
 



1.  

Елдияр Г. 

Қалдыкулов М.С. 

«Кілем өндірісінің жалпы технологиясы  » 

пәнінен 6В07260  -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

«Кілем өндірісінің жалпы технологиясы»  

оқулығы 

оқулық 10. 100 қазақша   наурыз 

2023ж 

2.  

Хамитова Б.М., 

Садырбаева И.Р. 

6В07241-Өсімдік мамырлары және мамырлар 

технологиясы білім беру бағдарламалары 

бойынша оқитын студенттеріне арналған 

«Мамыр өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау» 

оқулығы 

оқулық 10 100 қазақша         сәуір 

2023ж 

3.  

Абдижаппарова Б.Т. 

Ханжаров Н.С. 

Учебник для докторантов по образовательной 

программе    8D07240-«Инновационные 

технологии в производстве функциональных 

продуктов питания» по дисциплине 

«Термическая обработка пищевых продуктов» 

оқулық 10. 100 орысша наурыз 

2023ж 

4.  

Нурсеитова З.Т. ««Макарон және ұнды кондитерлік өнімдер 

технологиясы»пі 6В07250 – Өңдеу 

өндірістерінің технологисы ББ бойынша 

оқулығы 

оқулық 10  100 қазақша желтоқсан 

2022ж 

5.  

Мурзабаев Б.А. 

Жумжаев Ғ.Қ 

 

«Топырақ географиясы» пәнінен 6В08120- 

«Топырақтану және агрохимия» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған оқулығы 

оқулық 12  

 

50 қазақша   қаңтар 

2023ж 

6.  

Тұтқышбай И.А «Құс аурулары» пәнінен «Құс аурулары» атты  

6В09111-«Ветеринарлық медицина» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған оқулығы 

оқулық 10  100 қазақша мамыр 

2023ж 

7.  

Тұтқышбай И.А Учебник    по дисциплине «Болезни птиц» ОП 

для студентов 6В09111 -  «Ветеринарная 

медицина» 

оқулық 10  100 орысша мамыр 

2023ж 

8.  
Курбанова А.С 

Курбанова К.С 

«Жануарлардың патологиялық физиологиясы» 

пәнінен «Жануарлардың патологиялық 

оқулық 10  100 қазақша наурыз 

2023ж 



физиологиясы» атты  6В09111-«Ветеринарлық 

медицина» Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған оқулығы 

9.  

Курбанова А.С 

Курбанова К.С 

Учебник    по дисциплине «Патологичекская 

физиология животных» ОП для студентов 

6В09111 -  «Ветеринарная медицина» 

оқулық 10 100 орысша желтоқсан 

2023ж 

10.  

Есимов Е.Қ 

Онгарова А.Х 

«Жобалар мен карталарды дайындау»  пәнінен 

6В07350-Жерге орналастыру, 6В07360-

Кадастр ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған оқулығы 

оқулық 10  

 

50 қазақша    қаңтар 

2023ж 

11.  

Жатканбаев Е.Т., 

Бекжанова К.М. 

«Химическая экология» пәнінен 6В01540-

Химия, 6В01541-Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Химическая экология» оқулық. 

оқулық 10  50 орысша   қаңтар 

2023ж 

12.  

Емкулова А.И. 

Туреханов К.Е. 

Жолдасбекова Қ.А. 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасыбілім алушыларына арналған 

«Театр қойылымдарын продюсерлеу және 

технология негіздері» пәнінен  «Театр 

қойылымдарын продюсерлеу және технология 

негіздері-І» оқулығы 

оқулық 10  50 қазақша   қаңтар 

2023ж 

13.  

Багов И.Т 

Қонысбаева А.А 

Байгунова Д.М. 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Шешендік өнердің теориясы 

ментехнологиясы» пәнінен «Шешендік өнер 

теориясы мен техникасы» оқулығы 

оқулық 10  50 қазақша  қаңтар 

2023ж 

14.  

Ауесбев Е С 

аға оқытушы 

«Даярлау бағыты  6В111» Қызмет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмысы»  

білім беру бағдарламасы білім алушыларына 

«Сценарий шеберлігі» пәнінен «Мәдени-

тынығу  жұмысының режиссурасы мен 

драматургиясы» оқулығы 

оқулық 12  10 қазақша        сәуір 

2023ж 



15.  

Саттаров Б.К. «Таңдап алған спорт түрі бойынша жарыстық 

қызметін жетілдіру» пәні бойынша 6В01440 – 

«Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін  «Жеңіл атлетика» атты  

оқулық 

оқулық 17 100 қазақша наурыз 

2023ж 

16.  

Турымбетова Г.Д. 

 

 

 

 «Специальные вопросы электроснабжения» 

пәні бойынша 7М07150 «Электроэнергетика» 

ББ магистранттарына арналған«Специальные 

вопросы электроснабжения» атты 

оқулық 

10 30 

орысша 

 қаңтар 

2023ж 

17.  

Сахметова Г.Е.  «Методика преподавания профильных 

дисциплин» пәнібойынша ББ 7М07150-

Электроэнергетика, 7М07152-

Электроэнергетика, 7М07153-Электр 

энергетикасыныңсандықтехнологияларымагис

транттарынаарналған«Особенности 

применения Mathcad при преподавании 

электроэнергетических  дисциплин» атты 

оқулық 

10 30 

орысша 

  қаңтар 

2023ж 

 

 

 

18.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

«Мобильді байланыс жүйелері мен 

құрылғылары» пәнінен 6В06210– 

«Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» ББ студенттеріне 

арналған«Мобильді байланыс жүйелері мен 

құрылғылары» атты  

оқулық 

10 50 

қазақша 

наурыз 

2023ж 

19.  

Тапалов Т. «Технологиялық өлшеулер мен құралдар» 

пәнінен  6В07110– «Автоматтандыру және 

басқару»білім беру бағдарламасының 

студенттеріне арналған«Технологиялық 

үрдістерді автоматты басқарудың теориялық 

негіздері мен технологиялық өлшеулер» атты  

оқулық 

10 50 

қазақша 

наурыз 

2023ж 

20.  

Муратов А.С. «Математикалық логика жәнедискретті 

математика» пәнінен  (для ОП 6В06150 - 

Информационно-коммуникационные 

оқулық 

10 100 

қазақша 
наурыз 

2023ж 



технологии и безопасность) студенттерге 

арналған«Математикалық логика 

жәнедискретті математика» атты 

21.  

Исаева Р.А. «Өндірістік экология негіздері» пәнінен 

5В060800–Экология, 6В05210-Экология, 

6В05211-Экология және табиғатты пайдалану 

БББ бойынша студенттеріне арналған 

оқулық 10 50 қазақша сәуір 

2023ж 

22.  

