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Қазақ 

тілінде 

 
На русском 

языке 

 
English 

 

1 Зымыран жанармайы- 

керосинмен ластанған суды 

биотазалау әдісі 

Методы биоочистки воды, 

загрязненной ракетным 

топливом- керосином 

Bio purification of 

contaminated water with 

rocket fuel – kerosene 

 

2 Микроағзаларды қолдану 

арқылы

 пробиотикалы

қ қасиеті бар сусынын алу 

Получение напитка с 

пробиотическими 

свойствами  путем 

использования 

микроорганизмов 

Getting a drink with 

probiotic properties 

through the use of 

microorganisms 

 

3 Мутациялы FOXP2 

белогының

 құрылымы

н модельдеу және оның 

сөйлеу эволюциясындағы

 рөлі 

Моделирование белковой 

структуры FOXP2 с 

мутацией и ее роль в 

эволюции речи 

Modeling the protein 

structure of FOXP2 with 

a mutation and its role in 

the evolution of speech 

 

4 Преэклампсия және

 оның 

салыстырмалы 

ерекшеліктеріне  

 байланысты 

жаңа 

 генетикалық 

ауытқуларды   

 анықтау: 

жағдайды зерттеу-бақылау 

Идентификация новых 

генетических вариантов, 

связанных с преэклампсией 

и относительными 

особенностями: 

исследование случай- 

контроль 

Identification of novel 

genetic variants lined 

with pre-eclamspsia and 

associated features: case- 

control study 

 

5 Трансгендіөсімдіктердівируст 

ық инфекция кезінде ОБФ 

ассоцияланған жүйелерінің 

белсенденуiн зерттеу 

Изучение активации АФК 

ассоцированных систем при 

вирусной инфекции в 

трансгенных растениях 

The study of the activation 

of ROS associated 

systems in case of viral 

infection in transgenic 

plants 

 

6 Сүт өнімдерін дайындауда 

биотехнологиялық әдістердің 

маңызы 

Значение 

биотехнологических 

методов в подготовке 

молочных продуктов 

The importance of 

biotechnological methods 

in the preparation of dairy 

products 

 



7 Нан

 ашытқысыны

ң ферментативті белсенділігін 

анықтайтын биохимиялық 

әдістер және оларды тамақ 

биотехнологиясында қолдану 

Биохимические методы 

определения 

ферментативной активности 

хлебопекарных дрожжей и 

их применение в пищевой 

биотехнологии 

Biochemical methods for 

determining the 

enzymatic activity of 

baker's yeast and their 

application in food 

biotechnology 

 

8 Флавивирустардың 

репликациясын зерттеу үшін 

репортерлік вирус

 құру: 

репликативті 

 кешеннің 

компонентін жасыл 

флуоресцентті

 ақуызбе

н генетикалық таңбалау 

Создание репортёрного 

вируса для изучения 

репликации флавивирусов: 

генетическое мечение 

компонента репликативного 

комплекса зелёным 

флуоресцентным белком 

Development of a 

reporter virus for 

studying the replication 

of flaviviruses: genetic 

labeling of a component 

in the replicative complex 

with a green fluorescent 

protein 

 

9 Балықтың

 бактериялы

қ ауруының 

қоздырғыштарына қарсы

 антагонисті

к белсенділігі бар 

биопрепарат жасау 

Создание биопрепарата с 

высокой антагонистической 

активностью в отношении 

возбудителей 

бактериальной болезни рыб 

The creation of a 

biological product with 

high antagonistic activity 

against pathogens of 

bacterial fish disease 

 

10 Арпа өскіндерінің өсуі мен 

дамуына

 топыра

қ микроорганизмдерінің әсері 

Влияние почвенных 

микроорганизмов на рост и 

развитие проростков ячменя 

The influence of soil 

microorganisms on the 

growth and development 

of barley seedlings 

 

11 Микроорганизмдердің 

бастапқы

 дақылдары

н пайдалана отырып, 10 кг 

шикі ысталған шұжық 

өндірісінің технологиялық 

 процесін 

әзірлеу 

Разработка 

технологического процесса 

производства  10 кг 

сырокопчёных колбас  с 

использованием стартовых 

культур микроорганизмов 

Development of 

technological process of 

production of 10 kg of 

smoked sausages using 

starter cultures of 

microorganisms 

 



