№530718-Темпус-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR (Integrating Water
cycle management: building capability, capacity and impact in Education and
Business – I-WEB) «Су ресурстарын бірігіп басқару: білім мен бизнес
саласында қабілеттілікті, біліктілікті және әсерді жоғарылату» атты
Халықаралық Темпус жобасы
Жоба 2012 жылғы желтоқсан айында Еуропалық Комиссия (ЕАСЕА)
конкурсының нәтижесі бойынша іріктеліп алынды. Қаражат 2013-жылдың
қаңтар айынан басталды.
Жоба мерзімі: 2013 – 2016жж.
I-WEB TEMPUS IV жоба серіктестіктері:
Мидлсекс университеті, Лондон, Ұлыбритания
Лейпциг университеті, Германия
Валенсия техникалық университеті, Испания
Кипр университеті, Никосия, Кипр
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Түркістан, Қазақстан
6. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
7. Ш.Уалиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университеті,
Кӛкшетау, Қазақстан
8. Орталық Азия Аймақтық экологиялық орталығы, Алматы, Қазақстан
9. ҚР География институты, Алматы, Қазақстан
10. Қазақстан Балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Алматы,
Қазақстан
11. Қазақстан Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Алматы,
Қазақстан
12. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, Астана,
Қазақстан
13. Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы, Астана,
Қазақстан
14. Кәсіби даму және қайта даярлау институты, Кӛкшетау, Қазақстан
15. Ақмола облыстық «Жас Отан Қоры» Корпоративтік қоры, Қазақстан
1.
2.
3.
4.
5.

1. Түркия Үкіметі жанындағы Ынтымақтастық және үйлестіру
агенттігінің «TİKA» демеушілігімен «Hoca Ahmet Yesevi Türbesi
Uluslararası Tanıtım Projesi» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми
жоба
Жобаның орындалу мерзімі 01.02.2014-01.12.2014ж.
Жобаның құны: 21 870 АҚШ доллары.
Жоба орындаушылары:
1. Жоба жетекшісі: Кадир Файк Кучуктопузлу
2. Жоба мүшесі: Ибраһим Баташ

2. Түркия Үкіметі жанындағы Ынтымақтастық және үйлестіру
агенттігінің «TİKA» демеушілігімен «Hoca Ahmet Yesevi Turbesinin
Rekrasyon Alanı Olarak Düzenlenmesi Projesi» тақырыбындағы
Халықаралық ғылыми жоба
Жобаның орындалу мерзімі 01.05.2015-30.12.2015ж.
Жобаның құны: 45 275 АҚШ доллары.
Жоба орындаушылары:
3. Жоба жетекшісі: Кадир Файк Кучуктопузлу
4. Жоба мүшесі: Ибраһим Баташ
5. Жоба мүшесі: Асан Досмаханбет Сейдінбекұлы

ҚР БжҒМ ҒК-нің 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу
жұмыстары бойынша гранттық қаржыландыру жобаларының тізімі
№
1
2
3

4
5

6
7
8

9

10
11

Жоба атауы
ҚР ҰҒА академигі Р.Бердібайдың еңбектері мен зеріттеулеріндегі
түркілік және этнопедогогикалық тәрбие әлеуеті
Математикалық модельдеудің томография есептеріндегі сандық
алгоритімдерін және бағдарламалық қамтаманы құру
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша фольклорлық экспедиция
ұйымдастыру: ел ішінде сақталған қол жазбаларды тізімге алу және
халық мұрасын жинақтау

Жоба жетекшісі
Ж. Камалқызы

ХХ ғасыр басындағы түрік халықтар әдебиеті және Алашорда
Химия және ауылшаруашылық ӛндірістерінің қалдықтарын
ӛңдегенде алынған ӛнімдерді пайдалану негізінде техногені
ластанған топырақ экожүйесін детоксикациялау мен құнарлығын
жоғарылату
Жаңа компазициялық биопрепараттар алу және мал шаруашылығы
мен ветеринариялық практикада қолдану әдістері
Орталық Азия түркілерінің ХІХ ғ. Жазба дерек кӛздеріндегі мәдени
мұрасының виртуалды кітапханасы
Шұбаттың негізінде дәрілік сығындылармен үйлескен жаңа
қышқылды сүт биопрепаратын алудың технологиясын зерттеп,
ӛңдеу
Экологиясы қолайсыз аймақта тұратын қызбалалар мен жасӛспірім
қыздардың репродуктивтік жүйесінің патологиясын анықтау, оның
алдын-алу және реабилитациялау шараларын ұйымдастыруды
жетілдіру
Арал теңізінің физикалық, химиялық биологиялық жүйелерінің
эволюциялық үдерістері және оның деградацияға ұшырауы
Үлкен Қаратаудың тасқа салынған суреттері

