
Қазақстанның Пагуош комитетінің (бұдан әрі – ҚПК) 2019 жылға  
арналған Іс-шаралар жоспары  

 

№ п/п Іс-шаралар Аяқталу түрі Жауаптылар Орындалу 
мерзімі 

1. Ұйымдастыру іс-шаралар 

1.1. 

"ҚПК 2019 жылға арналған Іс-шаралар 
жоспары" жобасын және ҚПК мүшелерінің 
жаңартылған құрамын Қаз ҰТҒА 
Президиумында бекіту үшін дайындау 

Қаз ҰТҒА 
Президиумының 

шешімі 

Ахметов Т.З., 
Зейнуллин А.А.  I тоқсаны, 2019 

1.2. ҚПК қызметі бюджетінің жобасын пысықтау Бекіту ҚЯҚ (келісімі бойынша)  I тоқсаны, 2019 

1.3. 
ҚПК жастар қанатын құру жөніндегі 
ұсыныстарды пысықтау (ҚПК жастар қанаты 
құрамын және Ережесінің жобасын әзірлеу) 

"ҚПК жастар қанатын 
құру туралы ереже" 

жобасы 

ҚР СІМ, ҚР БҒМ ҒК,  
ҚЯҚ, ҚР ҰЯО 

(Миниязов А.Ж.) 
 III тоқсаны, 2019 

1.4. 

ҚПК қызметінің бағыттары бойынша қоғаммен 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстар: зерттеудің 
ядролық, химиялық, биологиялық және 
экологиялық (техногендік және табиғи 
жаратылысы бар) қауіпсіздігі жағынан әлуетті 
тәуекелдері болатын басымдық бағыттары 
бойынша жобалары іске асырылып жатқан 
кәсіпорындарға техникалық турларды 
ұйымдастыру; елдегі ЖОО-да арнаулы 
дәрістерді, телевизиялық хабарларды және 
ҚПК мұшелерінің қатысуымен дөңгелек 
столдарды, соның ішінде: 
- "ЯТҚ" , "Экология" тақырыптар бойынша КАСУ 
базасында (келісімімен) Өскемен қаласында 
(ШҚО) ҚПК мүшелерінің магистранттармен 
және студенттермен кездесулерін өткізуге 
қолдау көрсету. 

Өткізілген іс-шаралар 
туралы, ҚЯҚ 

журналындағы 
басылымдар және 

оларды ҚПК сайтында 
орналастыру туралы 

ақпарат 

ИЦАЭ ЯОК, ҚР СІМ, 
 ҚР БҒМ, ҚР ДМ, ҚР ЭМ, 
ҚР ҰЯО, ҚПК мүшелері, 

Хатшылық 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алиев С.А. (ҚЯҚ келісімі 
бойынша), КАСУ,  

ҚПК мүшелері, Хатшылық 

Жыл бойы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

қыркүйек-қазан, 
2019 

1.5. 

ҚазҰТҒА арқылы ПҚО шеңберінде 
қаржыландыруды алу мақсатында ҚПК 
қызметінің басымдық бағыттары бойынша 
ҒЗЖ айқындау үшін жұмыс тобын құру 

ПҚО жобасы 
ҚПК мүшелері  

Зейнуллин А.А., 
Ахметов Т.З. 

 II тоқсаны, 2019 

1.6. ҚПК отырыстарын дайындау және өткізу Отырыстың хаттамасы 
Ахметов Т.З., 

Мукушева М.К., 
Ибрагимова Н. 

Жыл бойы 
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2. Қару-жарақты бақылау, жаппай-қырып жою қаруын таратпау, қысқарту және тыйым салу мәселелері, жалпы және 
өңірлік қауіпсіздік, энергетикалық және экологиялық қауіпсіздік мәселелері, халықаралық және өңіраралық 
ғылыми байланыстарды, ғылыми қауымның әлеуметтік жауапкершілігін, ғылым мен халықаралық қатынастар 
тарихын дамыту мәселелері жөніндегі халықаралық және өңіраралық ғылыми ынтымақтастықты үйлестіру: 

2.1. 

Ядролық физика, радиациялық 
материалтану, радиоэкология және 
кадрларды даярлау аясындағы халықаралық 
ынтымақтастықты дамыту 

РФ, Дубна 
қаласындағы 

Объединенный 
институт ядерных 

исследований (ОИЯИ) 

ҚПК мүшелері,  
Л. Гумилев атындағы 

ЕҰУ,  
ҚР ЭМ ЯФИ РММ 

Тұрақты негізінде 

2.2 

Жапонияның Атом энергиясы жөніндегі 
агенттігімен ынтымақтастықта " Ядролық 
және радиациялық аварияларға дайын болу" 
атты оқу курсын ҚР ҰЯО базасында 
ұйымдастыруға жәрдемдесу 

Оқу курсын 
ұйымдастыру ҚР ҰЯО Хатшылығы Жыл ішінде 

2.3. 