 

12 C57BL/6 тышқандарының 

эндотелиальді жасушаларды 

бөліп алу және сипаттау 

Получение и 

характеризация 

эндотелиальных клеток 

головного мозга мыши 

C57BL/6 

Obtaining and 

characterization of brain 

endothelial cell of 

C57BL/6 mice 

 

13 Йогуртқа қолданылатын 

сүтқышқылы бактериялардың 

қасиеттерін зерттеу 

Исследование свойств 

молочнокислых бактерий 

для йогурта 

The study of the 

properties of lactic acid 

bacteria for yogurt 

 

14 Молибден мен вольфрамның 

тұз күйзелісі кезіндегі 

арпаның морфометриялық 

көрсеткіштеріне әсерін 

салыстырмалы талдау 

Сравнительный анализ 

влияния молибдена и 

вольфрама  на 

морфометрические 

показатели ячменя при 

солевом стрессе 

Comparative analysis of 

the influence of 

molybdenum and 

tungsten on 

morphometric parameters 

of barley under salt stress 

 

15 Қант өндірісі үшін қанттық 

қызылша өсімдігінен 

шикізатты дайындау 

технологиясы 

Технология приготовления 

пищевого сырья из растений 

сахарной свеклы для 

производства сахара 

Technology of 

preparation of food raw 

materials from sugar beet 

plants from sugar 

production 

 

16 Шала туған балаларда ішек 

микрофлорасының қалыптасу 

ерекшеліктері 

Особенности формирования 

микрофлоры кишечника у 

глубоконедоношенных 

детей 

Features of formation of 

intestinal microflora in 

preterm infant 

 

17 "Нәтиже" сүт фабрикасының 

сүт және сүтқышқылды 

өнімдеріне сапалық талдау 

Анализ качества молока и 

кисломолочныx продуктов 

молочной фабрики 

"Нәтиже" 

The qualitative analysis 

of milk and dairy 

products of "Natige" 

 

18 Тамақ өнімдеріндегі 

дәрумендерді сақтау жолдары 

Способы хранения 

витаминов в пищевых 

продуктах 

Methods for storing 
vitamins in foods 

 

19 Тамақ өнімдерінің дәмі мен 

иісін жақсартатын тағам 

қоспалары 

Пищевые добавки которые 

улучшают запах и вкус 

продуктов питания 

Food additives that 

improve the taste and 

smell of foods 

 

20 Тіндік инженерия үшін 

мезенхималық бағаналы 

жасушаларды бөлу және өсіру 

әдістері 

Методы  выделения и 

культивирования 

мезенхимальных стволовых 

клеток для тканевой 

инженерии 

Methods of isolation and 

cultivation of 

mesenchymal stem cells 

for tissue engineering 

 



21 Биотикалық стресске төзімді 

бидай сызықтарын шығаруға 

арналған in vitro селективті 

жүйелер 

Селективные системы 

invitro для получения 

устойчивых линий пшеницы 

к биотическому стрессу 

Selective in vitro systems 

for producing resistant 

wheat lines to biotic 

stress 

 

22 Өндірістік ағынды суларды 

көмірсутектерден 

биологиялық тазарту 

Биологическая очистка 

производственных сточных 

вод от углеводородов 

Biological treatment of 

industrial wastewater 

from hydrocarbons 

 

23 PRP-технология – регенеративті медицинада прогрессивті балама ретінде PRP-технология как 

прогрессивная альтернатива в 

регенеративной медицине 

PRP-technology as a 

progressive alternative 

in regenerative medicine 

 

24 Фитоценоздарғы

 Arabidop

sis Thalianaөсімдіктерінің 

өнімділігіне генотип 

 пен қоршаған

 

 орта 

жағдайларының әсер

 ету 

ерекшеліктері 

Особенности влияния 

генотипа и условий среды на 

продуктивность растений 

Arabidopsis Thaliana в 

модельных фитоценозах 

Features of the 

influence of

 the  genotype

 and environmental 

conditions on

 the productivity of 

Arabidopsis 

Thalianaplants in model 

phytocenoses 

 

