ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыруы негізінде
2020-2022 ж.ж. арналған ғылыми жобалар
№

Басым және мамандандырылған
ғылыми бағыттардың атаулары

Жоба атауы

Жетекшісі

1
1

2
«Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері
(XXI ғасырдың білімі,
гуманитарлық ғылымдар
саласындағы іргелі және
қолданбалы зерттеулер)
6.2.1.Білім мен ғылымды жаңғырту
саласындағы зерттеулер. Жаһандық
әлемдегі мәдени мұра және
Қазақстанның қазіргі мәдениеті.

3

4
Сапарқызы Ж.

2

Агроөнеркәсіптік кешеннің
тұрақты дамуы және ауыл
шаруашылығы өнімінің
қауіпсіздігі
4.3.Қарқынды егіншілік және
Өсімдік шаруашылығы

АР08956973
«Мектепке дейінгі және мектеп
жасындағы балаларды
психологиялық-педагогикалық
қолдау бойынша ата-аналарға
арналған мобильді қосымшаны
құрудың ғылыми-педагогикалық
негіздері» (2020-2021)
АР08956053
«Қызанақты аз көлемді өсірудің
бейімделген инновациялық
технологиясын енгізу негізінде
Арал өңірі жағдайында жылыжай
өндірісінің тиімділігін арттыру»
(2020-2021)

Сауытбаева Г.З.

Кафедра,
құрылымдық
бөлімше
6
Педагогика және
психология»
кафедрасы

«Биология,
география және
химия»
кафедрасы

3

Жаратылыстану ғылымы
саласындағы ғылыми зерттеулер
8.1.Математика және механика
саласындағы іргелі және қолданбалы
зерттеулер

АР08855935
«Оң сипаттамадағы классикалық
Ли алгебралары: қарапайым
көріністер және когомология»
(2020-2022)

Ибраев Ш.Ш

«Физика және
математика»
кафедрасы

4

Әлеуметтік және гуманитарлық
ғылымдар саласындағы
зерттеулер
7.2. Гуманитарлық ғылымдар
саласындағы іргелі, қолданбалы,
пәнаралық зерттеулер
7.2.6. Ұлы даланың Жеті қыры: мұра
және қоғамның рухани
жаңғыруының бастауы
Әлеуметтік және гуманитарлық
ғылымдар саласындағы
зерттеулер
7.2. Гуманитарлық ғылымдар
саласындағы іргелі, қолданбалы,
пәнаралық зерттеулер
7.2.6. Ұлы даланың Жеті қыры: мұра
және қоғамның рухани
жаңғыруының бастауы

AP09561460
«Базар жырау шығармаларының
жанрлық сипаты мен көркемдік
ерекшеліктері»
(2021ж.)

Кәрібозұлы Б.

«Қорқыттану»
ғылыми
орталығы

AP09562354
«Ауған соғысы тақырыбындағы
әдеби-публицистикалық
шығармалардың көркем
поэтикасы және тарихи маңызы»
(2021ж.)

Тұяқбаев Ғ.А.

Қазақ тілі мен
әдебиеті және
журналистика
кафедрасы

5

6

Жаратылыстану ғылымы
саласындағы ғылыми зерттеулер
10.3 Химия саласындағы іргелі және
қолданбалы зерттеулер

AP09562322
«Тәжірибелік маңызды карбон
қышқылдарының күрделі
эфирлерін аса жоғары жиілікті
сәулелендіру жағдайында
синтездеу әдістерін жасау»
(2021ж.)

7

Жаратылыстану ғылымы
саласындағы ғылыми зерттеулер
10.6. Экология және география
салаларындағы іргелі зерттеулер

AP09562323
«Қазақстанның оңтүстікбатысындағы урбанизацияланған
аумақтардың авифаунасы
(Қызылорда қаласы мысалында)»
(2021ж.)

Акылбеков Н. И

«Физикахимиялық
талдау әдістері»
инженерлік
бейіндегі
зертхана

Сиханова Н.С.

Экология және
химиялық
технологиялар
кафедрасы

