
2018-2021 жж. аралығында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалар тізімі

№ Жобаның тақырыбы Мерзімі
Жобаның жетекшісі

1 АР05131268  «Эллипстік  теңдеулер
және оның бөлшек ретті аналогтары
үшін классикалық және классикалық
емес есептерді шешу әдістерін құру»

2018-2020 Б.Х. Турметов

2 АР05133858  «Сингуляр  ауытқыған
теңдеулерде  контраст  құрылымдары
және  олардың  фазалық  өтеулерде
қолданылуы»

2018-2020 Б.Т.Калимбетов

3 АР05133873  «Бөлшек  дәрежелі
эллипстік  операторлардың
математикалық  модельдері  үшін
сызықтық  емес  кері  есептерді
шешудің  сандық  әдістері  мен
параллельді  алгоритмдердің
гравиметрикадағы қолданыстары»

2018-2020 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 А.Д.Акбасова

5 АР05130618  «Ғимараттардың
қоршау  конструкциялары  үшін
тауарлы  парафиндер  негізіндегі
қажетті  жылутехникалық  қасиеттері
бар  жылуаккумуляциялаушы
материалдарды жасау және зерттеу» 

2018-2020 И.О.Аймбетова

6 АР05134202  «Аридттік  климаттағы
ағынсыз  көлдер  экожүйелерінің
жағдайы және Арал теңізі қалдық су
қоймаларының  мысалында  оларды
шаруашылықта  қолдану
мүмкіндіктері»

2018-2020 А.К.Курбаниязов



7 АР05132093  «Орта  Азиядағы
Ханафилік  дәстүр  және  қазақ
руханиятының негіздері»

2018-2020 С.Ө.Абжалов

8 АР05134478  «Алтын  Орда
руханияты» 

2018-2020 Қ.С.Ергөбек

9 АР05132474 «Мәдени ескерткіштерді
кешенді зерттеу негізінде Ұлы Жібек
жолы  мәдени  мұраларын
модернизациялау  (Түркістан  аймағы
мысалында)

2018-2020 А.Ю.Балтабаева

10 АР05132449  «Ежелгі  және  ерте
ортағасырлық  Қаратау:
ескерткіштерді  сабақтастық аясында
зерттеу»

2018-2020 жж. С.С.Мургабаев

11 АР05132384 «Туған ел» мемлекеттік
бағдарламаны  іске  асыру
контекстінде  Қазақстан
композиторларының  шығармаларын
көркемдік-орындаушылық  тұрғыдан
зерттеудің этномәдени аспектілері

2018-2020 жж. Р.Ш.Сыдыкова

12 АР08052329  «6-9  сыныптарда
ағылшын  тілін  оқытуда
оқушылардың  коммуникативтік
(listening,  reading,  speaking,  writting)
дағдыларын жетілдіру бойынша оқу-
әдістемелік  кешенін  зерттеу  және
жасау»

2020-2022 жж. А. Мейрбеков

13 АР08053105  «Қазақстан
Республикасы  бойынша
топонимикалық  экспедицияны
ұйымдастыру:  географиялық
атаулардың  этимологиялық
каталогын 4 тілде жасау (қазақ, орыс,
ағылшын және латын тілдерінде)»

2020-2022 жж. А. Мейрбеков

14 AP09058456  «Smart-шыны  өндірісі
үшін  өнеркәсіп  қалдықтарынан
алынған ванадий оксидтері негізінде
термохромды  энергия  тиімді
толтырғыштардың  құрамын  зерттеу
және әзірлеу»

2021-2023 жж. И.О.Аймбетова

15 AP08855810  «Бейлокал
дифференциалдық  теңдеулер  үшін
шеттік  және  бастапқы-шеттік
есептердің шешілу мәселелері»

2020-2022 жж. Б.Х. Турметов



16 АР08856398  «ХХІ  ғасырдағы  түркі
әлемінің  интеграциясы:  қыпшақтық
фактордың  лингвистикалық
аспектілері»

2020-2022 жж. Г.Жылқыбай

17 AP08957668  «Түркістан  облысының
өнеркәсіп  қалдықтарынан  жылу
оқшаулағыш  материалдардың  жаңа
құрамы»

2020-2021 жж. И.О.Аймбетова

18 AP08956404  «Мыс  және  мырыш
оксидтері  негізінде  нано-  және
микроөлшемді  дисперсті
материалдарды  стационарлық  емес
жағдайларда  электролизбен  алу
әдісін әзірлеу»

2020-2021 жж. А.Мамырбекова

19 AP08956307  «Локалды  емес
интегралдық-дифференциалдық
теңдеулер  үшін  шеттік  есептерді
шешудің әдістерін жасау»

2020-2021 жж. К. Назарова

20 AP08957343  «Қытай-Үндістан
қатынастары  және  Қазақстан:
аймақтық  көп  жақты  парадигманы
қайта концептуалдау»

2020-2021 жж. А.Муратбекова

21 AP08957435  «Этникалық  қазақ
студенттерінің  (кандастардың)
Қазақстанның білім беру кеңістігіне
әсері: академиялық, әлеуметтік және
мәдени аспектілері»

2020-2021 жж. Г.Надирова

22 AP09259074  «Бөлшек  ретті
дифференциалдық  теңдеулердің
шншімдерін  құру  әдістері  және
шеттік  және  бастапқы  шеттік
есептердің шешімділік мәселелері»

2021-2023 жж. Б.Х. Турметов

23 AP09258836  «Аномальды
диффузияның  дифференциалдық
математикалық  модельдері  үшін
сандық алгоритмдерді құру»

2021-2023 жж. М.Султанов

24 AP09259137  «Инволютивті
түрлендірулері  бар  интегралдық-
дифференциалдық  теңдеулер  үшін
көп  нүктелі  шеттік  есептерді  шешу
әдістерін құру»

2021-2023 жж. К.Усманов



25 AP09259839  «Жасөспірімдердің
суицидтік мінез-құлқын түзету және
психологиялық  профилін  жасау
жүйесін ұйымдастыру»

2021-2023 жж. Т. Болеев

26 AP09259047  «Мұғалімдердің
цифрлық  құзыреттілігін
қалыптастыру  адами  капиталды
дамыту кілті»

2021-2023 жж. Г. Ниязова

27 AP09261132 «Болашақ ағылшын тілі
мамандардың  академиялық
дағдыларын жетілдіру арқылы кәсіби
құзыреттіліктерін  қалыптастыруы
бойынша  оқу-әдістемелік  кешенін
зерттеу және әзірлеу»

2021-2023 жж. Б. Турлыбеков

28 АР09561743  «Научно-теоретические
основы  толерантости  как  фактор
развития  личности  в  контексте
современного  педагогического
образования»

2021-2022 жж. С.А. Жакаева

29 BR10965310  «Тарихи-мәдени  мұра
нысаны  –  ортағасырлық  Сығанақ
қалашығында  кешенді
археологиялық зерттеулер жүргізу

2021-2023 жж. Б. Сиздиков