Утебаев А.А. «Қоршаған ортаның химиясы» пәнінен  

5В060800–Экология, 6В05210-Экология, 

6В05211-Экология және табиғатты пайдалану 

БББ бойынша студенттеріне арналған  

«Қоршаған ортаның химиясы» атты 

оқулық 10  50 қазақша желтоқсан   

2022ж 

23.  

Сатаев М.И., 

Бектуреева Г.У.  

«Сулы және газды ағымдардың адсорбциялық 

және дәстүрлі тазалау әдістерімен қоршаған 

ортаға техногенді әсерді төмендету» пәнінен  

5В060800–Экология, 6В05210-Экология, 

6В05211-Экология және табиғатты пайдалану 

БББ бойынша студенттеріне арналған  

оқулық 10  50 қазақша сәуір 

2023ж 

24.  

Утебаев А.А. «Экологиялық химия» пәнінен  5В060800–

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

бойынша студенттеріне арналған 

оқулық 10  50 қазақша сәуір 

2023ж 

25.  

Алпамысова Г.Б. «Ғылыми - зерттеу жұмыстарының негіздері»  

пәнінен 7М05123-«Биотехнология»  Білім 

беру бағдарламасы магистранттарына 

арналған Ғылыми - зерттеу жұмыстарының 

негіздері»   атты   

оқулық 10  50 қазақша сәуір 

2023ж 

26.  

Рысбаева Г.С. 

Құдасова Д.Е 

Айткулова Р.Э. 

 

«Биотехнология  өндірісінің 

микробиологиялық негіздері» пәнінен 

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламалары бойынша  студенттерге 

арналған  «Биотехнология  өндірісінің 

микробиологиялық негіздері» атты  

оқулық 10  50 қазақша сәуір 

2023ж 



27.  

Бейсенбаев О.К., 

Мамытова Г.Ж. 

 

«Полимерленген полимерлер технологиясы» 

пәнінен 6В07280 - "Полимерлерді өндіру және 

өңдеу технологиясы" білім беру 

бағдарламасының студенттеріне  арналған   

оқулық 10 30 қазақша мамыр 

2023ж 

28.  

Мамашарипова Г.А. 6В03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«Қазақстан Республикасындағы БҰҰ Даму 

бағдарламасының қызметі» 

оқулық 10  50 қазақша ақпан 

2023ж 

 

29.  

Жорабеков С.Ж. 

Болатбекова Л.А. 

Учебник по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного права РК» для 

магистрантов образовательной программы 

7М04210-«Юриспруденция» 

оқулық 10 50 орысша қаңтар 

2023ж 

30.  

Атамбаев К.Д. 6В04210 «Құқықтану» білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін «ҚР Қылмыстық 

процесстік құқығы (ж.б.)» пәнінен бойынша 

оқулық 

оқулық 10  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

31.  

Арынғазиева Б.Б. «Этика және эстетика» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламалары  бойынша білім 

алушыларға арналған оқулық   

оқулық 8,4  10 қазақша ақпан 

2023ж 

 

32.  

Рахметова Г.Р. Учебник по дисциплине «Актуальные 

проблемы наследственного право РК» для 

магистрантов образовательной программы 

7М04210-«Юриспруденция» 

оқулық 10  50 орысша қаңтар    

2023ж 

33.  

Калканова Ж.  Учебник по дисциплине «Практика 

применения гражданского законодательства 

РК» для магистрантов образовательной 

программы 7М04210-«Юриспруденция» 

оқулық 10  50 орысша қаңтар    

2023ж 

34.  

Арапов Б.Р. «Пісіру өндірісі және жабдықтары» пәнінен 

В064 – «Механика және металл өңдеу» ББ 

тобының білім алушыларына арналған оқулық. 

 

оқулық 13 100 қазақша қаңтар    

2023ж 

35.  
Тоқмұратов А.М. Учебник по дисциплине «Строительная 

механика» для  обучающихся по  группе ОП 

оқулық 18 100 Орысша қаңтар    

2023ж 



В074 – «Градостроительство, строительные 

работы и гражданское строительство»  

36.  

Кадыров А.Р. «Архитектурное проектирование – III» 

(Проектирование индивидуальных жилых 

домов) пәнінен  6В07310-«Сәулет», 6В07311-

«Қала құрылысы»  білім беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға арналған  

«Архитектурное проектирование – III»  

(Проектирование индивидуальных жилых 

домов) атты 

оқулық 12  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

37.  

Кадыров А.Р. «Архитектурная типология»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Архитектурная типология» атты 

оқулық 12 100 орысша желтоқсан 

2022ж 

38.  

Алмагамбетова А.Х. «Живопись»  пәнінен 6В07310-«Сәулет», 

6В07311-«Қала құрылысы»  білім беру 

бағдарламасы   бойынша білім алушыларға 

арналған «Живопись» атты 

оқулық 12  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

39.  
Бигельдиева З.А. Учебник по дисциплине «Финансы» для 

студентов ОП 6В04140-«Финансы» 

оқулық 6  5 орысша желтоқсан 

2022ж 

40.  

Жакипбекова Д.С. Учебник по дисциплине «Учет и отчетность в 

банках» для студентов ОП 6В04140-

«Финансы» 

оқулық 8  5 орысша мамыр 

2023ж 

41.  
Исаева Г.К. Textbook on the discipline«Banking» for students 

of the educational program 6В04140-«Finance» 

оқулық 6  5 орысша мамыр 

2023ж 

42.  

Айдарова А. Б. Учебник по дисциплине «Халықаралық 

экономика» для  студентов          ОП6В04110 

«Экономика» 

оқулық 5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

43.  

Абдикеримова Г.И. 

Есболова А.Е. 

«Инженерлік экономика және кәсіпкерлік» 

пәні бойынша6В07160 «Бейорганикалық 

заттардың химиялық технологиясы», 6В07170 

«Органикалық заттардың химиялық 

оқулық 10 5 қазақша сәуір 

2023ж 



технологиясы», 6В07172 «Мұнай мен газды 

өндеу» БББ студенттеріне арналған оқулық 

44.  

Нурашева К.К. «Концептология устойчивого развития 

туризма» пәнінен  7М11110  – «Туризм» ББ 

бағдарламасы бойынша магистранттарға 

арналған оқулық 

оқулық 8   5 орысша ақпан 

2023ж 

45.  

Дуйсембекова Г.Р. «Разработка и инновации продуктов в 

туризме» пәнінен  7М11110  – «Туризм» ББ 

бағдарламасы бойынша магистранттарға 

арналған оқулық 

оқулық 8   5 орысша ақпан 

2023ж 

46.  

Тлеукеев Ж.А. «Технологии и тренды Smart-туризма» 

пәнінен  7М11110  – «Туризм» ББ 

бағдарламасы бойынша магистранттарға 

арналған оқулық 

оқулық 8   5 орысша ақпан 

2023ж 

47.  

