҚР ЭМ ЯФИ РМК радиациялық 

материалтану зертханасының инженері Артур Гагикович 

Васильцовке, инженерлік-техникалық зерттеулер – «Изохронды 

босаңдату нәтижесінде электр кедергісінің өзгеруі бойынша болат 

үлгілерінің нейтрондық сәулелену температурасын анықтау» жұмысы; 

▪ жаңа материалдарды дамытуға қосқан үлесі үшін – ҚР ҰЯО РМК АЭИ 

филиалының арнаішілік сынақтар зертханасының ІІ санатты инженері 

Вадим Сергеевич Бочковқа, қолданбалы зерттеу – «Сұйық қалайы-

литий қорытпасының құрылымдық ТЯР материалдарымен жоғары 

температуралы коррозиялық әрекеттесуін зерттеу» жұмысы;  

▪ уран өндіру технологиясын дамытқандығы үшін – «Казатопром НАК» 

АҚ «Жоғары технологиялар институты» ЖШС МТБЖжМЗ кіші ғылыми 

қызметкері Маргулан Ерболатулы Мухамедиге, қолданбалы зерттеу – 

«Орталық Мыңқұдық» кең орнында уранды жерасты ұңғымалық 

шаймалау кезінде шаймалау ерітіндісін оттегімен байыту 

технологиясын зерттеу» жұмысы; 

▪ реакторлық жүйелерді дамытқандығы үшін – ҚР ҰЯО РМК АЭИ 

филиалының ИГР ЗРК технологиялық бақылау қызметінің инженері 

Никита Александрович Киреевке, қолданбалы зерттеу – «Бос 

датчиктер сигналдарын басқару, өлшеу, жинау және тіркеудің жергілікті 

жүйесін жаңарту» жұмысы. 

 

ҚР ҰЯО РМК «Атом энергиясы институты» филиалынан: 

▪ термоядролық ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін – ҚР ҰЯО РМК 

АЭИ филиалының радиациялық материлтану зертханасының ІІ санатты 

инженері Нурхат Айдарулы Оразгалиевқа, қолданбалы зерттеу – 

«Бериллийдің беткі морфологиясы мен құрылымына термиялық 

жүктемелердің әсері» жұмысы; 

▪ зерттеу реакторын конверсиялауды жүзеге асыруға қосқан үлесі үшін – 

ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының нейтрондық физика зертханасының 

инженері Радмила Радиковна Сабитоваға, қолданбалы зерттеу – 



«ИВГ.1М реакторының ТБУ отынындағы энергия бөлу өрістерін 

эксперименттік зерттеу нәтижелері» жұмысы; 

▪ сутекті энергетиканы дамытуға қосқан үлесі үшін – ҚР ҰЯО РМК АЭИ 

филиалының материалдарды термоядролық реактор жағдайында сынау 

зертханасының инженері Азамат Серикказыулы Уркунбайға, 

қолданбалы зерттеу – «Ti-Al-Nb жүйесінің қорытпаларының құрылымы 

мен фазалық күйіне жоғары температуралық ықпалдың әсері» жұмысы; 

▪ есептеу процестерін оңтайландыруға қосқан үлесі үшін – ҚР ҰЯО РМК 

АЭИ филиалының сәулелендіру құрылғыларының жылу-физикалық 

және нейтрондық-физикалық сипаттамаларын зерттеу зертханасының 

инженері Ержан Асқарұлы Қабдылқақовқа, қолданбалы зерттеу – 

«ANSYS бағдарламасында үлгілік есептік зерттеулерді дайындау және 

жүргізу әдістемесін әзірлеу» жұмысы; 

▪ радиоэкологиялық зерттеулерге қосқан үлесі үшін – ҚР ҰЯО РМК 

РҚжЭИ филиалының аналитикалық зерттеулер бөлімінің инженері 

Куралай Тасбулатовна Мустафинаға, қолданбалы зерттеулер – 

«Сұйық сцинтилляциялық спектрометрияны пайдалана отырып, су 

сынамаларының жиынтық альфа-бета-белсенділігін айқындау 

әдістемесін әзірлеу» жұмысы; 

▪ конкурстан тыс жұмыс үшін арнайы көтермелеу сыйлық – «Семей 

қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КЕАҚ-ның аға 

оқытушысы Данияр Нуржанович Нургалиевке, инженерлік-

техникалық зерттеу – «Тоңазытқыштың ақау жағдайында жұмыс істеу 

принципі» жұмысы; ҰЗ ТПУ студенті Александра Ивановна 

Кокоринаға, инженерлік-техникалық зерттеу – «Ашық ауа 

ортасындағы вольфрам кен концентратынан тұрақты ток доғалық 

разрядты плазмадағы вольфрам карбиді WC синтезі» жұмысы; ҰЗ ТПУ 

студенті Камилла Азаматовна Алкеноваға, қолданбалы зерттеу – 

«Магнетронды бүрку кезінде плазмалық ассистенттеудің хром 

жабындарының қаттылығына әсері» жұмысы.  

