
 

Пример оформления тезиса: 

УДК 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА 

 
1Игорев И.А., 1Игорев И.А. 

 

Место работы, должность; ученая степень (при 

наличии), 

E-mail 

 

Ключевые слова: не менее 5 слов 

Введение: Текст 

Методы: Текст 

Результаты: Текст 

Вывод (ы): Текст 

Список литературы (не более 5). 

 

Заявка на участие заполняется на одного из 

авторов научной работы отдельным файлом к тезису 

со следующей информацией: 

Ф.И.О. полностью                                                                                             

Страна, город   

Название организации   

Должность, ученая степень (если студент, 

магистрант или докторант – курс, специальность) 

Номер мобильного телефона   

Адрес электронной почты   

Форма участия онлайн, оффлайн 

Название доклада (указать докладчик, 

опубликование тезиса, слушатель)   

 

Материалы по итогам конференции 

Каждому автору по итогам конференции будут 

БЕСПЛАТНО выданы: 

СБОРНИК тезисов в электронном виде. Сборник 

по итогам конференции является официальным 

изданием, которому присваиваются УДК, ББK и 

ISBN.  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ в электронном 

виде. Содержит основную информацию о 

конференции и список участников научной 

конференции 

 СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА в печатном и 

электронном виде. Сертификат выдается каждому 

автору и подтверждает участие в научно-практической 

конференции и публикацию научной статьи. 

БЛАГОДАРНОСТЬ в печатном и электронном 

виде. Благодарность выдается партнерам от имени 

руководства Института и утверждается подписью и 

печатью. 

 

 

Место проведения: 

SATBAYEV UNIVERSITY,  

Актовый зал им. Д.Сулеева (ГМК) 

Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22 

Начало: 10:00 

 

 

 

Секретариат: 

Кантарбаева Динара: тел: +7 (727) 3865376 вн 

171, email: d.kantarbayeva@sci.kz, 8777-2327532 

 

Идрисова Тунык: тел: +7 (727) 3865380, email:  

t.idrissova@sci.kz 
 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

ТОО «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Адрес: г.Алматы, Ибрагимова, 11 

телефон: + 7 (727) 386-55-36 

Сайт: www.sci.kz 

Эл. адрес: info@sci.kz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое информационное 

сообщение 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ 

АКАДЕМИКА НАН РК  

ЭРНСТА ГЕРБЕРТОВИЧА 

БООСА 

 

ТОО «Физико-технический 

институт» 

Satbayev University 

 

27 февраля 2023 года 
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Уважаемые коллеги! 

 

Физико-технический институт выражает Вам 

своё глубокое почтение и приглашает принять 

участие в международной научной конференции 

памяти академика НАН РК Эрнста Гербертовича 

Бооса, которая пройдет 27 февраля 2023 года. 

В конференции примут участие: 

- известные ученые из числа ведущих 

университетов ближнего и дальнего зарубежья; 

- руководители научно-исследовательских 

организаций и государственных органов 

Казахстана; 

- представители государственных и 

коммерческих организаций образования. 

- молодые ученые ВУЗов и НИИ 

 

Цель конференции 

Обсуждение актуальных вопросов и 

возможностей в области физики высоких энергий, 

космических лучей, материаловедения и 

нанотехнологии. 

Основной фокус конференции 

сконцентрирован на развитии сотрудничества 

между НИИ в инновационных исследованиях и 

прорывных научных разработках в области 

физики.  

Участие в конференции позволит Вам внести 

свой вклад в укрепление научного потенциала 

исследовательских центров Казахстана и 

установление тесных связей с научной 

общественностью. 

 

Основные направления конференции  

- физики высоких энергий; 

- исследование космических лучей; 

- возобновляемые источники энергии; 

- материаловедение и нанотехнологии. 

 

Официальный язык конференции:  

Английский, казахский и русский языки  

 Формы участия: 

- оффлайн и онлайн  

- доклад, опубликование тезиса, слушатель. 

- пленарные выступления и доклады сессии 

определяет Организационный комитет. 