Усенова А.М. 

PhD доктор 

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнінен 

7М01110-Педагогика және психология БББ  

бойынша магистранттардың ғылыми-

педагогикалық бағыты бойынша білім 

алушыларға арналған оқулық  

оқулық 10 100 қазақша желтоқсан 

2022 

48.  
Нуридинова Г.А. 

п.ғ.к.,доцент  

«Инклюзивті білім берудегі өлшемдік 

бағалау» пәнінен 6В01440-дене шынықтыру 

және спорт БББ бойынша студенттерге  

арналған оқулық 

оқулық 10 100 қазақша желтоқсан 

2022ж 

49.  

Жияшева Ж. 

РНd доктор 

 «Кәсіби қызметте ақпараттық технологиялар 

қолданудың әдістемелік негіздері» пәнінен 

6В01310 – «Бастауыш оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі» БББ студенттеріне арналған 

«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

оқушылардың ақпараттық білім ортасын 

жобалауға даярлау» атты оқулық 

оқулық 5 100 қазақша ақпан 

2023ж 

50.  

Жолдасбеков А.А. 

п.ғ.д.,профессор 

«Педагогиканың әдіснамалық негіздері»  

пәнінен (дайындық бағыты 7М031-Әлеуметтік 

ғылымдар ББ бағдарламасы) 7М03130-

оқулық 

 

12  100 қазақша қараша 

2022ж 

 



«Психология» магистранттарына арналған 

оқулық  

51.  

Қабылбекова З.Б. 

п.ғ.д.,профессор 

«Даму психологиясы» пәнінен (дайындық 

бағыты 6В031 әлеуметтік ғылымдар)  

6В03130- «Психология» БББ студенттеріне 

арналған оқулық   

оқулық 

10 100 

қазақша 
наурыз 

2023ж 

 

52.  

Қойшыбаева Н.И. 

п.ғ.к.,доцент 

Жунисбекова Ж.А. 

п.ғ.к.,доцент 

«Детская психология» пәнінен (дайындық 

бағыты 6В031 әлеуметтік ғылымдар)  

6В03130- «Психология» БББ студенттеріне 

арналған оқулық   

оқулық 

10. 100 орысша 

ақпан 

2023ж 

 

53.  

Турекулова Ж.Е. 

Таукебаева Э.С. 

Жумабеков С.А.  

«Геосаясат» пәнінен 6В03120- Саясаттану БББ 

арналған «Геосаясат. Теория және қазіргі 

кезең» атты оқулық 

оқулық 7  100 қазақша наурыз 

2023ж 

Оқу құралдары – Учебные пособия 

54.  

Курманова Х.Т. «Өсімдіктерді химиялық және биологиялық 

қорғау» пәнінен 6В08110- «Агрономия», 

6В08120- «Топырақтану және агрохимия» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған   

оқу құралы 10  

 

50 қазақша қаңтар    

2023ж 

55.  

Суримбаева К 

Абишева Г.С. 

«Мал азықтық дақылдарды өсірудің 

инновациялық технологиясы» 6В08120- 

«Топырақтану және агрохимия», 6В08210- 

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған     

оқу құралы 10 

 

50 қазақша қаңтар    

2023ж 

56.  

Абсатова Б.А 

Айтбаева А.С 

«Ауылшаруашылық дақылдарының 

аурулары» пәнінен 6В08110- «Агрономия», 

6В08120- «Топырақтану және агрохимия», 

6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин»  ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған     

оқу құралы 10  

 

50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

57.  
Алимбекова Н.А. «Тыңайтқыштарды қолдану жүйесі»  пәнінен 

6В08110-«Агрономия», 6В08120- 

оқу құралы 10 20 қазақша қаңтар    

2023ж 



«Топырақтану және агрохимия»  ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

58.  

Жұмабаева Р.О. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау 

және өңдеу технологиясы» 6В08110-

«Агрономия» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

оқу құралы 10 20 қазақша қаңтар    

2023ж 

59.  

Өсербай А.Ж 

Әшірбек Ә.Ә 

Өмірәлі А.Б 

«Ветеринариялық акушерлік» пәнінен 

«Ветеринариялық акушерлік» атты  6В09111-

«Ветеринарлық медицина» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

оқу құралы 10 100 қазақша наурыз 

2023ж 

60.  

Султанбекова П 

Төлеш А.Б 

 

"Су шаруашылығы нысандарының  

инженерлік жүйелері"  пәнінен 6В08610 –« Су 

ресурстары және суды пайдалану» 6В07330 – 

«Сумен қамтамасыз ету, суды бұру және су 

ресурстарын қорғау» ББ бағдарламасының 

білім алушыларына арналған  

оқу құралы 8  

 

50 қазақша қыркүйек 

2022 

 

61.  

Қамшыбаев А 

Султанбекова П 

Абдуова А 

"Шаруашылық ауыз-су және өндірістік 

кәсіпорындар қажеттігі үшін су дайындау"  

пәнінен 6В08610 –« Су ресурстары және суды 

пайдалану» 6В07330 – «Сумен қамтамасыз 

ету, суды бұру және су ресурстарын қорғау» 

ББ бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

оқу құралы 8  

 

50 қазақша желтоқсан 

2023ж 

62.  

Демеуов А.Қ. 

 

Дене  шынықтыру пәнінен:  6В0100- барлық 

білім беру бағдарламалары  білім алушылар 

үшін  «Гандбол оқу әдістемесі» оқу құралы.  

оқу құралы 

6 50  

қазақша ақпан 

2023ж 

 

63.  

Ботаев Б. 

Турдалиева Ш.Ж. 

Байгунова Д.М. 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Актер шеберлігінің сахналық негіздері–ІІ» 

пәнінен «Актер шеберлігінің сахналық 

оқу құралы 6  50 қазақша қаңтар    

2023ж 



негіздері-ІІ» оқу құралы 

64.  

Мухамедин М.М.  

п.ғ.к.,доцент 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Әлеуметтік-мәдени менеджмент және 

маркетинг теориясы мен практикасы» пәнінен 

«Әлеуметтік-мәдени менеджмент және 

маркетинг теориясы мен практикасы» оқу 

құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

65.  

Турдалиева Ш.Ж. 

Байгунова Д.М 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Мәдени қызмет саласындағы социологиялық 

зерттеудің технологиясы» пәнінен«Мәдени 

қызмет саласындағы социологиялық 

зерттеудің технологиясы» оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

66.  

Мұсақұлов К.Е. «6В01431- «Визуалды өнер,  көркем  енбек, 

графика және жобалау» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі» пәнінен  

оку құралы 

оқу құралы 10  30 қазақша ақпан 

2023ж 

67.  