 

 

ҚР ҰЯО РМК Жас ғалымдары мен мамандарының кеңесінен:  

▪ үздік ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін ҚР ЭМ ЯФИ РМК ҚДРФБ 

радиациялық материалтану зертханасының лаборанты Дана 

Маликқызы Асқарға, қолданбалы зерттеу – «БН-350 реакторының 

құрылымдық материалдарының питтингтік коррозияға төзімділігін 

зерттеу» жұмысы.  

IX.  ҚР ҰЯО РМК жас ғалымдары мен мамандарының ҒЗТКЖ ХХІ 
конференция-конкурсының барлық қатысушыларына қатысу сертификаттары 
табыс етілді.   



X. Тапсырылған жұмыстарды «ҚР ҰЯО хабаршысы» журналында 
жариялау ұсынылды.   

 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

ХХI конференция-конкурс НИОКР  

молодых ученых и специалистов РГП НЯЦ РК  

 

12–14 октября 2022 года  

г. Курчатов, область Абай, Республика Казахстан 

 

14 октября 2022 г. закончила свою работу ХХI ежегодная конференция-

конкурс НИОКР молодых ученых и специалистов РГП НЯЦ РК. 

Участниками конкурса на рассмотрение жюри была представлена 31 

работа. 

После заслушивания всех докладов в секретариат жюри поступило 11 

рейтинговых бюллетеней голосования.  

При определении призовых мест учитывалось количество баллов, 

набранных конкурсантами по критериям:  

7) актуальность работы; 

8) практическая ценность (значимость для проблемы, которой посвящена 

работа); 

9) уровень научный, инженерный, новизна результатов; 

10) степень завершенности работы; 

11) личный вклад конкурсанта; 

12) стиль изложения и уровень владения материалом;  

 

Дополнительными критериями оценки с учетом специфики направлений 

исследований являлись: 

• для фундаментальных исследований – уровень публикаций; 

• для инженерно-технических работ – оценка технических решений; 

• для прикладных исследований – конкурентоспособность. 

Результаты конференции-конкурса: 

I. Первое место, диплом и денежное вознаграждение присуждены: 

Букиной Ольге Сергеевне - начальнику группы лаборатории испытаний 

конструкционных и топливных материалов филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК за 

работу «Определение состава матрицы для иммобилизации облученного 

топлива реактора ИГР» - прикладные исследования. 

II. Второе место, дипломы и денежное вознаграждение присуждены: 

3. Тарапеевой Анастасии Юрьевне - инженеру лаборатории 

радиационного материаловедения РГП ИЯФ МЭ РК за работу «Влияние 



отжига на структуру и оптические свойства пленок диоксида титана разной 

толщины» - прикладные исследования; 

4. Бияхметовой Дине Бияхметовне - специалисту отдела комплексных 

исследований экосистем филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК за работу 

«Экспериментальное построение калибровочной зависимости «доза-эффект» 

методом ЭПР-дозиметрии эмали зубов человека» - прикладные исследования. 

III. Третье место, дипломы и денежное вознаграждение присуждены: 

4. Бердихалых Тилеу - ведущему инженеру-исследователю ТОО 

«Институт высоких технологий» АО «НАК Казатомпром» за работу 

«Возможности синхротронной рентгеновской дифракции для определения 

наноструктуры липидного бислоя фосфолипидов» - прикладные 

исследования; 

5. Шульга Михаилу Викторовичу - инженеру-геофизику I категории 

ЦСОССИ филиала ИГИ РГП НЯЦ РК за работу «Применение 

электроразведки в комплексе геофизических методов при геоэкологической 

диагностике районов расположения объектов атомной отрасли» - прикладные 

исследования; 

6. Жанболатовой Ғайние Қайырдықызы – младшему научному 

сотруднику лаборатории испытаний материалов в условиях термоядерного 

реактора филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК за работу «Исследование структурно-

фазового состояния поверхностного слоя вольфрама после карбидизации в 

пучково-плазменном разряде» - прикладные исследования. 

