Перечень ППС, принимавших в 2020 г. участие в проектах, финансируемых МОН
РК и другими организациями РК
№
Ф.И.О., руководителя,
Название
Сумма
ученое звание, должность Наименование проекта
Организациифинансировани
источника
я
финансирования
1 Руководитель научного Научно-методические По приоритету:
Общая сумма
основы
программыНаучные основы
проекта
проекта:
самосовершенствования
«Мәңгілік
ел»
16 853 501
доктор
педагогических
в
свете(образование XXI века, тенге.
наук,
профессорпедагогов
модернизации
фундаментальные и
2018-2020гг.
Р.К.Бекмагамбетова,
общественного сознанияприкладные
А.И. Ахметова,
исследования в
Д.А. Нургалиева
области гуманитарных
наук);
гос.регист. номер
0118РК00551
2 Курсабаев М.К
Цифровая
обработкаМинистерство
6800 млн.тенге
(руководитель)
петроглифов Таскескена культуры и спорта РК сроком на три
на платформе QGIS
года
По приоритету:
археологии
2021-2023гг.
Самарханов
Канат
Бауыржанович, PhD, АО
«Қазақстан
ғарыш
сапары» (эксперт)
3 Толешова У.Б.
«Синергетические 1. По
приоритету: 2021-2023
основы и эвтагогика для Научные
основы
саморазвития личности«Мәңгілік
ел»
и развития духовно-(образование XXI века,
нравственных качеств» фундаментальные
и
Участник проекта
прикладные
исследования
в
области гуманитарных
наук)
гос.рег. номер
AP08856223

The list of PPP taking in 2020 to participate in projects funded by the MES and other
organizations of RK
№ Full name, head, academic
Project Name
Organization - source of
Amount of
title, position
Title
funding
funding
1

Head of the research
project:
Doctor of Pedagogical
Sciences, Professor R. K.
Bekmagambetova,
A. I. Akhmetova,
D. A. Nurgalieva

Scientific and
methodological bases of
the program of selfimprovement of teachers
in the light of
modernization
of public consciousness

By priority: Scientific The total amount
foundations of
of the project is
"Mangilik el" (education 16,853,501
of the XXI century,
tenge.
fundamental and applied 2018-2020
research in the field of
humanities);

state regist. number
0118RK00551
2

Kursabaev M. K. supervisor Digital processing of Ministry of Culture and
Taskesken petroglyphs on Sports of the Republic
Samerkhanov
rope the QGIS platform
of Kazakhstan
Burzanovic,
PhD,
JSC
"Kazakhstan
gharysh
Sapary" (expert)

3

Toleshova U. B.

Priority:
archeology 6800
million tenge for
a period of three
years
2021-2023.

"Synergetic foundations 1. By priority: Scientific 2021-2023
and
eutagogics
for foundations of
personal self-development "Mangilik el" (education
and
development
ofof the XXI century,
spiritual
and
moralfundamental and applied
qualities"
Project research in the field of
participant
humanities)
state reg. number
AP08856223

2020 жылы ҚР БҒМ және ҚР басқа да ұйымдары қаржыландыратын жобаларға қатысқан ПОҚ тізімі

№

Басшының аты-жөні,
ғылыми атағы, қызметі

Жобаның атауы
Атауы

Қаржыландыру көзі -

1

Ғылыми жоба жетекшісі:
педагогика
ғылымдарының докторы,
профессор Р. К.
Бекмағамбетова,
А. И. Ахметова,
Д. А. Нұрғалиева

Қоғамдық сананы
жаңғырту аясында
педагогтердің өзінөзі жетілдіру
бағдарламасының
ғылымиәдістемелік
негіздері

2

Курсабаев М .К (жетекші) QGIS
Мәдениет және спорт
платформасында министрлігі
Самарханов
Қанат Таскескен
Бауыржанұлы,
PhD, петроглифтерін
"Қазақстан
ғарыш цифрлық өңдеу ҚР
сапары" АҚ (сарапшы)

Басымдық
бойынша:
үш
жылға
6800
млн. теңге
2021-2023жж.

3

Төлешова Ұ. Б."
тұлғаның өзін-өзі
дамытуына және руханиадамгершілік қасиеттерін
дамытуға арналған
синергетикалық негіздер
және эвтагогика " Жоба
қатысушысы

гос.рег. нөмірі
AP08856223
2021-2023

Басымдық бойынша:
"Мәңгілік ел" ғылыми
негіздері (XXI ғасырдың
білімі, гуманитарлық
ғылымдар саласындағы
іргелі және қолданбалы
зерттеулер);
мем. тір. нөмірі

Басымдық
(XXI ғасырдың білімі,
бойынша:
гуманитарлық ғылымдар
"Мәңгілік
ел" саласындағы іргелі және
ғылыми негіздері қолданбалы зерттеулер)

ұйымның
қаржыландыру
сомасы
0118рк00551
жобаның жалпы
сомасы 16 853
501 теңге.
2018-2020жж.