 

Продолжительность выступлений: 

- Основной доклад: 20 минут; 

- Доклад: 10 минут. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

Онлайн регистрация участников 

конференции:  

o Начало регистрации: 01 февраля 2023 года. 

o Окончание регистрации: 25 февраля 

2023года.  

o Прием заявок, тезисов и докладов – до 23 

февраля 2023 г. 

 

Программа конференции будет размещена на 

официальном сайте Института https://sci.kz/  

 

Вниманию авторов:  

Тезисы докладов направляются в электронном 

виде на адрес email d.kantarbayeva@sci.kz 

Тезисы принимаются на английском, казахском и 

русском языках. 

Тезисы публикуются в редакции авторов, без 

дополнительных правок. Авторы несут полную 

ответственность за содержание тезисов. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить тезисы низкого качества и плохой 

редакции от включения их в программу и сборник 

материалов конференции. 

Принятые материалы не возвращаются.  

 

 

 

 

 Требования к тезису: 

 

Тезисы докладов представляются до 23 февраля 

2023 года в виде электронной копии на адрес 

d.kantarbayeva@sci.kz, с присоединенным файлом в 

формате Word. Объем тезисов не должен превышать 

1 страницу формата А4 (210x297 мм) с полями: 

сверху - 25 мм; слева - 30 мм; 

снизу - 25 мм; справа - 15 мм. 

Название доклада печатается заглавными 

буквами. Пропустив 1 интервал после названия, 

печатаются фамилии и инициалы авторов и 

наименование организации, включая город и 

страну, которые они представляют. После этого, 

пропустив 1 интервал, печатается текст тезисов 

доклада через 1 интервал.  

Тезисы должны быть направлены в формате 

Word (.doc или .docx); интервал – одинарный; 

гарнитура – Times New Roman, кегль 12. Тезисы 

должны включать заглавную страницу, 

содержащую информацию о каждом авторе 

(указываются полные фамилия и имя, место 

работы, занимаемая должность; учёная степень, 

звание; телефон и электронная почта; форма 

участия и название доклада).  

Тезис должен быть разделён на секции, 

включающие следующие разделы: введение, 

методы, результаты и выводы. 

Тезис должен быть представлен на 

официальном языке конференции: английском, 

казахском и русском языках. 

Тексты тезисов не должны содержать сложные 

формулы, рисунки, таблицы.  

Материалы будут опубликованы в виде 

электронного сборника тезисов. 

 

 

 

 

https://sci.kz/


 

An example of abstract: 

UDC 

ABSRTACT TITLE 

 
1Igorev I.A., 1Igorev I.A. 

 

Place of work, position; academic degree (if any), 

E-mail 

 

Keywords: at least 5 words 

Introduction: Text 

Methods: Text 

Results: Text 

Conclusion(s): Text 

List of references (no more than 5). 

 

Application for participation should be filled in for 

one of the authors of the scientific work as a separate 

file to the thesis with the following information: 

Full name                                                                                            

Country, city   

Name of organization   

Academic position, academic degree (if a student, 

master's or doctoral student - course, specialty) 

Cell phone number   

E-mail address   

Form of participation online, offline 

Name of the report (indicate speaker, publication 

thesis, listener)   

 

Proceedings of the conference 

Each author by the results of the conference will 

receive FREE OF CHARGE: 

ABSTRACTS BOOK in electronic form. The 

abstract book  based on the  conference results is an 

official publication, which is assigned UDC, LBC and 

ISBN.  

CONFERENCE PROGRAMME in electronic form. 

It contains the basic information about the conference 

and the list of participants of the conference. 

 CERTIFICATE OF PARTICIPANTS will be in printed 

and electronic form. The certificate will be given to each 

author and confirms participation in the scientific-practical 

conference and publication of the scientific article. 

ACKNOWLEDGEMENTS will be in printed and 

electronic form. Acknowledgements are issued to the 

partners on behalf of the Institute management and 

approved by the signature and seal. 

