
1 АҚШ Мемлекеттік департаментінің 

демократия, адам құқықтары және еңбек 

мәселелері жөніндегі бюросы (DRL) 

Қазақстанда еңбекшілердің құқықтарын 

сақтауға жәрдемдеседі 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

АҚШ Мемлекеттік департаменті, 

Демократия, адам құқықтары және 

еңбек мәселелері жөніндегі бююро 

(DRL) қауымдастықтар еркіндігіне 

жәрдемдесу, еңбекшілердің 

құқықтарын қорғауды жақсарту 

және кәсіподақтардың 

Қазақстанда өз құқықтарын жүзеге 

асыру және қорғау кепілдіктері 

бойынша жобаларға өтінім беруге 

ниетті ұйымдар үшін ашық конкурс 

жариялайды. 

АҚШ Мемлекеттік 

департаменті 

www.grants.gov 

2 Ауыл шаруашылығын дамытуға арналған 

гранттар 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

Бұл бағдарлама ауылдық 

аудандардағы 50 немесе одан аз 

қызметкерлері бар, жалпы табысы 

50млн. АҚШ долларына дейін 

шағын және жаңа жеке 

кәсіпорындарды дамытуға немесе 

кеңейтуге әкелетін мақсатты 

техникалық көмекке, оқытуға және 

басқа да қызмет түрлеріне 

арналған. 

АҚШ Ауыл 

шаруашылығы 

министрлігі 

www.rd.usda.gov 

3 АҚШ Елшілігінің шағын гранттар 

бағдарламасы 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

АҚШ Елшілігінің Шағын гранттар 

бағдарламасы Қазақстандағы 

азаматтық қоғамды қолдауға және 

қазақстандық азаматтардың 

мүдделері мен ерік-жігерін 

ілгерілетуге арналған. 

АҚШ Мемлекеттік 

департаменті 

www.grants.gov 

4 Оңтүстік және Орталық Азия үшін аймақтық 

зерттеу бағдарламасы 

Пәнаралық Зерттеу жобаларының көлемі 

бойынша салыстырмалы немесе 

өңірлік тарихи немесе қазіргі 

Халықаралық 

ғалымдармен алмасу 

жөніндегі кеңес 

awards.cies.org 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=310561
https://www.rd.usda.gov/programs-services/rural-business-development-grants
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=310323
https://awards.cies.org/content/south-and-central-asia-regional-research-program-0


заманғы бағыты болуы тиіс, онда 

деректер екі немесе үш елде 

(Бутан, Үндістан, Қазақстан, 

Қырғызстан, Мальдив, Непал, 

Пәкістан, Шри-Ланка, Тәжікстан, 

Түрікменстан, Өзбекстан) 

шоғырлануы тиіс. Қабылдаушы 

елдердің әріптестерімен және 

мекемелерімен ынтымақтастықты 

көздейтін жобалар 

ынталандырылады. 

5 ЮНЕСКО/KEIZO OBUCCHI ғылыми зерттеу 

стипендиялары 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

Жапония үкіметі "Адам 

ресурстарының әлеуетін күшейту 

жөніндегі траст қоры" шеңберінде 

2019 жылғы маусым мен 2021 

жылғы ақпан аралығында 3 айдан 

9 айға дейінгі мерзімде зерттеу 

жүргізуге 10 мың АҚШ доллары 

мөлшерінде 10 зерттеу 

стипендиясын бөлді. 

ЮНЕСКО және 

Кейджо Обучи 

(Жапония) 

en.unesco.org 

6 Күн суын бөлу технологиясы арқылы 

жаңартылатын сутегі отынын өндірудегі 

алдыңғы қатарлы шептердегі NSF/DOE 

Серіктестік бағдарламасы 

Жаңартылатын 

энергия, тұрақтылық 

және қоршаған орта 

NSF Серіктестік бағдарламасы күн 

суын бөлу процестері арқылы 

сутекті отынды өндіру үшін озық 

технологиялармен байланысты 

зерттеулердің маңызды іргелі 

және қолданбалы мәселелерін 

шешу мақсатында құрылған. 

Ұлттық ғылыми қор www.grants.gov 

7 Қауіпсіз және сенімді кибер-кеңістік 

бағдарламасы (SaTC) 

Компьютерлік 

ғылымдар 

SaTC бағдарламасы кибер-

жүйелерді жобалаудың, құрудың 

және пайдаланудың, 

қолданыстағы инфрақұрылымды 

Ұлттық ғылыми қор www.nsf.gov 

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-call-applications-cycle-2018
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=247595
https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18109/nsf18109.jsp?WT.mc_id=USNSF_25&WT.mc_ev=click


қорғаудың және киберқауіпсіздік 

мамандарын оқыту бойынша 

уәждеменің жаңа тәсілдеріне 

әкелетін көп пәндік мәселе ретінде 

қауіпсіздік және құпиялылық 

негіздерін зерттеуге жәрдемдесуге 

бағытталған. 

8 Губернатор Қоры ұсынған тұқым қоры 

бойынша жаңа технология 

Бизнес, кәсіпкерлік 

қызметті басқару 

және бухгалтерлік 

есеп негіздері 

Осы қордың мақсаты - Нью-Йорк 

қаласының технологиялық 

мүмкіндіктерін кеңейту және оның 

экономикалық өсуіне алып келетін 

коммерцияландыруға ықпал ету. 