 

IV. Грамоты и поощрительные денежные призы присуждены: 

 

В номинации «Лучшее оформление работы»:  

Марченко Олесе Олеговне - инженеру отдела разработки экосистем 

мониторинга окружающей среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК за работу 

«Отработка методики определения трития в объектах окружающей среды с 

помощью кислородного сосуда сгорания 1121 (Bomb parr)» - прикладные 

исследования; 

В номинации «Оригинальность работы»: 

Даулетханову Ерхату Даулетханулы - инженеру лаборатории 

радиационного материаловедения филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК за работу 

«Определение прочностных характеристик конструкционных сталей 

различных марок методом Small Punch Test (SPT)» - прикладные 

исследования; 

В номинации «Лучший оратор»:  

Ермаковой Ринате Геннадьевне - технику I категории отдела 

разработки систем мониторинга окружающей среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ 

РК за работу «Исследование вертикального распределения техногенных 



радионуклидов в донных отложениях водотоков площадки «Дегелен» - 

прикладные исследования; 

В номинации «Активный участник»: 

Тоқтағанову Тоғжану Шалқарұлы - инженеру II категории 

лаборатории экспериментальных испытаний механизмов переноса ОРСМОС 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК за работу «Оценка источников формирования 

водных объектов Аралтобинской впадины» - прикладные исследования; 

 

Ⅴ. Премия и денежный приз за инновационную работу присуждена: 

Омарову Абаю Ерсейтовичу – научному сотруднику ТОО «Институт 

высоких технологий» АО «НАК Казатомпром» за работу «Разработка научно-

обоснованных рекомендаций по планированию и применению различных 

методов РВР технологических скважин в условиях месторождения «Северный 

и Южный Карамурун» - прикладные исследования. 

VI. Специальная премия генерального директора РГП НЯЦ РК и 

денежный приз за номинацию «Лучший молодой руководитель научного 

направления»:  

Мережко Михаилу Сергеевичу - научному сотруднику, и.о. 

заведующего лаборатории радиационного материаловедения РГП ИЯФ МЭ 

РК за работу «Исследование радиационно-индуцированного феррита в 

нержавеющих аустенитных сталях» - фундаментальные исследования. 

 

VIII. Также присуждены поощрительные призы: 

 

От филиала «Институт геофизических исследований» РГП НЯЦ РК: 

▪ за лучшую исследовательскую работу - Көмекбаеву Дархану 

Қалдарұлы, инженеру II категории группы обработки данных Центра 

сбора и обработки специальной сейсмической информации (ЦСОССИ) 

филиала ИГИ РГП НЯЦ РК, работа «Параметризация сейсмических 

записей мирных ядерных взрывов, произведенных на территории 

СССР» - прикладные исследования; 

▪ за лучшую социально-значимую работу - Капкашеву Тимуру 

Кайратовичу, инженеру группы производства НТЦ РПИ РГП ИЯФ МЭ 

РК, работа «Производство натрий йодида I-131 для терапии» -

инженерно-технические исследования; 

▪ за вклад в развитие новых технологий и инновационных научных 

проектов - Рябенко Павлу Викторовичу, научному сотруднику 

ЦСОССИ филиала ИГИ РГП НЯЦ РК, работа «Результаты внедрения 

новой технологии оцифровки исторических сейсмограмм в центре 

данных» - прикладные исследования. 



 

От филиала «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП 

НЯЦ РК: 

▪  за лучший дебют - Ким Елене Радиковне, младшему научному 

сотруднику лаборатории радиационного материаловедения ОРФТТ РГП 

ИЯФ МЭ РК, работа «Влияние высокодозного нейтронного облучения 

на прочность и пластичность стали ЭП-450» - фундаментальные 

исследования; 

▪ за безопасность объектов в атомной энергии - Нуржанову Ерлану 

Бахтыбекұлы, начальнику смены службы подготовки и проведения 

экспериментов на КИР «Байкал-1» филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, работа 

«Определение характеристик органов влияния на реактивность 

исследовательского реактора ИВГ.1М с топливом низкого обогащения 

на этапе реализации физического пуска» - инженерно-технические 

исследования;  