Бүркітбаев Т.С. «6В01431- «Визуалды өнер,  көркем  енбек, 

графика және жобалау» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Замануи қолданбалы өнері» пәнінен  оку 

құралы 

оқу құралы 10  30 қазақша сәуір 

2023ж 

68.  

Бегишева Ю.В. 6В02130 Хореография білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін 

«Современная хореография 1,2» пәнінен 

«Современная хореография 1,2» атты оқу 

құралы 

оқу құралы 10  50 орысша қаңтар    

2023ж 

69.  
Жолдасов Е.А. 

Адильханов Н.А. 

6В02120 Хореография білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін 

оқу құралы 10  50 қазақша қаңтар    

2023ж 



«Режиссура шеберлігі 1, 2» пәнінен 

«Режиссура шеберлігі 1, 2» атты оқу құралы 

70.  

Оспанов Т.М, 

Болысбаев Д.С. 

Тасты, былғарыны, сүйекті көркемдеп өңдеу 

пәнінен  6В02161  – «Сәндік қолданбалы 

өнер» білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына    арналған 

оқу құралы 

6  

50 қазақша 

сәуір 

2023ж 

71.  

Кенжебаева А.Н.  

 

Дизайн тарихы мен теориясы пәнінен 6В02170 

-"Сән дизайны", 6В02171 -"Oрта дизайны" 

білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына  арналған                                                                      

оқу құралы 

6  

50 қазақша 

қаңтар    

2023ж 

72.  

Рсмаханбетова Ш.Е. Көркем шығармаларды талдау пәнінен 

6В02140  Кескіндеме білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

арналған  

оқу құралы 6  50 қазақша ақпан 

2023ж 

73.  

Офицерова Н.Р. Учебное пособие по предмету Работа в 

материале І,ІІ для студентов  специальности 

5В041400  «Графика» для студентов 

образовательной программы «Графика»   

6В02150  

оқу құралы 6  50 орысша сәуір 

2023ж 

74.  

Ханазарова К.О. Интерьердегі эргодизайн пәнінен 6В02171-

"Oрта дизайны" білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына  арналған                                         

оқу құралы 6 50 қазақша ақпан 

2023ж 

75.  

Болысбаев Д.С. Компьютерлік анимация І,ІІ пәнінен 5В041400 

«Графика»  мамандығының студенттеріне 

6В02150  «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған   

оқу құралы 6 50 қазақша сәуір 

2023ж 

76.  
Мамешов М. 

 

Сандық сурет І,ІІ пәнінен 5В041400 

«Графика»  мамандығының студенттеріне 

6В02150  «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

арналған                                          

оқу құралы 6  50 қазақша сәуір 

2023ж 

77.  Абуова М. Фэшн-дизайн негіздері І пәнінен 6В02170 - оқу құралы 6  50 қазақша сәуір 



"Сән дизайны" білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына  арналған                                                                          

2023ж 

78.  Доскараева Ж.Е.  

Муляждау пәнінен 6В02170 -"Сән дизайны" 

білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына арналған                                                                      

оқу құралы 6 50 қазақша сәуір 

2023ж 

79.  Мейрбекова Ф. 

 Композиция ІI  пәнінен 6В02171-"Oрта 

дизайны" білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына    арналған                                       

оқу құралы 6  50 қазақша наурыз 

2023ж 

80.  

 

Маханбетова Н. 

Графика және гравюра техникасы пәнінен 

5В041400 «Графика»  мамандығының 

студенттеріне 6В02150 «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған    

оқу құралы 6  50 қазақша наурыз 

2023ж 

81.  

 

Жолдасбекова Қ.А. 

Даярлау бағыты  6В111« Қызмет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмысы»  

білім беру бағдарламасы білім алушыларына 

«Кәзіргі мәдениет саласы пәнінен «Кәзіргі 

мәдениет саласы»  оқу құралы 

оқу құралы 6 10 қазақша сәуір 

2023ж 

82.  

Оспанов Ж.О. «Таңдап алған спорт түрі бойынша жарыстық 

қызметін жетілдіру (футбол)» пәні бойынша 

6В01440 – «Дене шынықтыру және спорт» 

білім беру бағдарламасының бағытындағы 

білім алушылары  үшін «Футболдың  

техникасын меңгеру» атты оқу құралы 

оқу құралы 10 100 қазақша сәуір 

2023ж 

83.  

Есалиев А. «Спорттық медицина» пәні бойынша 6В01440 

– «Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін «Спорттық медицина» оқу 

құралы 

оқу құралы 10 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

84.  

Мусаева С.А. «Мектепте химияны оқытудың инновациялық 

әдістері» пәнінен 6В01540 - Химия Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Мектепте химияны оқытудың инновациялық 

оқу құралы 6 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



әдістері» оқу құралы 

85.  

Утельбаева А.Б. «Элементтер химиясы» пәнінен 6В01540 – 

Химия Білім беру бағдарламасының 

студенттеріне арналған «Элементтер 

химиясы» оқу құралы 

оқу құралы 20  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

86.  

Ермаханов М.Н. «Химиялық қосылыстар синтезі» пәнінен 

6В01540-Химия, 6В01541 Химия-Биология 

Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған «Химиялық қосылыстар синтезі» оқу 

құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

87.  

Жұрқабаева Л.А. 

Адырбекова Г.М. 

«Органикалық химияның сұрақтары мен 

есептері» пәнінен 6В01540-Химия, 6В01541 

Химия-Биология Білім беру бағдарламасының 

студенттеріне арналған «Органикалық 

химияның сұрақтары мен есептері» оқу 

құралы, І-бөлім 

оқу құралы 6  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

88.  

Урмашев Б.А. «Мөлшерлік талдау» пәнінен 6В01540-Химия, 

6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Мөлшерлік талдау» оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

89.  

Мадияров Н.К. 

Турсынкулова Э. 

«Геометриялық салу есептері» пәнінен 

«Геометриялық салу есептерін оқыту 

әдістемесі»  атты 6В01510-«Математика», 

6В05410-«Математика» ББ бағдарламасының 

білім алушыларына арналған оқу құралы 

оқу құралы 10  50 қазақша ақпан 

2023ж 

90.  

Алтынбеков Ш.Е., 

Дуйсебаева П.С. 

«Математикадан олимпиадалық есептерді 

шығару»  

пәнінен «Математикадан олимпиадалық 

есептерді шығару» атты 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына оқу құралы  

оқу құралы 10 50 қазақша қаңтар    

2023ж 

91.  
Ибрагимов Т.С. «Биогеография негіздері» пінінен 6В011550, 

6В05110 БББ оқу құралы 

оқу құралы 6  5 қазақша ақпан 

2023ж 



92.  

