
2020 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша  жүргізетін ҒЗЖ-ны 

және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі 

№ Аты-жөні, қызметі, 

ғылыми атағы 

Жоба атауы Ұйымның атауы - қаржыландыру 

көзі 

1 Оразбеков Ж. Н., PhD, 

аға оқытушы  

Цифрлық Қазақстанды 

дамыту негіздерінің 

бірі ретінде тұлғаның 

тұрақты дамуын 

ынталандыру үшін 

ақпараттық 

технологиялар мен 

жүйелерді әзірлеу. 

"Ақпараттық және есептеу 

технологиялары институты" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны" 

2 Оразбеков Ж. Н., PhD, 

аға оқытушы  

Телекоммуникациялық 

желілерді пайдалана 

отырып, оптикалық-

талшықты 

рефрактометрі бар 

сигналдарды 

интеррогациялау 

жүйесін зерттеу және 

әзірлеу 

"Ақпараттық және есептеу 

технологиялары институты" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны" 

3 Оразбеков Ж. Н., PhD, 

аға оқытушы  

Құрылыс 

конструкцияларының 

жай-күйін бақылау 

үшін Брагг талшықты 

торлары негізінде 

бөлінген талшықты-

оптикалық 

датчиктерден жүйе 

әзірлеу 

"Ақпараттық және есептеу 

технологиялары институты" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны" 

4 Жанбырбаев А.Б., 

к.ф.-м.н., ст.преп. 

"Масштабты кеуекті 

ортадағы жергілікті 

емес ағым 

модельдері» 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

5 Жанбырбаев А.Б., 

к.ф.-м.н., ст.преп. 

"Ветеринарлық әл-

ауқат пен азық-түлік 

қауіпсіздігін ғылыми 

қамтамасыз ету» 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

6 Жанбырбаев А.Б., 

к.ф.-м.н., ст.преп. 

Мал шаруашылығы 

салалары бойынша 

қарқынды 

технологиялар 

әзірлеу 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

7 Темирбекова Л.Н., 

PhD, аға оқытушы  

ЖАРАТЫЛЫСТАНУД

ЫҢ КЕРІ ЖӘНЕ 
ҚР Білім және ғылым министрлігі 



ҚАТЕ ЕСЕПТЕРІН 

СӘЙКЕСТЕНДІРУДІҢ 

САНДЫҚ ӘДІСТЕРІ 

8 Нурбекова Ж.К., 

д.п.н., профессор 

"Жаңа 

технологиялар 

арқылы Орталық 

Азиядағы жоғары 

білімді жаңғырту / 

HiEdTec»” 

Еуразиялық жобаның ұлттық 

үйлестірушісі Эрасмус + (2018 

жылғы қарашадан 2020 жылғы 

шілдеге дейін) 

9 Жумагалиева Ж.Ж. "Робототехникалық 

жүйелердің жасанды 

көрінісін зерттеу» 

ШЖҚ РМК 

ҚР БҒМ Ғылым комитетінің "Ғылым 

ордасы" 

10 Камалова Г.Б., д.п.н., 

доцент 

№ АР05133502 

"білім берудің 

жаһандануы 

жағдайында 

мұғалімді 

даярлаудағы "Мега-

класс" білім беру 

кластерлік 

платформасы " (2018 

жылғы 16 

наурыздағы № 200 

шарт, қосымша 

келісім. 2019 жылғы 

"10" қаңтардағы № 

2) 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

11 Бидайбеков Е.Ы., 

д.п.н., профессор, 

Исполнители:Ошанов

а Н.Т.Заурбеков Н. 

Латын графикасына 

негізделген жаңа 

қазақ әліпбиін 

енгізуді және оқып 

үйренуді 

цифрландыру 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

 


