
2018-2021 Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Komitesi tarafından
finanse edilen bilimsel projelerin listesi

№ Projenin teması Müddet Proje yönetici

1 АР05131268  «Eliptik  denklemler  ve
bunların kesirli analogları için klasik ve
klasik  olmayan  problemleri  çözme
yöntemlerinin oluşturulması»

2018-2020 B.H. Turmetov

2 АР05133858  «Tekil  olarak  reddedilen
denklemlerdeki  kontrast  yapıları  ve
bunların faz geçişlerinde uygulanması»

2018-2020 B.T.Kalımbetov

3 АР05133873 «Kesir derecesinin eliptik
operatörlerinin  matematiksel  modelleri
için doğrusal olmayan ters problemleri
çözmek  ve  gravimetrikte  paralel
algoritmaların uygulanması için sayısal
yöntemler»

2018-2020 М.А.Sultanov

4 АР05130297 «Evsel katı ve endüstriyel
atıkların  işlenmesi  yoluyla  geri
dönüştürülmüş  hammaddelerin  ve
pazarlanabilir  ürünlerin  elde  edilmesi
için ekolojik olarak uyumlu ve verimli
bir  teknolojinin  geliştirilmesi  ve
uygulanması  (örneğin,  Türkistan-
Kentau-Otrar bölgesi)»

2018-2020 А.D.Akbasova

5 АР05130618  «Bina  koruma  yapıları
için  gerekli  termal  teknik  özelliklere
sahip  emtia  parafinlerine  dayanan  ısı
biriken  malzemelerin  geliştirilmesi  ve
araştırılması» 

2018-2020 İ.О. Aimbetova 

6 АР05134202  «Çöl  iklimindeki
drenajsız  göllerin  ekosistemlerinin
durumu  ve  bunların  Aral  Denizi'nin
kalıntı  rezervuarları  örneğinde
ekonomik kullanım olasılıkları»

2018-2020 А.К. Kurbaniyazov

7 АР05132093  «Hanefi  gelenekleri  ve
Orta  Asya'daki  Kazak  maneviyatının
temelleri»

2018-2020 S.O. Abzhalov

8 АР05134478  «Altın  Ordu'nun
Maneviyatı» 

2018-2020 K.S. Ergobek



9 АР05132474  «Büyük  İpek  Yolu'nun
kültürel  mirasının,  kültür  anıtlarının
kapsamlı  bir  incelemesine  dayanarak
modernleştirilmesi  (örneğin,  Türkistan
bölgesi)»

2018-2020 А.Y. Baltabayeva 

10 АР05132449  «Antik  çağlardan  ve
erken  Orta  Çağlardan  kalma  Karatau:
süreklilik  bağlamında  anıtların
incelenmesi»

2018-2020 S.S. Murgabayev

11 АР05132384  «"Tuğan  yel"  devlet
programının  uygulanması  bağlamında
Kazakistan'ın  bestecilerinin  eserlerinin
sanat  ve  performans  çalışmalarının
etnokültürel yönleri»

2018-2020 R.Ş. Sıdıkova

12 АР08052329  «6-9.  sınıflarda  ingilizce
öğrenirken  öğrencilerin  iletişim
becerilerini (dinleme, okuma, konuşma,
yazma)  geliştirmek  için  eğitim  ve
metodolojik kompleksin incelenmesi ve
geliştirilmesi»

2020-2022 А. Meirbekov

13 АР08053105  «Kazakistan
Cumhuriyeti'ne  yönelik  toponymik
keşif  gezisinin  organizasyonu:  4  dilde
(kazakça, rusça, ingilizce ve latince) yer
adlarının  etimolojik  bir  kataloğunun
yapılması»

2020-2022 А. Meirbekov

14 AP09058456  «Akıllı  cam üretimi  için
endüstriyel  atıklardan  vanadyum
oksitlere  dayalı  termokrom  enerji
verimli  dolgu  maddelerinin
araştırılması ve geliştirilmesi»

2021-2023 I.О.Aimbetova

15 AP08855810  «Yerel  olmayan
diferansiyel  denklemler  için  sınır  ve
başlangıç-sınır  problemlerini  çözme
problemleri»

2020-2022 B.H. Turmetov

16 АР08856398  «XXI  yüzyılda  Türk
dünyasının  entegrasyonu:  Kıpçak
faktörünün dilsel yönleri»

2020-2022 G. Jılkıbay



17 AP08957668  «Türkistan  bölgesinin
endüstriyel  atıklarından  elde  edilen  ısı
yalıtım malzemelerinin yeni bileşimi»

2020-2021 I.О.Aimbetova

18 AP08956404  «Durağan  olmayan
elektroliz  yoluyla  bakır  ve  çinko
oksitler bazında nano ve mikro ölçekli
dispers  malzemelerin  üretimi  için
yöntemin geliştirilmesi»

2020-2021 А.Mamırbekova

19 AP08956307 «Yerel  olmayan integral-
diferansiyel denklemler için sınır değer
problemlerinin  çözümü  için
yöntemlerin geliştirilmesi»

2020-2021 К. Nazarova

20 AP08957343  «Çin-Hindistan  ilişkileri
ve  Kazakistan:  bölgesel  çok  taraflı
paradigmanın  yeniden
kavramsallaştırılması»

2020-2021 А. Muratbekova

21 AP08957435 «Etnik Kazak öğrencilerin
(yurttaşlar)  Kazakistan'ın  eğitim  alanı
üzerindeki  etkisi:  akademik,  sosyal  ve
kültürel yönler»

2020-2021 G. Nadirova

22 AP09259074  «Kesirli  diferansiyel
denklemlerin çözüm yöntemleri ve sınır
ve başlangıç  sınır değeri soruyu çözme
problemleri»

2021-2023 B.H. Turmetov

23 AP09258836  «Anormal  difüzyonun
diferansiyel  matematiksel  modelleri
için  sayısal  algoritmaların
oluşturulması»

2021-2023 М. Sultanov

24 AP09259137  «İç  içe  dönüşümlü
integral  diferansiyel  denklemler  için
çok  noktalı  sınır  değer  soruların
çözümü için yöntemlerin geliştirilmesi»

2021-2023 К.Usmanov

25 AP09259839  «Ergenlerin  intihar
davranışını  düzeltmek  ve  psikolojik
profilini  oluşturmak  için  sistemin
organizasyonu»

2021-2023 Т. Boleev



26 AP09259047  «Öğretmenlerin  dijital
yeterliklerinin  oluşumu,  insan
sermayesinin gelişiminin anahtarıdır»

2021-2023 G. Niyazova

27 AP09261132  «İngilizce  dil
uzmanlarının akademik  becerilerini
geliştirerek  gelecekteki  mesleki
yetkinliklerini  oluşturmak  için  eğitim
ve  metodolojik  kompleksin
araştırılması ve geliştirilmesi»

2021-2023 B. Turlıbekov

28 АР09561743  «Modern  pedagojik
eğitim  bağlamında  kişilik  gelişiminde
bir faktör olarak toleransın bilimsel ve
teorik temelleri»

2021-2022 S.А. Jakaeva

29 BR10965310 «Tarihi ve kültürel miras
- ortaçağ kasabası nesnesinin kapsamlı
arkeolojik araştırmaları yürütülmesi»

2021-2023 B. Sızdıkov