Empire State 

Development 

esd.ny.gov 

9 Дэниел Тернберг стипендиясы Өмір туралы ғылым Стипендия жаңа әдістерді зерттеу 

және академиялық 

ынтымақтастықты дамыту үшін 

Ұлыбритания мен Таяу Шығыс 

арасындағы сапар үшін 

биомедициналық зерттеушілерге 

қысқа мерзімді қаржыландыруды 

ұсынады. 

Wellcome Trust wellcome.ac.uk 

10 ЕОК зерттеу гранттары Әлеуметтік 

ғылымдар 

Медициналық ЖОО түлектеріне 

еуропалық елдердің беделді 

орталықтарында жүрек-қан 

тамырлары жүйесіне арнайы 

зерттеулер жүргізуге мүмкіндік 

беретін 25 000 евро мөлшеріндегі 

зерттеуге арналған грант. 

Еуропалық 

кардиологтар қоғамы 

wellcome.ac.uk 

11 Next Generation Internet саласындағы ЕО 

мен АҚШ арасындағы ынтымақтастық 

Технология мен 

инновациялар 

басқармасы 

Мақсат келесі ұрпақтың Интернет 

технологиялары саласындағы 

ынтымақтастық пен стратегиялық 

Горизонт 2020 ec.europa.eu 

https://esd.ny.gov/businessprograms/newtechnology.html
https://wellcome.ac.uk/funding/daniel-turnberg-travel-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/daniel-turnberg-travel-fellowships
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2018-2019.html


серіктестік қатынастарды нығайту, 

сондай-ақ АҚШ және Еуропа 

бағдарламаларының негізгі 

қатысушылары арасында тұрақты 

диалог орнату және бірлескен 

әзірлемелер үшін жобаларды іске 

асыру болып табылады. 

12 АҚШ Азық-түлік өнімдері мен дәрі-

дәрмектердің сапасын санитарлық 

қадағалау басқармасындағы зерттеуге 

қатысу мүмкіндігі 

Биохимия, генетика 

және молекулалық 

биология 

Бағдарлама студенттер мен 

аспиранттарды, пост-

докторанттарды оқытуға және 

Ұлттық токсикологиялық 

зерттеулер орталығында (NCTR) 

дамыту бойынша жобалық 

зерттеулер мен іс-шараларға 

қатысуға арналған. 

Оук-Ридж Біріккен 

университеттері 

www.zintellect.com 

13 Ұлттық биотехнологиялық ақпарат 

орталығында зерттеулер жүргізу 

Биохимия, генетика 

және молекулалық 

биология 

NCBI ғылыми зерттеулеріне 

қатысу бағдарламасы 

биоинформатика мен есептеу 

биологиясын оқыту жөніндегі 

Ұлттық биотехнологиялық ақпарат 

орталығының (NCBI) бастамасын 

білдіреді. 

Оук-Ридж Біріккен 

университеттері 

www.zintellect.com 

14 PhD дәрежесі иегерлеріне арналған 

SONATA гранттары 

Ғылыми зерттеулер 

және теориялық 

ережелер 

SONATA - бұл озық зерттеу 

жабдығын және/немесе 

түпнұсқалық әдіснаманы 

пайдалана отырып, инновациялық 

іргелі зерттеулер жүргізуде өтінім 

берушіні қолдауға арналған 

қаржыландыру алу мүмкіндігі. 

Narodowe Centrum 

Nauki 

ncn.gov.pl 

15 Зерттеулер мен инновациялар Технология мен Бағдарлама басқару, техникалық Norges Forskningsråd www.forskningsradet.no 

https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/FDA-NCTR-General
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/NIH-NCBI-01
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/3?language=en
https://www.forskningsradet.no/en/Funding/H2020MSCA/1254036829938/p1184150364108?visAktive=true


саласындағы кадрлармен алмасу инновациялар 

басқармасы 

және әкімшілік персоналды қоса 

алғанда, Еуропа елдерінің 

мекемелері арасында 

және/немесе одан тыс жерлерде 

мобильділікті және зерттеу және 

инновациялық кадрлармен 

алмасуды қолдауға бағытталған. 

16 Халықаралық ынтымақтастық бойынша 

жедел зерттеулер 

Технология мен 

инновациялар 

басқармасы 

Бағдарлама өзара байланысты 

жаһандық желілер арасында 

ресурстар мен идеялардың жаңа 

өзара іс-қимылдарын және жаңа 

комбинацияларын жасауға 

мүмкіндік бере отырып, жоғары 

қайтарымды ғылым мен техникаға 

жәрдемдесуге бағытталған. 

Ұлттық ғылыми қор www.grants.gov 

17 Зерттеулерді қолдау гранттары Өнер және 

гуманитарлық 

ғылымдар 

Бағдарлама Британдық өнер және 

сәулет тарихы саласындағы 

стипендияны, академиялық 

зерттеулерді және білімдерін орта 

ғасырдан қазіргі уақытқа дейін 

таратуды қолдайды. 

Пол Меллон 

Британдық өнер 

зерттеу орталығы, 

Йель университеті 

www.paul-mellon-

centre.ac.uk 

 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=309453
https://www.paul-mellon-centre.ac.uk/fellowships-and-grants/opportunities/research-support-grants/season/spring-2019
https://www.paul-mellon-centre.ac.uk/fellowships-and-grants/opportunities/research-support-grants/season/spring-2019