Қ.С. Ергӛбек
А.Д. Ақбасова

М.А. Султанов
Б.С. Абжет

Г.А. Саинова
Э.Е. Альжанова
У.А. Жұмабаев
Р.Г. Нурхасимова

А.К. Курбаниязов
С.С. Мургабаев

2015-2017жж. аралығында Өкілетті Кеңес тарапынан
қаржыландырылған ғылыми-зерттеу жобаларының тізімі

№

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

1

Декоративті жапырақты ағашты ӛсімдіктерді интродукциялау Рысманбетова Ғ.М.
және Арал – Сырдарья аймағының аудандарын кӛгалдандыру

2

Түркия – Қазақстан арасындағы жаңғақ шаруашылығы және Ажибаева З.
зерттеулерінің бірлескен жобасы

3

Ziraat ve Sanayi Atıklarından Alternatif Enerji Kaynağı (Biyogaz) ile Сунакбаева Д.К.
Biyogübre Elde Etmenin Ekonomik Elverişli Teknolojisini Yapmak

4

Ұлы Жібек жолының Отырар-Түркістан-Сауран бӛлігіндегі Ақбасова А.Ж.
тарихи-сәулет
және
археологиялық
ескерткіштердің
тұрақтылығын жоғарлату жолдары

5

Энергетика және құбырлар обьектілеріндегі қуаттылығы жоғары Раимбердиев Т.П.
жекелеген тораптардың беріктігі мен жарамдылық мерзімдеріне
эксперименттер мен есептеу әдістемелері негізінде сараптама
жасау

6

«Оңтүстік Қазақстан күн ресурсы: PV-күн технологиясын Қойшиев Т.Қ.
жобалау үшін» бағдарламалық жүйе дайындау және жасау

7

ХХІ ғасыр: Түркі әлемі эпостарындағы түркі халықтарының Мәмбетов Қ.С.
тарихы мен мәдениетінің біртұтастығы, ел бірлігі және дамуы

8

Орталық Aзия ӛркениетінің негіздері

9

Түркі әлемі және Ұлы Жібек жолы ареалындағы интеграциялық, Малдыбек А.Ж.
жаңашылдық (модернизациялық) үрдістер

10

ХҚТУ патенттік
мобильдендіру

11

Алтын Ордадағы Ислам

12

Орқұн жазба ескерткіштеріндегі белгісіз жалаң және күрделі Бекжан О.
графемаоардың мағынасының ашылуы

13

Түрік қағанаты тұсындағы түрік мифологиясы

14

Қазақ
кісі
есімдерінің
ағылшын
транслитерациясының мәселелері мен
шешімдері

ақпараттық

Абушарипов С.

базасын

қуру

және

оны Балтабаева А.Ю.
Жандарбек З.

тілігдегі
олардың

Әбжет Б.
оңтайлы Мейрбеков А.
заманауи

15

Bazi temel eserlerin türkçe’den kazakça’ya tercüme edilmesi

Ахмет Йылдырым

16

Инновациялық даму жағдайында ОҚО еңбек ресурстарының Ыдырыс С.C.
сапасын артуына мүмкіндік беретін ұсыныстарды дайындау

17

ОҚО агроӛнеркәсіптік кластерлері қалыптастыру мен олардың Мырзалиев Б.С.
ӛнімділігін арттырудың басымды бағыттарын әзірлеу

18

Түркістан
қаласында
зергелік
саланы
дамытудың Мунасипова М.
ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдерін жетілдіру
(Түркия Республикасының тәжірибесі)

19

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік Келесбаев Д.Н.
университетінде берілетін білім беру қызметтерінің сапалық
кӛрсеткіштерін
тұтынушылардың
талап-тілектері
мен
қажеттіліктері бойынша арттыру жолдары

