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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінен 

қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі 

 

№ 

 

Жобаның тақырыбы Мерзімі Тіркеу нөмірі Жобаның жетекшісі 

1.  АР05131268 «Эллипстік теңдеулер 

және оның бөлшек ретті 

аналогтары үшін классикалық 

және классикалық емес есептерді 

шешу әдістерін құру»  

2018-2020 0118РК00342 Б.Х.Турметов 

2.  АР05133858 «Сингуляр ауытқыған 

теңдеулерде контраст 

құрылымдары және олардың 

фазалық өтеулерде қолданылуы»  

2018-2020 0118РК00463 Б.Т.Калимбетов 

3.  АР05133873 «Бөлшек дәрежелі 

эллипстік операторлардың 

математикалық модельдері үшін 

сызықтық емес кері есептерді 

шешудің сандық әдістері мен 

параллельді алгоритмдерінің 

гравиметрикадағы қолданыстары»  

2018-2020 0118РК00342 М.А.Султанов 

4.  АР05130297 «Қатты тұрмыстық 

және өндірістік қалдықтарды 

қайта өңдеу арқылы екінші реттік 

шикізаттар мен тауарлық 

өнімдерді алудың экологиялық 

үйлесімді және тиімді 

технологиясын жасау және ендіру 

(Түркістан-Кентау-Отырар 

аймақтары мысалында)» 

2018-2020 0118РК00531 А.Д.Акбасова 

5.  АР05130618 «Ғимараттардың 

қоршау конструкциялары үшін 

тауарлы парафиндер негізіндегі 

қажетті жылутехникалық 

қасиеттері бар 

жылуаккумуляциялаушы 

материалдарды жасау және 

зерттеу»  

2018-2020 0118РК00345 И.О.Аймбетова 

6.  АР05134202 «Аридттік 

климаттағы ағынсыз көлдер 

экожүйелерінің жағдайы және 

Арал теңізі қалдық су 

қоймаларының мысалында оларды 

шаруашылықта қолдану 

мүмкіндіктері»  

2018-2020 0118РК00349 А.К.Курбаниязов 



№ 

 

Жобаның тақырыбы Мерзімі Тіркеу нөмірі Жобаның жетекшісі 

7.  АР05132093 «Орта Азиядағы 

Ханафилік дәстүр және қазақ 

руханиятының негіздері» 

2018-2020 0118РК00531 С.Ө.Абжалов 

8.  АР05134478 «Алтын Орда 

руханияты»  

2018-2020 0118РК00343 Қ.С.Ергөбек 

9.  АР05132474 «Мәдени 

ескерткіштерді кешенді зерттеу 

негізінде Ұлы жібек жолы мәдени 

мұраларын модернизациялау 

(Түркістан аймағы мысалында)» 

2018-2020 0118РК00347 А.Ю.Балтабаева 

10.  АР05132449 «Ежелгі және ерте 

ортағасырлық Қаратау: 

ескерткіштерді сабақтастық 

аясында зерттеу» 

2018-2020 0118РК00341 С.С.Мургабаев 

11.  АР05132384 «Туған ел» 

мемлекеттік бағдарламаны іске 

асыру контекстінде Қазақстан 

композиторларының 

шығармаларын көркемдік - 

орындаушылық тұрғыдан 

зерттеудің этномәдени 

аспектілері» 

2018-2020 0118РК00363 Р.Ш.Сыдыкова 

 

 

 

 

Ғылымды коммерцияландыру 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Вице-президент по научно- 

              исследовательской работе  

Международного казахско- 

              турецкого университета  

 имени Ходжи Ахмеда Ясави 

                                                                           ___________  К.Беркимбаев 

                                                                                                      

                                                                           «___»__________ 2020 ж. 
 

Список научных проектов, финансируемых Комитетом по науке Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

 

№ 

 

Название темы 

 

Срок 

исполнения 

Номер 

государственной 

регистрации 

(РК) 

Руководитель 

работы 

1. 

 

АР05131268 «Разработка методов 

решения классических и 

неклассических краевых задач для 

эллиптических уравнений и их 

дробных аналогов» 

2018-2020 0118РК00342 Б.Х.Турметов 

2. AP05133858 «Контрастные 

структуры в сингулярно 

возмущенных уравнениях и их 

применения в теории фазовых 

переходов» 

2018-2020 0118РК00463 Б.Т.Калимбетов 

3. АР05133873 Численные  методы и 

параллельные алгоритмы решения 

нелинейных обратных задач для 

математических моделей с 

дробными степенями 

эллиптических операторов с 

приложениями в  гравиметрии 

2018-2020 0118РК00342 М.А.Султанов 

4. АР05130297  «Разработка и 

внедрение экологически 

целесообразных и эффективных 

технологий переработки твердых и 

бытовых производственных 

отходов с получением вторичного 

сырья и товарных продуктов (на 

примере территории Туркестан-

Кентау-Отырар)» 

2018-2020 0118РК00531 А.Д.Акбасова 

5. АР05130618 «Разработка и 

исследование 

теплоаккумулирующих 

материалов на основе товарных 

парафинов с заданными 

теплотехническими свойствами 

для ограждающих конструкций 

зданий» 

2018-2020 0118РК00345 И.О.Аймбетова 

6. АР05134202 «Состояние 

экосистем бессточных озер 

2018-2020 0118РК00349 А.К.Курбаниязов 



№ 

 

Название темы 

 

Срок 

исполнения 

Номер 

государственной 

регистрации 

(РК) 

Руководитель 

работы 

аридного климата и возможности 

их хозяйственного использование 

на примере остаточныхводоемов 

Аральского моря» 

7. АР05132093 «Ханафитская 

традиция в Центральной Азии и 

основы казахской духовности» 

2018-2020 0118РК00531 С.Ө.Абжалов 

8. АР05134478 «Духовный мир 

Золотой Орды» 

2018-2020 0118РК00343 Қ.С.Ергөбек 

9. АР05132474 «Модернизация 

культурного наследия Великого 

Шелкового пути на основе 

комплексного исследования 

памятниковкультуры (на примере 

Туркестанского региона)» 

2018-2020 0118РК00347 А.Ю.Балтабаева 

10. АР05132449 «Древний и 

раннесредневековый Каратау: 

исследование памятников в 

контексте преемствености» 

2018-2020 0118РК00341 С.С.Мургабаев 

11. АР05132384 «Этнокультурные 

аспекты художественно-

исполнительской интерпретации 

произведений композитров 

Казахстана в контексте реализации 

Государственной программы 

Туган ел» 

2018-2020 0118РК00363 Р.Ш.Сыдыкова 

 

 

 

Директор департамента 
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