 

 

Location:  

SATBAYEV UNIVERSITY, 

Assembly Hall. named after D. Suleev 

Address: Almaty, Satpaev st., 22 

Start: 10:00 

 

 

Secretariat: 

Kantarbayeva Dinara, phone: +7 (727) 3865376 

internal 171, email: d.kantarbayeva@sci.kz, 8777-

2327532 

 

Idrisova Tunyk, phone +7 (727) 3865380, email:  

t.idrissova@sci.kz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our contacts: 

 «Institute of Physics and Technology» LLP 

Address: 11 Ibrahimova Street, Almaty 

phone: + 7 (727) 386-55-36 

Web-site: www.sci.kz 

E-mail: info@sci.kz  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First information report 

 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE IN MEMORY OF 

THE NAS ACADEMICIAN OF 

THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN  

ERNST HERBERTOVICH BOOS 

 

«Institute of Physics and 

Technology» LLP 

Satbayev University 

 

February 27, 2023 
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Dear colleagues! 

 

The Institute of Physics and Technology expresses 

to you its deepest respect and invites you to participate 

in the international scientific conference in memory of 

Ernst Herbertovich Boos, the NAS Academician of 

Sciences of the Republic of Kazakhstan, which will be 

held on February 27, 2023. 

The conference will be attended by 

- well-known scientists from leading universities 

in the near and far abroad; 

- heads of research organizations and government 

agencies of Kazakhstan; 

- representatives of government and commercial 

organizations of education. 

- young scientists of universities and research 

institutes. 

 

Purpose of the Conference 

To discuss current issues and opportunities in the 

field of high-energy physics, cosmic rays, materials 

science and nanotechnology. 

The main focus of the conference is focused on the 

development of cooperation between research 

institutes in innovative research and breakthrough 

scientific developments in physics.  

Participation in the conference will allow you to 

contribute to strengthening the scientific potential of 

research centers in Kazakhstan and establishing close 

ties with the scientific community. 

 

Main directions of the conference  

- high energy physics; 

- cosmic ray research; 

- renewable energy sources; 

- materials science and nanotechnology. 

 

Official language of the conference:  

English, Kazakh and Russian 

 Forms of participation: 

- offline and online  

- report, publication of the thesis, listener. 

- plenary speeches and reports of the session are 

determined by the Organizing Committee. 

 

Duration of speeches: 

- Keynote speech: 20 minutes; 

- Speech: 10 minutes. 

 

 

KEY DATES: 

Online registration for conference participants:  

o Registration begins from February 01, 2023. 

o End of registration date February 25, 2023.  

o Applications, abstracts and papers are accepted 

until February 23, 2023. 

 

The conference program will be posted on the official 

website of the Institute https://sci.kz/  

 

Attention to the authors:  

Abstracts should be sent to email 

d.kantarbayeva@sci.kz  

Abstracts are accepted in English, Kazakh and 

Russian languages. 

Abstracts are published in the authors' edition, 

without additional edits. Authors are fully responsible 

for the abstracts’ contents. 

Conference Organizing Committee reserves the right 

to reject poor quality and poorly edited abstracts from 

their inclusion in the conference program and 

proceedings. 

Accepted materials are not returned.  

 

 

 

 

 Thesis requirements: 

 

Abstracts should be submitted by February 23, 2023 

as an electronic copy to d.kantarbayeva@sci.kz, with a 

Word file attached. The volume of the abstract should 

not exceed 1 page of A4 format (210x297 mm) with 

margins: 

top - 25 mm; left - 30 mm; 

bottom - 25 mm; right - 15 mm. 

The abstract title is printed in capital letters. Skip 1 

interval after the title, print the names and authors' 

initials and the organization name, including the city 

and country they represent. After that, the text of the 

abstract should be typed 1 interval.  

Abstracts must be submitted in Word format (.doc 

or .docx); interval - single; font – Times New Roman, 

12 pt. Abstracts should include a title page containing 

information about each author (full name, place of 

work, position; academic degree, title; phone and e-

mail; form of participation and title of the report). 

Abstracts should be divided into sections including 

the following sections: introduction, methods, results 

and conclusions. 

Abstract should be presented in the official 

language of the conference: English, Kazakh and 

Russian. 

Texts of the abstract should not contain complex 

formulas, figures, tables.  

Materials will be published as an electronic 

abstracts book. 
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Тезисті рәсімдеу мысалы: 

УДК 

ТЕЗИСТІҢ АТАУЫ 

 
1Егоров И. А., 1Егоров И. А. 