▪ за креативный подход - Васильцову Артуру Гагиковичу, инженеру 

лаборатории радиационного материаловедения РГП ИЯФ МЭ РК, 

работа «Определение температуры нейтронного облучения стальных 

образцов по изменению электросопротивления в результате изохронных 

отжигов» - инженерно-технические исследования; 

▪ за вклад в развитие новых материалов - Бочкову Вадиму Сергеевичу, 

инженеру II категории лаборатории внутриканальных испытаний 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, работа «Исследование 

высокотемпературного коррозионного взаимодействия жидкого 

оловянно-литиевого сплава с конструкционными материалами ТЯР» -

прикладные исследования; 

▪ за развитие технологий по добыче урана - Мухамеди Маргулану 

Ерболатулы, младшему научному сотруднику отдела ЛМиПГТП ТОО 

«Институт высоких технологий» АО «НАК Казатомпром», работа 

«Исследование технологии обогащения выщелачивающего раствора 

кислородом при подземном скважинном выщелачивании урана на 

месторождении «Центральный Мынкудук» - прикладные исследования; 

▪ за развитие реакторных систем - Кирееву Никите Александровичу, 

инженеру службы технологического контроля КИР ИГР филиала ИАЭ 

РГП НЯЦ РК, работа «Модернизация локальной системы управления, 

измерения, сбора и регистрации сигналов датчиков пустот» - 

прикладные исследования. 

 

От филиала «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ РК: 

▪ за вклад в развитие термоядерной науки - Оразгалиеву Нурхату 

Айдарулы, инженеру II категории лаборатории радиационного 

материаловедения филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, работа «Воздействие 



термических нагрузок на морфологию поверхности и структуру 

бериллия» - прикладные исследования; 

▪ за вклад в реализацию конверсии исследовательского реактора - 

Сабитовой Радмиле Радиковне, инженеру лаборатории нейтронной 

физики филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, работа «Результаты 

экспериментальных исследований полей энерговыделения в НОУ-

топливе реактора ИВГ.1М» - прикладные исследования; 

▪ за вклад в развитие водородной энергетики - Уркунбай Азамату 

Серикказыулы, инженеру лаборатории испытаний материалов в 

условиях термоядерного реактора филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, работа 

«Влияние высокотемпературного воздействия на структуру и фазовое 

состояние сплавов системы Ti-Al-Nb» - прикладные исследования; 

▪ за вклад в оптимизацию расчетных процессов - Қабдылқақову Ержану 

Асқарұлы, инженеру лаборатории исследований теплофизических и 

нейтронно-физических характеристик облучательных устройств 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, работа «Разработка методики подготовки и 

проведения типовых расчетных исследований в программе ANSYS» - 

прикладные исследования; 

▪ за вклад в радиоэкологические исследования - Мустафиной Куралай 

Тасбулатовне, инженеру отдела аналитических исследований филиала 

ИРБЭ РГП НЯЦ РК, работа «Разработка методики определения 

суммарной альфа-бета-активности водных проб с использованием 

жидкосцинтилляционной спектрометрии» - прикладные исследования; 

▪ Специальные поощрительные призы за работы вне конкурса - 

Нургалиеву Данияру Нуржановичу, старшему преподавателю НАО 

«Университет им. Шакарима города Семей», работа «Тоңазытқыштың 

ақау жағдайында жұмыс істеу принципі» - инженерно-технические 

исследолвания; Кокориной Александре Ивановне, студентке НИ ТПУ, 

работа «Синтез карбида вольфрама WC в плазме дугового разряда 

постоянного тока из вольфрамового рудного концентрата в открытой 

воздушной среде» - инженерно-технические исследования; Алкеновой 

Камилле Азаматовне, студентке НИ ТПУ, работа «Влияние 

плазменного ассистирования при магнетронном распылении на 

твёрдость хромовых покрытий» - прикладные исследования.  

 

 

От Совета молодых ученых и специалистов РГП НЯЦ РК: 

▪ за лучшую научно-исследовательскую работу – Асқар Дане 

Маликқызы, лаборанту лаборатории радиационного материаловедения 

ОРФТТ РГП ИЯФ МЭ РК, работа «Исследование стойкости к 

питтинговой коррозии конструкционных материалов реактора БН-350» - 

прикладные исследования.  



IX. Всем участникам ХХI конференции-конкурса НИОКР молодых 
ученых и специалистов РГП НЯЦ РК вручены сертификаты участия.  

X. Представленные работы рекомендовано опубликовать в журнале 
«Вестник НЯЦ РК». 

 

 

 