Абилдаева Р.А. «Мамандыққа кіріспе» пінінен 6В01561 –

География, 6В05220 – География БББ оқу 

құралы 

оқу құралы 6  5 қазақша ақпан 

2023ж 

93.  
Нуртилеуова С.Р. «Метеорология және климатология»  6В05220, 

6В01560 – География БББ дәріс жинағы 

оқу құралы 6  5 қазақша ақпан 

2023ж 

94.  

Жолдасбекова C.А. 

 

«Студенттердің жобалау қызметін 

ұйымдастыру және басқару» пәнінен  

«Студенттердің жобалау қызметін 

ұйымдастыру және басқару» атты 8M01450-

Кәсіптік оқыту мамандығы  магистранттарына 

арналған Оқу құралы КП/ТК 

оқу құралы 7,5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

95.  

Жолдасбекова C.А., 

Байзахова С.Ш. 

 

«Бастауыш мектепте көркем еңбекке оқыту 

әдістемесі» пәнінен  «Бастауыш мектепте 

көркем еңбекке оқыту әдістемесі» атты 

6В01310- Бастауышта оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі білім алушыларына  арналған 

Оқу құралы КП/ТК 

оқу құралы 7,5  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

96.  

Камалов Ю.Н 

Камалов М.Ю. 

«Көркем еңбекке оқыту әдістемесінің 

практикумы» пәнінен «Көркем еңбекке оқыту 

әдістемесінің практикумы» атты 6В01451-  

«Көркем еңбек және сызу» білім 

алушыларына арналған  Оқу құралы  КП/ТК 

оқу құралы 7,5  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

97.  

Кемельбекова Ж. 

Менлібай Ж. 

Ақбаева Д. 

 

6В06110 - Информатика білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Паралельді сынақтеулер архитектурасы» 

пәнінен «Паралельді сынақтеулер 

архитектурасы» атты оқу құралы. 

оқу құралы 6  5 қазақша қаңтар    

2023ж 

98.  

Жайдақбаева Л. 7М01531-Информатикабілім беру 

бағдарламасы магистранттарына арналған 

«STEM білімге кіріспе» пәнінен «Бастауыш 

сыныпта STEM білімге беру негіздері» атты 

оқу құралы 

 

оқу құралы 6  5 қазақша наурыз 

2023ж 

 



 

99.  

Бейсенова Г. 6В01530-Информатика білім беру 

бағдарламасы магистранттарына арналған 

«Информатиканы жаңартылған бағдарлама 

бойынша оқыту әдістемесі» пәнінен 

«Информатиканы жаңартылған бағдарлама 

бойынша оқыту әдістемесі»  атты оқу құралы. 

оқу құралы 6  5 қазақша мамыр 

2023ж 

 

100.  

Абдуалиева М.А 

 

7М01520-Физика білім беру бағдарламасы 

магистранттары үшін «Физиканы оқыту 

үдерісінде білім берудің жаңа 

технологиялары» оқу құралы. 

оқу құралы 7  50 қазақша сәуір 

2023ж 

101.  

Сайдуллаева Н.С. 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Ядролық физика» оқу 

құралы.  

оқу құралы 7  50 қазақша қараша 

2022ж 

102.  

Сайдуллаева Н.С. 7М05310-Физика білім беру бағдарламасы 

магистранттары үшін «Конденсирленген күй 

физикасының таңдаулы тараулары» 

оқу құралы 7 50 қазақша қаңтар    

2023ж 

103.  

Қалдыбаева Б.М. "Азық-түлік өнімдерін сапасын сәйкестендіру 

жүйесі" пәнінен 6В07510 – Стандарттау және 

сертификаттау  (салалар бойынша) БББ білім 

алушылары үшін "Азық-түлік өнімдерін 

сәйкестендіру" атты  оқу құралы 

оқу құралы 5 100 қазақша наурыз 

2023ж 

104.  

Тулекбаева А.К. "Инновациялық сапа менеджменті" пәнінен 

6В07510 – Стандарттау және сертификаттау  

(салалар бойынша) БББ білім алушылары 

үшін "Инновациялық сапа менеджменті" атты 

оқу құралы 

оқу құралы 5 100 қазақша сәуір 

2023ж 

105.  

Тулекбаева А.К. Учебное пособие "Инновационный 

менеджмент качества" по дисциплине 

"Инновационный менеджмент качества" для 

обучающихся ОП 6В07510 – Стандартизация 

и сертификация  (по отраслям) 

оқу құралы 5 100 орысша сәуір 

2023ж 

106.  Жаңабекова Р.С., «Физика» пәні бойынша оқу құралы. оқу құралы 5   қазақша қыркүйек 



Тошболтаева Н.Н., 

Абсаматова З.А.  

«6В07320- Құрылыс» және «6В07130 – Көлік, 

көлік техникасы және технологиялары»  білім 

алушылары үшін. 

50 2022ж 

107.  

Бәкіржанқызы Ә. 

Тошболтаева Н.Н. 

Абсаматова З.А.  

«Физика» пәнінен оқу құралы. «6В05320 – 

Химия» білім алушылары үшін. 

оқу құралы 5   

50 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

108.  

Мырзалиев Д.С., 

Ақтаева Ұ.Ж. 

«Машина бөлшектері және конcтрукциялау 

негіздері» пәнінен В064 – «Механика және 

металл өңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына арналған оқу құралы. 

оқу құралы 15 10 қазақша қаңтар    

2023ж 

109.  

Мырзалиев Д.С. Учебное пособие  по дисциплине «Теория 

механизмов и машин» для обучающихся по 

группе ОП В064 – «Механика и 

металлообработка» 

оқу құралы 8 10 орысша қаңтар    

2023ж 

110.  

Надиров К.С. 

Бимбетова Г.Ж. 

Жантасов М.К. 

 «Мұнай өндеу өндірісінің негіздері» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі 

6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету  6В07216 – Газмұнайқұбырларын 

және газмұнай қоймаларын пайдалану БББ 

білім алушылары үшін «Мұнай өндеу 

технологиясының негіздері» атты оқу құралы 

оқу құралы 

6 

 

 

 

50 

 

 

 

қазақша наурыз 

2023ж 

111.  

Орынбасаров А.К. "Мұнай және газ игерудің жобалау негіздері" 

пәнінен 

6В07210, 6В07211– Мұнайгаз ісі 

6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету БББ білім алушылары үшін «Мұнай 

және газ игерудің жобалау жолдары» атты оқу 

құралы 

оқу құралы 

6 

 

 

 

50 

 

 

 

қазақша мамыр 

2023ж 

112.  

Сарсенбаев Х.А. "Өндіру технологиясының жобалау негіздері" 

пәнінен 

6В07210, 6В07211– Мұнайгаз ісі 

оқу құралы 6 

 

 

50 

 

 

қазақша  

 

 

мамыр 

2023ж 



6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету БББ білім алушылары үшін «Мұнай 

және газ кенорындарын игеру және өндіру 

технологияларының жобалау негіздері» атты 

оқу құралы 

 

 

 

 

113.  