Ядролық қарусыздануды жылжытудағы 
верификацияның ролін қарастыру жөніндегі 
БҰҰ Бас Хатшысының Үкіметтік сарапшылар-
кеңесшілер тобының 3-ші сессиясына 
қатысуы 

Қатысу 

Батырбекова Э.Г. -  
ҚПК Төрағасының 

орынбасары,  
ҚПК Хатшылығы 

сәуір, 2019 

2.4. 
ДВЗЯИ желісін қолдау үшін ауа ортасына 
радионуклидтік мониторинг станциясын 
Курчатов қаласында құруға жәрдемдесу 

Станцияны ашу ҚР ҰЯО тамыз, 2019  

2.5. 

Ядролық кооперация форумының "Зерттеу 
ректорларын қолдану" атты халықаралық 
семинарын Азияда (FNCA) Курчатов 
қаласында ұйымдастыруға жәрдемдесу 

Семинарды 
ұйымдастыру 

ҚПК және ҚР ҰЯО 
Хатшылығы қыркүйек, 2019 

2.6. 
АЭХА Бас конференциясының 63-
сессиясында қазақстандық көрмен стендін 
ұйымдастыруға жәрдемдесу 

Көрме стенді ҚР ҰЯО Хатшылығы қыркүйек, 2019  

2.7. 
ДВЗЯИ қолдау үшін Орталық Азия елдерінің 
мамандарымен ынтымақтастықты 
ұйымдастыруға жәрдемдесу 

Венадағы (Австрия) 
ғылыми-техникалық 

конференцияда 
ДВЗЯИ қолдау үшін 

Орталық Азия елдері 
мамандарының 

ынтымақтастығы 
туралы баяндама 

ҚР ЭМ "ИГИ" РММ Жылына екі рет 
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2.8 
Қазақстаннан К.М. Донбаевтың ОДВЗЯИ 
Дайындық комиссиясының Б Жұмыс тобына 
қатысуы (БЖТ) 

Баяндама Донбаев К.М., ҚПК мүшесі 25.03. - 05.04.2019 
26.08. - 06.09.2019 

2.9. 
СИП алаңдарындағы ядролық қызмет 
қалдықтарды қауіпсіз қалпына келтіру 
жұмыстарын ұйымдастыруға жәрдемдесу 

Шетелдік 
әріптестермен жұмыс 

кездесулерді 
ұйымдастыру 

ҚР ҰЯО,  
ҚПК мүшелері,  

Хатшылық 
Жыл бойы 

2.10. 

ҚР ҰЯО РММ зерттеу ядролық 
реакторларының төмен байытылған отынға 
деген конверсия жұмыстарын ұйымдастыруға 
жәрдемдесу 

Шетелдік 
әріптестермен жұмыс 

кездесулерді 
ұйымдастыру 

ҚПК мүшелері,  
ҚР ҰЯО және Хатшылық Жыл бойы 

2.11. 

Мына тақырыпта ҒЗЖ өткізу: "Тасымалдаушы 
ракеталардың апаттық құлауларының 
қоршаған ортаға және халықтың 
денсаулығына салдарын бағалауда 
әдістемелік тәсілдерін әзірлеу" 

"Ғарыш-Экология" 
ҒЗО" РММ жобасы 

кезеңдерінің 
орындалуы туралы 

ақпарат 

ҚР МиАП АҚ  
Молдабеков М.М., 

Жұбатов Ж. 
 IV тоқсаны, 2019 

2.12. 

Мына тақырыптар бойынша ҒЗЖ өткізу: 
1.Жер литосферасындағы табиғи және 
техногендік қатерлер мониторингісі мен 
болжамдаудың жер бетіндегі және 
космостағы технологиялары" 

"НЦКИТ" АҚ 
"Ионосфера 

институты" ЕЖШС 
ақпараты 

Жантаев Ж.Ш., 
Хатшылық Жыл бойы 

2.13. "Аса қауіпті орта негізіндегі жасыл 
технологиялар" ПЦФ бойынша ҒЗЖ жүргізу 

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ, ЦФХМА, 

кезеңдердің 
орындалуы туралы 

ақпарат 

Наурызбаев М.К. Жыл бойы 

2.14. 