25 In vitro-да алма

 өсіру технологиясын 

оңтайландыру 

Оптимизация технологии 

микроразмножения яблони 

invitro 

Optimization

 o

f 

technology

 fo

r 

micropropagation

 

of apple trees in vitro 

 

26 Арпаның

 антиоксидант

ты белсенділігіне 

температуралық

 стресстің әсері 

Влияние температурного 

стресса на антиоксидантную 

активность ячменя 

The influence of 

temperature stress on the 

antioxidant activity of 

barley 

 

27 Экстакорпоральды 

фотоферез жасушалық

 иммунит

еті 

бұзылған

 науқастар

ды емдеуде қолданылатын 

әдіс ретінде 

Экстракорпоральный 

фотоферез как метод лечения 

пациентов с нарушением 

клеточного звена иммунитета 

Extracorporeal 

photopheresis  as a method  of  treating patiens with impaired cellular immunity 

 



 

28 Тазарту қондырғыларының 

түрлеріне байланысты 

активтендірілген  тұнба 

биоценоздарының құрамын 

зерттеу 

Изучение состава 

биоценозов активного ила в 

зависимости от типов 

очистных сооружений 

Study of the composition 

of activated sludge 

biocenoses depending on 

the types of treatment 

facilities 

 

29 Тұз стрессіне және жоғары 

температураға төзімді картоп 

өсімдіктерін өсіру 

селекциясының 

биотехнологиялық 

ерекшеліктері 

Биотехнологические 

особенности    селекций 

растений картофеля на 

устойчивость к солевому 

стрессу  и   высокой 

температуре 

Biotechnological features 

of potato plant breeding 

for resistance to salt 

stress and high 

temperature 

 

30 Кремнийдің 

өсімдіктерге деген 

маңызы және 

биосиликон түзілу 

механизмдері 

Важность кремния и 

механизмы образования 

биокремния в растениях 

Importance of Silicon 

and Mechanisms of 

Biosilica formation in 

plants 

 

31 Стрессорлардың әртүрлі 

картоп генотиптерінің кейбір 

биохимиялық параметрлеріне 

әсері 

Влияния стрессовров на 

некоторые биохимические 

показатели различных 

генотипов картофеля 

The effect of stressors on 

some biochemical 

parameters of various 

potato genotypes 

 

32 In vitro мәдиниетінде 

эспарцеттің тұзға төзімді 

сызықтарын алу 

Получение солеустойчивых 

линий эспарцета в культуре 

in vitro 

Obtaining salt tolerant 

sainfoin lines in vitro 

culture 

 



 

33 Жұмсақ жаздық бидайдың 

қоршаған ортаның стресстік 

факторларына төзімділігіне 

ДНҚ микромосомадан тыс 

элементтерінің әсері 

Влияние внехромосомных 

элементов ДНК на 

устойчивость мягкой яровой 

пшеницы к стрессовым 

факторам окружающей 

среды 

Influence of extra 

chromosomal DNA 

elements on soft spring 

wheat resistance to 

environmental stress 

factors 

 

34 Солтүстік Қазақстанда 

өндірілген қаймақ 

құрамындағы сүт қышқылы 

бактерияларының 

морфологиялық және мәдени 

сипаттамаларын зерттеу 

Исследование 

морфологических и 

культуральныхпризнаков 

молочнокислых бактерий в 

сметане, производимой в 

северном Казахстане 

Researching of 

morphological and 

cultural characteristics of 

lactic acid bacteria in 

sour cream produced in 

northern Kazakhstan 

 

35 Орталық Азия аймағында 

тұратын жақын туыстық 

халықтардың STR - 

локустары бойынша 

генетикалық белгілерді 

зерттеу. 

Исследование генетических 

признаков по STR- локусам 

близкородственных 

народов, проживающих в 

Центрально- азиатском 

регионе. 

Study of genetic traits by 

STR loci of closely 

related peoples living in 

the Central Asian region. 