 

Жұмыс орны, лауазымы; ғылыми дәрежесі 

E-mail 

 

Түйінді сөздер: кемінде 5 сөз 

Кіріспе: Мәтін 

Әдістер: Мәтін 

Нәтижелер: Мәтін 

Қорытынды: Мәтін 

Әдебиеттер тізімі (5-тен аспайды). 

 

Конференцияға қатысуға өтінім тезис 

авторларының біріне толтырылады, тезиске қоса 

мынадай ақпараты бар жеке файлмен жіберіледі: 

Т.А.Ә. толығымен 

Мемлекет, қала 

Ұйымның атауы 

Лауазымы, ғылыми дәрежесі (егер студент, 

магистрант, докторант болса курс, мамандық) 

Ұялы телефон нөмірі 

Электрондық пошта мекенжайы 

Қатысу түрі: онлайн, оффлайн 

Баяндаманың атауы (баяндамашы, тезис 

жариялау, тыңдаушы екенін көрсету)   

 

Конференция қорытындысы бойынша 

материалдар: 

Конференция қорытындысы бойынша әрбір 

авторға келесілер тегін беріледі: 

ТЕЗИСТЕР ЖИНАҒЫ – электронды түрде. 

Конференция қорытындысы бойынша жинақ ресми 

басылым болып табылады, оған ББК УДК және 

ISBN беріледі. 

КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ – 

электронды түрде. Конференция туралы негізгі  

 ақпаратты және ғылыми конференцияға 

қатысушылардың тізімін қамтиды  

ҚАТЫСУШЫ СЕРТИФИКАТЫ – баспа және 

электронды түрде. Сертификат әрбір авторға беріледі 

және ғылыми-практикалық конференцияға және 

ғылыми тезис жариялануына қатысатынын растайды. 

АЛҒЫС ХАТ – баспа және электронды түрде. 

Алғыс хат Институт басшылығының атынан 

серіктестерге беріледі және қолымен және мөрімен 

бекітіледі. 

 

Өткізілетін орын: 

SATBAYEV UNIVERSITY,  

Д.Сүлеев атын. мәжіліс залы (ГМК) 

Мекен-жайы: Алматы қ., Сәтпаев көш., 22 

Басталуы: 10:00 

 

 

Секретариат: 

Кантарбаева Динара: тел: +7 (727) 3865376 вн 171, 

email: d.kantarbayeva@sci.kz, 8777-2327532 

 

Идрисова Тунык: тел: +7 (727) 3865380, email:  

t.idrissova@sci.kz 
 

 

 

 

 

 

 

Біздің байланыс: 

"ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ" ЖШС 

Адрес: Алматы қ., Ибрагимов көш., 11 

телефон: + 7 (727) 386-55-36 

Сайт: www.sci.kz 

Эл. адрес: info@sci.kz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бірінші ақпараттық хат 

 

ҚР ҰҒА АКАДЕМИГІ  

БООС ЭРНСТ ГЕРБЕРТОВИЧТІ 

ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«Физика-техникалық 

институты» 

Satbayev University 

 

27 ақпан 2023 жыл 

 
 

mailto:d.kantarbayeva@sci.kz
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Құрметті әріптестер! 

 

Физика-техникалық институты Сізге үлкен 

құрмет білдіре отырып, үстіміздегі жылдың 27 

ақпанда өтетін ҚР Ұлттық ғылым академиясының 

академигі Эрнст Гербертович Боосты еске алуға 

арналған халықаралық ғылыми конференцияға 

қатысуға шақырады.  

Конференция қатысушылары: 

- алыс және жақын шетелдердің жетекші 

университеттерінің белгілі ғалымдары; 

- Қазақстандық ғылыми ұйымдар мен 

мемлекеттік органдарының басшылары; 

- мемлекеттік және коммерциялық білім беру 

ұйымдарының өкілдері; 

- университеттер мен ғылыми-зерттеу 

институттарының жас ғалымдары 

 

Конференцияның мақсаты 

Жоғары энергия физикасы, ғарыштық 

сәулелер, материалтану және нанотехнологиялар 

саласындағы өзекті мәселелер мен мүмкіндіктерді 

талқылау. 