20

Turkistanda yerel halkin turizm algisinin ve turistlere yonelik Бурхан Севим
tutumlarinin belilenmesi

21

Ультракүлгінді
сәулендіргіші
бар
электрохирургиялық Байзақ Ү.А.
құрылғыны құрастыру және оны амбулаторлы хирургияда
қолдану

22

ОҚО еңбекке қабілетті жасынан асқан халыққа біріншілік Түзелбаев Н.К.
медициналық-санитарлық кӛмекті (БМСК) оңтайландыру

2016-2018жж. аралығында Өкілетті Кеңес тарапынан
қаржыландырылған ғылыми-зерттеу жобаларының тізімі
№
1

2
3

4

5

Атауы

Жетекшісі

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Ашимов Р.
үрдісінің
электронды
терминологиялық
базасын
қалыптастыру (қазақша, түрікше, ағылшынша, орысша)
Қоғамда және тұлға бойында экстремизм мен Абдрасилов Т.
радикализмге қарсы діни сананы қалыптастыру
Yaşam kalitesi bir değerlendirmesine dayalı metabolik Шалхарова Ж.
sendrom ile menopoz yaşı kadınlarda bir vejetatif ve
hormonal durum klinik ve metabolik özelliklerininilişkisi
Туа пайда болған даму ақаулары бар балаларды Сейдинов Ш.
хирургиялық жолмен емдеуде
инновациялық
технологияларды қолдану
Сұйық ағысты мұнай - газ құбырларының
қисық Марасулов А.
сызықты
бӛліктерінің
динамикалық
жүктемелер
әсеріндегі динамикалық кернеулі-деформациялануы
және орнықтылығы жағдайы теориясын дамыту мен
зерттеу әдістемесін құру

6

Орта Азиядағы Матуридилік: Матуриди ғалымдары, Каратышканова Қ.
ғылыми еңбектері және кӛзқарастары

7

Омыртқа мен жұлынның туа пайда болған даму Елікбаев Ғ.
ақауларынан туындаған перинатальды ӛлім кӛрсеткішін
тӛмендетуде нейрохирургиялық кӛмекті жетілдіру

8

Қазақстандағы 4-5 жұлдызды қонақ үйлердегі Абубакирова А.
қызметкерлердің азық-түлік қауіпсіздігін қамтама-сыз
етуге қатысты білімін, ұстанымдарын және ісәрекеттерін анықтау

9

Ӛзбекстанның Самарқанд, Бухара, Хива, Ташкент Абишов Н.
қалаларына келетін халықаралық туристтердің Арыстанбаб және Ахмет Ясауи кесенелерін зиярат етуге тарту
мәселелері және шешу жолдары

10

Isı yansıtıcı (termal) kaplamalar ile binalarda ısıyı koruma Сарсенов Б.
seviyesini arttırmak için etkili ısıtıcıları kullanarak enerji
tasarruf yapısını geliştirmek ve araştırmak

11

Araştırma ve parafin likit emtia dayalı depolama Темирбеков А.
malzemeleri ile ısı depolama panellerinin geliştirilmesi

12

Халықаралық мәдени байланыстар контексіндегі қазақ Толысбаева Ә.
эпосы

13

Толқындық теңдеулер үшін кӛп ӛлшемді кері есептер

14

Ұлттық идентификация мен ұлттық бірегейлік Садыков С.
мәселелері Қазақстан және Түркия баспасӛзінде (тарихифилологиялық және әдістемелік аспектілер)

15

Мәдени
мұра
бағдарламасы
аясында
ұлттық Балтабаева А.
құндылықтарды қайта жаңғырту (ОҚО, Қошқар ата
аулында табылған байырғы түркі жазба ескерткіштерінің
қазіргі қазақ тілімен (түрік тілі) тарихи салыстырмалы
талдауы)

16

Жылдам осцилляцияланатын коэффициентті сингуляр Калымбетов Б.
ауытқыған есептердің асимптотикалық және сандық
шешімдерін құру

17

Қазақстанның Қызылорда Облысындағы Түрік- Ислам Кӛшенова Г.
Дәуірі Ескерткіштері (Х - ХХ ғ.ғ. басы)

Баканов Ғ.