Бондаренко В.П. Учебное пособие "Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации аварий при 

бурении скважин " для обучающихся по ОП 

6В07210, 6В07211 – Нефтегазовое дело 

6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ по дисциплине " 

Предупреждение, ликвидация аварий и 

осложнений при бурении скважин " 

оқу құралы 

7 

 

 

50 

 

 

орысша  

 

 

сәуір 

2023ж 

114.  

Садырбаева А.С. «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» 

 пәнінен 6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану БББ білім 

алушылары үшін «Мұнай және газ 

ұңғымаларын бұрғылау» атты оқу құралы 

 

оқу құралы 

7 
50 

 
қазақша 

қыркүйек 

2022жж 

115.  

Хусанов А.Е. Учебное пособие «Оптимизация 

технологических процессов в нефтегазовой 

промышленности» по дисциплине 

«Оптимизация технологических процессов в 

нефтегазовой промышленности» 

оброзовательных программ  7М07181 – 

«Технологические машины и оборудования» 

оқу құралы 5  50 орысша қыркүйек  

2022ж 

116.  

Досмаганбетова А.А. «Өнеркәсіптің гидромеханикалық және 

механикалық жабдықтары» пәнінен 6В07180-

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар», 

6В07181-«Мұнайгаз өнеркәсібінің 

машиналары мен жабдықтары»,  6В07182-

оқу құралы 5  200 қазақша қаңтар    

2023ж 



«Тамақ өндірісінің машиналары мен 

аппараттары» БББ студенттеріне арналған oқу  

құралы 

117.  

Сабырханов М.Д. 

 

“Пісіру ісі” пәнінен 6В07180-«Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар», 6В07181-

«Мұнайгаз өнеркәсіптерінің машиналары мен 

жабдықтары»,  6В07182-«Тамақ 

өнеркәсіптерінің машиналары мен 

аппараттары» БББ студенттеріне арналған оқу 

құралы  

оқу құралы 10  200 қазақша қаңтар    

2023ж 

118.  

Байысбай Ө.П. “Химия технологияларының процестері мен 

аппараттары” пәнінен 6В07180-

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар 

БББ студенттеріне арналған оқу құралы  

оқу құралы 10 100 қазақша қаңтар    

2023ж 

119.  

Тұрабаева Л. Көркем публицистикалық журналистика  

пәнінен 6В032200-Журналистика білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған  

оқу құралы 6 100 қазақша қараша 

2022ж 

120.  

Сариева Т. «Қазақ тілі» пәнінен - 6В01720 – Орыс тілі 

мен әдебиеті білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына арналған 

оқу құралы 6 100 қазақша қараша 

2022ж 

121.  

Амандыкова С.Х. 

Кысмуратова Ж.Т. 

Исабаева Г.Н. 

УП по дисциплине «Русский язык» для 

студентов неязыковых факультетов вузов 

оқу құралы 6 50 орысша ақпан 

2023ж 

 

122.  

Амандыкова С.Х. 

Кысмуратова Ж.Т. 

Исабаева Г.Н. 

УП по дисциплине «Профессиональный 

русский язык» для студентов 

неязыковых факультетов. 

оқу құралы 6 50 орысша қаңтар    

2023ж 

123.  

Шакенова М.Т., 

Ахметжанова Г.А.  

Калдыкозова С.Е.  

УП по дисциплине  «Русский язык» (В2) для 

студентов вузов 

оқу құралы 15  50 орысша наурыз 

2023ж 

124.  

Джилкишиева М.С.  УП «Лингвометодические основы изучения 

залоговых форм русского глагола в школе с 

казахским языком обучения» (для студентов 

оқу құралы 10 50 орысша сәуір 

2023ж 



ОП 6В01720 – «Русский язык и литература») 

125.  

Қалшабеков А.  «Абайтану» («Китаб тасдиқ» шығармасы 

бойынша) пәнінен 6В02310- Филология:Қазақ 

тілі, 6В01710-Қазақ тілі мен әдебиеті БББ 

студенттеріне арналған 

оқу құралы 6     100 қазақша сәуір 

2023ж 

126.  

Омаров Н. Қазіргі қазақ әдебиеті («Қазақ прозасындағы 

көркемдік ізденістер») пәнінен 6В02310- 

Филология:Қазақ тілі, 6В01710-Қазақ тілі мен 

әдебиеті БББ студенттеріне арналған  

оқу құралы 6     100 қазақша сәуір 

2023ж 

127.  

Мадалиев Я.Х., 

Юнусова Г. 

Турсунбаева Г.К. 

 

«Нутқ ва мутолаа маданияти» пәнінен 

6В02331-Шетел филологиясы:өзбек тілі БББ 

студенттеріне арналған    

оқу құралы 6 100 өзбекше сәуір 

2023ж 

128.  

Ильясов Р.М.  

 

 

 «Теоретические основы электротехники I» 

пәні бойынша6В07150-«Электроэнергетика», 

ББ білім алушыларға арналған«Теоретические 

основы электротехники I» атты 

оқу құралы 

6 30 орысша 
қаңтар    

2023ж 

129.  

Наурыз Б.  «Сығымдағыштар және жылулық 

қозғалтқыштар» пәні бойынша 6В07140 – 

«Жылуэнергетика» ББ студенттерге 

арналған«Сығымдағыштар, жылу 

қозғалтқыштар және олардың циклдары» атты 

оқу құралы 

10 30 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

130.  

Алымов Н. «Радиотехника және телекоммуникация 

негіздері » пәнінен 6В06210– «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация» білім 

беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған «Радиотехника негіздері» атты  

оқу құралы 

10 50 

қазақша 

наурыз 

2023ж 

131.  Исмаилов Б.Р. 

«Математическое и компьютерное 

моделирование химико-технологических 

процессов» пәнінен 6В06140  - 

«Математикалық және компьютерлік 

моделдеу»  ББ студенттеріне арналған 

«Математическое и компьютерное 

оқу құралы 

8 50 орысша 
наурыз 

2023ж 



моделирование химико-технологических 

процессов» атты 

132.  Маханова З.А. 

«Web дизайн» пәнінен 6В06120 -  

«Ақпараттық жүйелер» БББ студенттеріне 

арналған «Web дизайн» атты 

оқу құралы 

6 100 

қазақша 
наурыз 

2023ж 

133.  Кожабекова П.А. 

«Шешімді қабылдау әдістері» пәнінен 

6В06140 -  «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

арналған «Шешімді қабылдау әдістері» атты 

оқу құралы 

6 100 

қазақша 

наурыз 

2023ж 

134.  

Ермекбаева Г.Ы. «Деректерқорынбасқаружүйесі» пәнінен (для 

ОП 6В06130 – ВТиПО) студенттерге 

арналған«Деректерқорынбасқаружүйесі» атты 

оқу құралы 

10 100 

қазақша 
наурыз 

2023ж 

135.  