 

36 Сүт қышқылы бактериясынан 

алынған қышқыл негізіндегі 

жұмсақ ірімшік өндіру 

технологиясы 

Технология производства 

мягкого сыра на основе 

закваски из молочнокислых 

бактерий 

The technology for the 

production of soft cheese 

based on sourdough from 

lactic acid bacteria 

 



 

37 TNFα және IFNγ-ның 

мезенхималық  бағаналы 

жасушаларының 

иммуномодуляторлық 

қасиеттеріне әсері 

Влияние TNFα и IFNγ на 

иммуномодулирующие 

свойства мезенхимальных 

стволовых клеток 

The effect of TNFαand 

IFNγ on the 

immunomodulatory 

properties   of 

mesenchymal stem cells 

 

38 Анықталған генетикалық 

белгілерге байланысты Y- 

хромосома бойынша 

Қазақстанның ерлер санын 

картаға түсіру 

Картирование мужского 

населения Казахстана в 

зависимости от выявленных 

генетических признаков по 

Y-хромосоме 

Mapping of the male 

population of Kazakhstan 

depending on the 

identified genetic traits 

on the Y-chromosome 

 

39 Капсидтi антиденелер мен 

гидридизациялау  әдісі 

арқылы вирустық 

бөлшектерді анықтау 

Диагностика вирусных 

частиц методом 

гибридизации с капсидными 

антителами 

The diagnostics of virus 

particles using capsid 

protein hybridization 

 

40 Соя текстураттарын 

пайдалану  арқылы 

құрамында еті бар жартылай 

фабрикаттардың 

биотехнологиясы және 

сараптамасы 

Биотехнология и экспертиза 

мясосодержащих 

полуфабрикатов, с 

использованием соевых 

текстуратов 

Biotechnology and 

examination of meat- 

containing semi-finished 

products using soy 

texturates 

 

41 Пробиотикалық өнімдердегі 

сүтқышқылды 

бактериялардың 

культуралдық белгілері мен 

биохимиялық қасиеттерін 

зерттеу 

Исследование 

культуральных признаков и 

биохимических свойств 

молочнокислых бактерий в 

пробиотических продуктах 

The study of cultural 

characteristics and 

biochemical properties of 

lactic acid bacteria in 

probiotic products 

 



 

42 Мүше мен тін биопринтингі Биопринтиг органов и 

тканей 

Bioprinting of organs and 

tissues 

 

43 Trichoderma микроскопиялық 

саңырауқұлағының 

целлюлозолитикалық 

қасиетін зерттеу 

Исследование 

целлюлозолитических 

свойств микроскопических 

грибов Trichoderma. 

Investigation  of 

cellulolytic properties of 

microscopic fungi 

Trichoderma. 

 

44 GFP флуоресцентті 

ақуызының гендік және 

аминқышқылдық тізбегін 

талдау, филогенетикалық 

ағашын құру 

Анализ генных и 

аминокислотных 

последовательностей и 

филогенетическоедрево 

флуоресцентного белка GFP 

Analysis of gene and 

amino acid sequences and 

phylogenetic tree of 

fluorescent protein GFP 

 

45 Айыржапырақты сильфияны 

микробиологиялық жолмен 

сүрлеуді зерттеу 

Силосование 

микробиологическим путем 

Сильфии пронзеннолистной 

MicrobiologicalsilagebyS 

ilphiumperfoliatum 

 

46 Кардиостимуляторлардың 

медицинада қолданылуы 

Использование 

кардиостимуляторов в 

медицине 

Application of 

pacemakers in medicine 

 

47 Балықтарға арналған құрама 

жем жасау технологиясында 

микроорганизмдер негізіндегі 

препаратты қолдану 

Использование препаратов 

на основе микроорганизмов 

в технологии приготовления 

комбинированных кормов 

для рыб 

The use of preparations 

based on microorganisms 

in the preparation of 

combined feed for fish 

 



 

48 Мұнай өнімдерімен ластанған 

топырақты биоремедиация 

әдісімен тазарту 

Применение методов 

биоремедиации для очистки 

загрязненной  нефтью 

территории 

Application of 

bioremediation methods 

for cleaning contaminated 

oil territory 

 