Өнеркәсіп қалалардағы ауаның ластануын 
төмендетуге және бу әсерін азайтуға ықпал 
ететін баламалы энергия көздерін қарқынды 
пайдалануға және дамытуға бағытталған 
және МБРР-мен қаржыландырылатын мына 
тақырыптағы ҒЗЖ өткізу: "Континенталды 
климаттағы аумақтарды ыстыұ сумен қамту 
және ғимараттарды жылыту үшін каскадты 
күн жылу насосы" және "Жылыту және ыстық 
сумен қамту үшін күн жылу энергиясын 
мерзімдік шоғырландыру технологиясы" 

Қ. Сәтбаев атындағы 
ҚазҒЗТИ ақпараты Қалтаев А. Жыл бойы 
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2.15 
Инфокоммуникациялық жүйелердегі 
ақпаратты қорғайтын отандық құралдарды 
әзірлеу және іске асыру 

ҚР БҒМ ҒК (ЖТИ" 
ЖЖҚ РММ ақпараты Қалимолдаев М.Н. Жыл бойы 

3. ҚПК мүшелерінің ПҒҚ бастамасымен және өзге ұйымдармен өткізілетін халықаралық конференцияларына 
қатысу, қазақстандық қатысушылардың баяндамалары тақырыптарын және жеке құрамын бекіту 

3.1. ПҒҚ басшылық органдарымен өзара 
әрекеттесуді ұйымдастыру ПҒҚ хат алмасу ҚПК Хатшылығы Жыл бойы 

3.2. 
Ереван қаласындағы (Армения) (қараша, 
2019) ПҒҚ-ның 63-конференциясы жұмысына 
ҚПК мүшелерінің қатысуын дайындау 

ПҒҚ басшыларымен 
ҚПК-ның форум 

жүмысына қатысу 
және 

ұйымдастырушыларда
н шақыру алу 

шарттары жөнінде хат 
алмасу 

Ахметов Т.З.,  
Миниязов А.Ж., 
Ибрагимов Н. 

 II-III тоқсаны, 2019 

3.3. 

ҚПК-ден сарапшылардың 2019 жылы ҚР СІМ 
делегациясының құрамында Гаагада ОЗХО-
ның жыл сайынғы Халықаралық конфе-
ренциясы жүмысына қатысу мүмкіндігін ҚР 
СІМ-мен пысықтау 

ҚР ИжИДМ КПБ-мен 
ж"не СІМ-мен келісу 

Сармурзина Р.Г.,  
Ахметов Т.З. қараша, 2019 

3.4. 

Обнинскіде (РФ) әлемдегі бірінші АЭС-тің 65 
жылдығына арналған мерейтойлық іс-
шараларға ҚПК мүшелерін қатысуға 
дайындау және кездесуді ұйымдастыру РФ 
ӨК басшылығымен. 

Мерейтойлық іс-
шараға қатысу және 

РФ ПК кездесу 
форматын келісу 

ҚЯҚ, Хатшылығы  
  III тоқсаны, 2019 

4. Пагуош ғалымдары қозғалысымен қаздақстан ғылым ұйымдарының, жоғары оқу орындардың және жеке 
ғалымдардың байланыстарын орнатып дамытуға жәрдемдесу; Пагуош ғалымдар қозғалысы қызметіне ғылыми 
ұйымдардың және жоғары оқу орындардың жас ғалымдары мен мамандарын тарту, оларды Халықаралық 
студенттік және Пагуош жастар қозғалысының іс-шараларына қатыстыру 

4.1. РФ Пагуош комитетінің Жастар бөлімімен 
ынтымақтастық 

Бірлескен іс-шаралар 
жоспары 

Миниязов А.Ж.,  
Алиев С.А.  

(ҚЯҚ келісімі бойынша) 
Жыл бойы 

4.2. 

РФ Пагуош комитетінің Жастар бөлімімен 
және ҚПК Жастар қанатымен актуальды 
тақырып бойынша бірлескен дөңгелек стол 
өткізу 

Дөңгелек стол 
ұйымдастыру (бейне-

конференция) 

Миниязов А.Ж.,  
Алиев С.А.  

(ҚЯҚ келісімі бойынша) 
 III тоқсаны, 2019 
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4.3. 
ҚПК қызметі бағыттары бойынша ЖОО мен 
ҒЗИ іс-шараларын ұйымдастыруға және 
өткізуге жәрдемдесу 

Қатысу туралы 
ақпарат 

Миниязов А.Ж.,  
Алиев С.А., ҚЯҚ, 

Хатшылығы 
Тұрақты негізінде 
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