Ахметова С.Т. 

Бесбаев Г.А. 

«ITтехнологияларды жобалау» пәнінен (для 

ОП 7М06130-ВТиПО) студенттеріне 

арналған«ITтехнологияларды жобалау» атты  

оқу құралы 

10 100 

қазақша 
наурыз 

2023ж 

136.  

Жуматаев Н.С. «Bigdataаналитикасы» пәнінен(для ОП 

7М06130-ВТиПО) студенттеріне 

арналған«Bigdataаналитикасы» атты  

оқу құралы 

10 100 қазақша 
наурыз 

2023ж 

137.  

Таймасов Б.Т. Учебное пособие.  Лабораторный практикум 

по дисциплине «Физико-химические процессы 

обжига портландцементного клинкера» для 

докторантов ОП 8D07190 - ХТТНиСМ 

оқу құралы 6,0 10 орысша 

наурыз 

2023ж 

138.  

Таймасов Б.Т., 

Потапова Е.Н. 

8D07190 – БҚБж/еСМХТ БББ 

докторанттарына арналған «Қурғақ құрылыс 

қоспалардың технологиясы»  

оқу құралы 16 50 қазақша сәуір 

2023ж 

139.  

Дубинина Е.С., 

Адырбаева Т.А. 

Учебное пособие к семинарским занятиям по 

дисциплине «Введение в специальность» для 

студентов ОП 6В07101 - Материаловедение и 

экспертиза керамики, стекла и кристаллов 

оқу құралы 6,0 10 орысша ақпан 

2023ж 

140.  

Кабылбекова Б.Н.  

 

«Тауар және химиялық сараптамма» пәнінен 

6В05320-Химия  БББ бойынша  білім 

алушыларға арналған  «Тауар және химиялық 

сараптама» атты 

оқу құралы 10  500 қазақша ақпан 

2023ж 



141.  

Назарбекова С.П. «Химиялық қосылыстардың жіктелуі мен 

номенклатурасы» 6В05320-Химия БББ 

бойынша білім алушыларға арналған  

 

оқу құралы 10  500 қазақша наурыз 

2023ж 

142.  

Ақылов Т.К. «Дәрі-дәрмек өндірісіндегі заманауи 

технологиялар» пәнінен 6В07270-

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы  білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған «Дәрі-дәрмек 

өндірісіндегі заманауи технологиялар » атты 

оқу құралы 10 б.т 50 қазақша қаңтар    

2023ж 

143.  

Қадірбаева А.А. 

Сарыпбекова Н.К. 

«Ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау 

және орындау» пәнінен 6В07270-

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы  білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған «Ғылыми зерттеу 

жұмыстарын жоспарлау және орындау » атты 

оқу құралы 10  50 қазақша сәуір 

2023ж 

144.  

Бекжигитова К.  «Мамандыққа кіріспе» пәнінен 6В07270-

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы  білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған «Мамандыққа кіріспе» 

атты 

оқу құралы 10 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

145.  

Асылбекова Д.Д.  

Нарманов М.М. 

«Бейорганикалық заттардың кристалдық 

химиясы»  пәнінен 7М05320- Химия  білім 

беру бағдарламасы бойынша    білім 

алушыларға арналған «Бейорганикалық 

заттардың кристалдық химиясы» атты 

оқу құралы 10  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

146.  

Асылбекова Д.Д.  

 

«Бейорганикалық заттардың кристалдық 

химиясы»  пәнінен 7М05320- Химия  білім 

беру бағдарламасы бойынша    білім 

алушыларға арналған «Crystal chemistry of 

inorganic substances » атты 

оқу құралы 10  50 қазақша қаңтар    

2023ж 

147.  
Сатаев М.С. 

Қошқарбаева Ш.Т. 

«Қолданбалы электрохимияның жаңашыл 

жетістіктері» пәнінен 8D07160-БЗХТ БББ 

оқу құралы 10  50 қазақша қаңтар    

2023ж 



Аманбаева Қ.Б. докторанттарға арналған «Қолданбалы 

электрохимияның жаңашыл жетістіктері» 

атты 

148.  

Тастанбеков Б.М. «Криминалистикалық техника негіздері/» 

пәнінен  6В05330- "Химиялық инженериядағы 

заттар мен материалдарды сараптау" БББ 

студенттеріне арналған «Криминалистикалық 

техника негіздері» атты 

оқу құралы 10  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

149.  

Жантасов К.Т. 

Сенкебаева А.А. 

Жулдызбаева С.Е. 

Терминологический русско-казахский словарь 

по росту и развитию растений для бакаловров, 

магистрантов докторантов ОП 7М07162-

ХТНВ, 7М07163- ТМСиА, 8D07160-ХТНВ, 

6В05110-Биология, В077-Өсімдік 

шаруашылығы 

оқу құралы 3  

15 

орысша сәуір 

2023ж 

150.  

Анарбаев А.А. «Сода және сода өнімдерінің технологиясы» 

пәнінен 6В07160-БЗХТ, 6В07220- 

«Металлургия» БББ студенттеріне арналған  

«Сода және сода өнімдерінің технологиясы» 

атты 

оқу құралы 10 50 қазақша  наурыз 

2023ж 

151.  

Шевко В.М.  

Маханбетова Б.А. 

«Использование метода диаграмм 

парциальных давлений в металлургии» 

пәнінен ББ 8D07220- Металлургия бойынша 

білім алушыларға арналған 

оқу құралы 8  20 орысша сәуір 

2023ж 

152.  

Полатова К.М., 

Каратаева Г.Е. 

 

«Металлдарды қысыммен өңдеу» пәнінен ББ 

6В07220- Металлургия бойынша білім 

алушыларға арналған 

оқу құралы 7 20 қазақша наурыз 

2023ж 

153.  

Битанова Г.А., 

Каратаева Г.Е. 

 

«Уран металлургиясы» пәнінен ББ 6В07220- 

Металлургия бойынша білім алушыларға 

арналған 

оқу құралы 7  20 қазақша сәуір 

2023ж 

154.  

Кенжебаева Г.С. «Сарқынды суды тазалау технологиясы» 

пәнінен 5В060800–Экология, 6В05210-

Экология, 6В05211-Экология және табиғатты 

пайдалану БББ бойынша студенттеріне 

оқу құралы 10  50  қазақша мамыр 

2023ж 



арналған  

155.  

Бектуреева Г.У., 

Кенжебаева Г.С. 

«Қорсақтаушы, қалдықты және қалдықсыз 

технологиялар» пәнінен  5В060800–Экология, 

6В05210-Экология, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

студенттеріне арналған  

оқу құралы 10  50 қазақша мамыр 

2023ж 

156.  