49 Йогурттың құрамдық 

бөлігіне кіретін сүтқышқыл 

бактерияларының кейбір 

қасиеттерін зерттеу 

Изучение некоторых 

свойств молочнокислых 

бактерий входящих в 

компонентный  состав 

йогурта 

The study of some 

properties of lactic acid 

bacteria included in the 

component composition 

of yogurt 

 

50 Мұнаймен   ластанған 

топырақты тазалауға арналған 

мұнай  тотықтырғыш 

бактериялар штамдарының 

морфология-дақылдық 

қасиеттерін зерттеу 

Изучение морфолого- 

культуральных свойств 

выделенных штаммов 

нефтеокисляющих бактерий 

для очистки почв от 

нефтезагрязнений 

The study of the 

morphological and 

cultural properties of the 

selected strains of oil- 

oxidizing bacteria to 

clean the soil from oil 

pollution 

 

51 Өсімдіктердің топырақтан 

улы металлдарды сіңіруіне 

диатомиттердің тигізетін 

әсерін зерттеу 

Исследование  влияния 

диатомитов на поглощение 

растений токсичных 

металлов из почв 

Investigation of the effect 

of diatomites on the 

absorption of toxic metals 

from soils by plants 

 

52 Биополимерлерді 

синтездеудің 

микробиологиялық жолдарын 

зерттеу 

Исследование 

микробиологических путей 

синтеза биополимеров 

Investigation of 

microbiological pathways 

of biopolymer synthesis 

 



 

53 H.sapiens-тің 

H.neanderthalensis және 

H.denisovensis-тен 

айырмашылығын 

биоинформатикалық талдау 

Биоинформатический 

анализ отличий H.sapiens от 

H.neanderthalensis и 

H.denisovensis 

Bioinformatic analysis of 

differences between 

H.sapiens, 

H.neanderthalensis and 

H.denisovensis 

 

54 Үй    айраны     мен     ЖШС 

«Нәтиже» айранының 

тағамдық көрсеткіштерінің 

салыстырмалы анализі 

Сравнительный  анализ 

пищевых показателей 

домашнего кефира и кефира 

ТОО «Натиже» 

Comparative analysis of 

nutritional indicators of 

homemade buttermilk 

and LLP «Natige’s 

buttermilk» 

 

55 Әртурлі малдардың еттерінің 

микробиологиялық 

көрсеткіштерін зерттеу 

Исследование 

микробиологических 

показателей мяса различных 

животных 

The study  of 

microbiological 

parameters  of various 

animals’ meat 

 

56 Функциональді қасиеттері бар 

өнімдерде пектинді 

қосылыстарды пайдалану 

жолдарын зерттеу 

Изучение  использования 

пектина в  продуктах с 

функциональными 

свойствами. 

Study of the use of pectin 

in products with 

functional properties 

 

57 Кросс инокуляция жолымен 

өсімдіктердің вирустық 

инфекцияға тұрақтылығының 

модуляциясы 

Модуляция устойчивости 

растений к вирусной 

инфекции путем кросс 

инокуляции 

Modulation of plant 

resistance to viral 

infection by cross 

inoculation 

 



 

58 ҚР – 

дабүйректрансплантациясына 

нөткенжәнеонықажетететінна 

уқастардыңлейкоциттікантид 

енелерінанықтауәдістеріноңта 

йландыру 

Оптимизация  методов 

определения лейкоцитарных 

антител пациентам, 

нуждающимся   и 

получившим 

трансплантацию почек в РК 

Optimization of 

determination methods 

for leukocyte antibodies 

to patients in need and 

who received kidney 

transplantation in RK 

 

59 Қышқыл сүт өнімін өндіру 

үшін пробиотикалық 

сусындағы микроағзаларды 

зерттеу 

Исследование 

микроорганизмов  в 

пробиотическом напитке 

для производства 

кисломолочной продукции 

The study of 

microorganisms in a 

probiotic drink for the 

production of dairy 

products 

 