Конференция – инновациялық зерттеулер мен 

физика саласындағы серпінді ғылыми 

әзірлемелердегі ғылыми-зерттеу институттары 

арасындағы ынтымақтастықты дамытуға 

бағытталған. 

Конференцияға қатысу Қазақстандағы ғылыми 

орталықтардың ғылыми әлеуетін нығайтуға және 

ғылыми қоғамдастықпен тығыз байланыс орнатуға 

үлес қосуға мүмкіндік береді.  

 

Конференцияның негізгі бағыттары 

- жоғары энергиялар физикасы; 

- ғарыштық сәулелерді зерттеу; 

- жаңартылатын энергия көздері; 

- материалтану және нанотехнология. 

 

Конференцияның ресми тілі: 

Ағылшын, қазақ және орыс тілдері 

 Қатысу түрі: 

- офлайн және онлайн 

- баяндама, тезис жариялау, тыңдаушы. 

- пленарлық баяндамалар мен сессия 

баяндамаларын Ұйымдастыру комитеті анықтайды. 

 

Орындалу ұзақтығы: 

- Негізгі баяндама: 20 минут; 

- Доклад: 10 минут. 

 

 

НЕГІЗГІ КҮНДЕР: 

Конференцияға қатысушыларды онлайн тіркеу: 

o Тіркеудің басталуы: 01 ақпан 2023 ж. 

o Тіркеудің аяқталуы: 25 ақпан 2023 ж. 

o Өтініштер, тезистер мен баяндамалар 23 ақпан 

2023 ж. дейін қабылданады. 

 

Конференция бағдарламасы институттың ресми 

сайтында https://sci.kz/ орналастырылатын болады. 

 

Авторлардың назарына: 

Баяндамалардың тезистері электронды түрде 

d.kantarbayeva@sci.kz электронды поштасына 

жіберіледі 

Материалдар ағылшын, қазақ және орыс 

тілдерінде қабылданады. 

Тезис авторлық басылымда, қосымша өңдеулерсіз 

жарияланады. Авторлар тезистер мазмұнына толық 

жауапкершілікте болады. 

Конференцияның ұйымдастыру комитеті сапасыз 

және нашар редакцияланған тезистерді бағдарламаға 

енгізуден және конференция материалдары жинағына 

қосудан бас тартуға құқылы. 

Қабылданған материалдар кері қайтарылмайды. 

 

 

 

 

 Тезиске қойылатын талаптар: 

 

Баяндамалар тезистері 2023 жылдың 23 

ақпанына дейін Word форматында, электронды 

түрде d.kantarbayeva@sci.kz мекенжайына 

ұсынылады. Тезис көлемі А4 форматтағы 1 беттен 

(210х297 мм) аспауы керек: 

жоғарғы - 25 мм; сол жақ - 30 мм; 

төменгі - 25 мм; оң - 15 мм. 

Тезис тақырыбы бас әріппен жазылады. 

Тақырыптан кейін 1 интервалды өткізіп жіберіп, 

авторлардың аты-жөні және олар өкілдік ететін 

ұйымның атауы, қала мен ел көрсетіледі. Осыдан 

кейін 1 интервалды өткізіп, баяндама тезистерінің 

мәтіні 1 интервал аралықпен жазылады.  

Тезистер Word форматында жіберілуі керек (.doc 

немесе .docx); мәтінаралық интервал - 1; гарнитура-

Times New Roman, кегль 12. Тезистерде әр автор 

туралы ақпаратты қамтитын бас бет болуы керек 

(толық тегі мен аты, жұмыс орны, атқаратын 

лауазымы; ғылыми дәрежесі, атағы; телефон және 

электрондық пошта; қатысу түрі мен баяндаманың 

атауы көрсетіледі). 

Диссертация келесі бөлімдерден туруы тиіс: 

кіріспе, әдістер, нәтижелер және қорытындылар. 

Тезис конференцияның ресми тілінде: ағылшын, 

қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

Тезис мәтінінде күрделі формулалар, суреттер, 

кестелер болмауы керек. 

Материалдар электронды тезистер жинағы 

түрінде жарияланады. 

 

 

 