60 Микронутриенттермен 

байытылған шикіысталған 

шұжықтардың 

биотехнологиялары және 

олардың тауарлық 

сипаттамасы 

Биотехнологии 

обогащенных 

микронутриентами 

сырокопченых колбас и их 

товароведная 

характеристика 

Biotechnology enriched 

with micronutrients 

smoked sausage and 

merchandising feature 

 

61 Генетикалық 

дактилоскопияның 

медициналық экспертиза 

ретінде қолданылуы 

Генетическая 

дактилоскопия в 

медицинской экспертизе 

Genetic fingerprinting in 

medical examination 

 

62 Өсімдіктерде вирустық 

инфекцияны  анықтау 

әдістерін салыстырмалы 

талдау 

Сравнительный анализ, 

способов определения 

вирусной инфекции в 

растениях 

Comparative analysis of 

methods for determining 

viral infection in plants 

 



 

63 Трансгенді өсімдіктерді алу 

жолдары 

Методы получения 

трансгенных растений 

Methods for producing 

transgenic plants 

 

64 Үй жағдайында дайындалған 

сүтқышқылды өнімдерден 

алынған микроорганизмдер 

культурасының 

пробиотикалық потенциалы 

Пробиотический потенциал 

культур микроорганизмов, 

выделенных из 

кисломолочных продуктов 

домашнего приготовления 

Probiotic potential of 

microorganism cultures’ 

isolated from home-made 

fermented milk products 

 

65 Құрттардың ас қорыту 

сұйықтығының 

микроорганизмдерге  әсерін 

зерттеу 

Действие пищеварительной 

жидкостидождевых червей 

на микроорганизмы 

The action of the 

digestive fluid of 

earthworms on 

microorganisms 

 

66 Солтүстік Қазақстан 

жағдайындағы Судан шөптері 

өсімдіктерінің өсуі мен 

дамуының физиологиялық 

көрсеткіштері 

Физиологические 

показатели роста и развитие 

растений суданской травы в 

условиях Северного 

Казахстана. 

Physiological indicators 

of the growth and 

development of plants of 

Sudanese grass in the 

conditions of Northern 

Kazakhstan 

 

67 Биоэтанол өндірісі үшін 

өсімдіктен шикізатты алу 

технологиясы 

Технология получения 

сырья из растений для 

производства биоэтанола 

The technology of 

obtaining raw materials 

from plants for the 

production of bioethanol 

 

68 Eseniafoetida калифорниялық 

құрттар әсері мен биогумусты 

биотехнологиялық алу әдісі 

Биотехнологический метод 

получения биогумуса с 

помощью калифорнийских 

червей Eiseniafoetida 

Biotechnological method 

of producing 

vermicompost using 

Californian worms 

Eiseniafoetida 

 



 

69 Өсімдік шикізатынан in vitro 

жағдайында алкалоидарды 

алу технологиясы 

Технология получения 

алкалоидов из 

растительного сырья в 

условиях in vitro 

The technology of 

obtaining alkaloids from 

plant material under in 

vitro conditions 

 

70 ҚР-ғы қан компоненттерін 

тұтыну сипаттамасы (2018 

жыл мәліметтері. 

Эритроциттер,  плазма, 

тромбоциттер) 

Характеристика 

потребления компонентов 

крови в РК. (данные 2018 г. 

Эритроциты, плазма, 

тромбоциты) 

Characteristics of 

consumption of blood 

components in RK (datas 

of 2018 year ( red blood 

cells, plasma, platelets) 

 

71 Модифицирленген ақуыз 

супрессорын транзиентті 

экспрессиядағы фермент 

белсенділігіне әсерін зерттеу 

Изучение влияния 

модифицировонного белка 

супрессора на активность 

фермента при транзиентной 

экспрессии 

Studying of the effect of 

a supressor modified 

protein on enzyme 

activity during transient 

expression 

 

72 Дәнді дакылдардың 

өнімділігін жоғарылату үшін 

биопрепраттар  алу 

технологиясы 

Технология получения 

биопрепаратов  для 

повышения продуктивности 

зерновых культур 

The technology of 

obtaining biological 

preparations to increase 

the productivity of crops 

 

73 Трансгендікөсімдіктердевиру 

стық инфекция кезінде 

альдегидоксидаза 

белсенділігін зерттеу 

Изучение активности 

альдегидоксидазы при 

вирусной инфекции в 

трансгенных растениях 

Study of aldehyde 

oxidase activity in viral 

infection in transgenic 

plant 

 

74 Патогенді микроорганизм 

ДНҚ-ң рекомбинантты 

репарация ферментінклондау, 

экспрессиялау және тазалау 

Клонирование, экспрессия и 

очистка рекомбинантного 

фермента репарации ДНК 

патогенного 

микроорганизма 

Cloning, expression and 

purification of the 

recombinant DNA repair 

enzyme of the pathogen 

 



 

75 Түйе тікенегінен дәрілік 

өсімдік тектес шикізатын алу 

технологиясы 

Технология получения 

растительного 

лекарственного сырья из 

верблюжьей колючки 

Technology for the 

production of herbal 

medicinal raw materials 

from a camel thorn 

 

76 Модифицирленген 

супрессерлік  ақуыз 

экспрессиясының трансгендік 

өсімдіктердегі киРНК 

циркуляциясына әсерін 

зерттеу 

Изучение влияния 

экспрессии 

модифицированного 

супрессерного  белка на 

циркуляцию миРНК  в 

трансгенных растениях 

Research of the effect of 

modified suppressor 

protein expression on 

siRNA circulation in 

transgenic plants 

 

77 Мал азығындайындау 

үшін “Биоамид-2” 

биоконсервантты сүрлем 

жасау процессінде пайдалану 

Использование 

биоконсерванта “Биоамид- 

2” в процессе силосования 

для приготовления кормов 

Usage of "Bioamid-2" 

bioconservante in the 

process of silage for 

animal food preparation 

 

78 Атырау облысындағы мұнай 

және мұнай өнімдерімен 

ластанғантопырақты 

микроорганизмдермен 

тазалау 

Очистка почв в Атырауской 

области, загрязнённых 

нефтью и нефтепродуктами 

с  помощью 

микроорганизмов 

Cleaning of soils in 

Atyrau region 

contaminated with oil and 

oil products using 

microorganisms 

 

79 Көмірсутекті тотықтыратын 

микроорганизмдерді 

мұнаймен  ластанған 

топырақты тазартуға қолдану 

Использование 

углеводородокисляющих 

микроорганизмов для 

очистки нефтезагрязненных 

почв 

Using hydrocarbon- 

oxidizing 

microorganisms for the 

purification  of oil- 

contaminated soils 

 

80 Астық тұқымдас дәндеріндегі 

аллантоинның синтезделуін 

зерттеу 

Изучение синтеза 

аллантоина в зерновых 

злаков 

A study of the synthesis 

of allantoin in cereals 

 



 

81 Сары жоңышқа өсімдігінен 

дәрілік шикізатын 

биотехнологиялық сипаттау 

Биотехнологическая 

характеристика 

лекарственного сырья из 

растений люцерны желтой 

Biotechnological 

characteristics of 

medicinal raw materials 

from yellow alfalfa plants 

 

82 Мезенхимальдік бағаналы 

жасушалардың 

морфофункциялық  және 

биорегуляторлық қасиеттерін 

зерттеу 

Исследование 

морфофункциональных и 

биорегуляторных свойств 

мезенхимальных стволовых 

клеток 

Investigation of 

morphofunctional and 

bioregulatory properties 

of mesenchymal stem 

cells 

 

83 Трансгенді өсімдіктердің 

вирустық патогенге 

резистенттілігін тестілеу 

Тестирование трансгенных 

растений на резистентность 

к вирусному патогену 

Testing transgenic plants 

for viral pathogen 

resistance 

 

84 Сыра алу технологиясында 

Lactobacillus  туысына 

жататын сүтқышқылды 

бактериялардың рөлін зерттеу 

Изучение роли 

молочнокислых бактерий, 

относящихся к роду 

Lactobacillus в технологии 

получения пива 

To study the role of lactic 

acid bacteria belonging to 

the genus Lactobacillus 

in beer production 

technology 

 

 

 

 