Кенжалиева Г.Д. «Экологиядағы геоақпараттық жүйелер» 

пәнінен 5В060800–Экология, 6В05210-

Экология, 6В05211-Экология және табиғатты 

пайдалану БББ бойынша студенттеріне 

арналған  

оқу құралы 5  50 қазақша ақпан 

2023ж 

157.  

Рысбаева Г.С. 

Ибраимова Ж.Қ. 

 

«Микробиология және вирусология» пәнінен 

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Микробиология және вирусология » атты   

оқу құралы 8 50 қазақша сәуір 

2023ж 

158.  

Елеманова Ж.Р. 

Құдасова Д.Е. 

 

 

«Ғылыми-зерттеу әдістері» пәнінен 8D05120-

«Агроөнеркәсіп саласындағы 

биотехнологиялық аспектілер» білім беру 

бағдарламасы бойынша докторанттарға 

арналған «Ғылыми-зерттеу әдістері»  атты  

оқу құралы 7  50 қазақша ақпан 

2023ж 

159.  

Елеманова Ж.Р. 

Құдасова Д.Е. 

Дауылбай А.Д. 

«Жасушалық және ұлпалық биотехнология» 

пәнінен 7M05123-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша магистранттарына 

арналған «Жасушалық және ұлпалық 

биотехнология»  атты  

оқу құралы 7  50 қазақша ақпан 

2023ж 

160.  

Дауылбай А.Д. 

 

«Өсімдіктер физиологиясы» пәнінен  

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған «Өсімдіктер физиологиясы» атты 

оқу құралы 10   50 қазақша наурыз 

2023ж 

161.  

Рысбаева Г.С. 

Балхибеков Р.М. 

Нарымбаева З.Қ 

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша «Биофизика» пәнінен  

студенттерге арналған  

оқу құралы 7  30 қазақша наурыз 

2023ж 

162.  Ибраимова Ж.Қ. «Биомассаны алу және өңдеудің оқу құралы 7  30 қазақша наурыз 



биотехнологиясы» пәнінен  7М05123-

«Биотехнология» білім беру бағдарламасы 

бойынша магистранттарына арналған 

«Биомассаны алу және өңдеудің 

биотехнологиясы» атты  

2023ж 

163.  

Айткулова Р.Э. 

Нарымбаева З.Қ. 

 

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған  «Биотехнологиядағы процестер мен 

аппараттар» пәнінен 

оқу құралы 7  30 қазақша наурыз 

2023ж 

164.  

Нарымбаева З.Қ. «Биоинженерия» пәнінен  6В05120-

«Биотехнология» білім беру бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған «Основы 

биоинженерии» атты  

оқу құралы 7  30 орысша наурыз 

2023ж 

165.  

Есимова А.М. «Биоинженерия негіздері» пәнінен  6В05120-

«Биотехнология» білім беру бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған 

«Биоинженерия негіздері» атты  

оқу құралы 7  30 қазақша наурыз 

2023ж 

166.  

Дәуренбек Н.М.,  

Мамытова Г.Ж. 

 

«Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау 

және орындау» - 6В07170 – "Органикалық 

заттардың химиялық технологиясы" білім 

беру бағдарламасы студенттеріне арналған 

оқу құралы 

оқу құралы 7 30 қазақша мамыр 

2023ж 

167.  

Дәуренбек Н.М., 

Мамытова Г.Ж. 

 

 

«Мамандыққа кіріспе» - 6В07172 – "Мұнай 

мен газ өңдеу технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған оқу 

құралы 

 

оқу құралы 8 30 қазақша қаңтар    

2023ж 

168.  

Дәуренбек Н.М.  «Мұнай өңдеудегі технологиялық есептеулер»  

- 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған оқу 

құралы 

оқу құралы 8 30 қазақша мамыр 

2023ж 

169.  Дәуренбек Н.М. «Мұнай өңдеудің заманауи және болашағы оқу құралы 7 30 қазақша мамыр 



бар термолитикалық процестері» - 7М07172 – 

"Мұнай және газ өңдеу технологиясы" білім 

беру бағдарламасы магистранттарына 

арналған оқу құралы 

2023ж 

170.  

Дәуренбек Н.М. «Ауыр және қалдық мұнай шикізатын өңдеу» 

- 7М07172 – "Мұнай және газ өңдеу 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

магистранттарына арналған оқу құралы 

 

оқу құралы 7 30 қазақша мамыр 

2023ж 

171.  

Оразымбетова А.О., 

Сакибаева С.А. 

«Нанохимия және беттік-активті заттар» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған оқу 

құралы 

оқу құралы 7 30 қазақша мамыр 

2023ж 

172.  

Сарсенбаева А.У. «Мұнай шикізатын біріншілік өңдеу 

технологиясы және жұмысшы кәсіптері 

бойынша зертханалық практикум –лаборант» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған оқу 

құралы 

оқу құралы 6 30 қазақша мамыр 

2023ж 

173.  

Тоғатаев Т.Ү. 

к.т.н. доцент 

Шингисов А.У. 

к.х.н.,доктор 

 

«Тоқыма өндірісінің технологиясы» пәнінен 

6В07260  -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған  «Товароведение текстильной 

изделий и пищевой продукций» атты  оқу 

құралы.  

оқу құралы 8 50 орысша наурыз 

2023ж 

174.  

Ешжанов А.А. 

PhD доктор 

 

«Иіру өндірісінің технологиясы» пәнінен 

6В07260  -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған  «Зығыр иіру өндірісінің 

оқу құралы 8. 50 қазақша  сәуір 

2023ж 



технологиясы мен жабдықтары» атты  оқу 

құралы.  

175.  

Абдикеримов С.Ж. 

к.т.н.,аға оқытушы 

6В07260  -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған «Иіру өндірісінің процестерін 

оңтайландыру және интенсификациялау» 

пәнінен оқу құралы 

оқу құралы 8 50 қазақша  қаңтар    

2023ж 

176.  

Сулейменова Т.Н 

 

7М07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша «Тігін өңдірісінің заманауи 

жабдықтары» пәнінен Тігін өңдірісінің 

заманауи жабдықтары» атты оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша сәуір 

2023ж 

177.  

Калдыбаев Р.Т 

 

Учебное пособие по дисциплине «Инновации 

и управление качеством изделий легкой 

промышленности»  для магистрантов ОП 

7М07230 –«Технология и конструирование 

изделий легкой промышленности»   

оқу құралы 6  50 орысша наурыз 

2023ж 

178.  

Дайрабай Д.Д. 6В07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ  

бойынша «Тігін  өндірісінің технологиялық 

оңтайландыру негіздері» пәнінен «Тігін  

өндірісінің технологиялық оңтайландыру 

негіздері» атты оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша наурыз 

2023ж 

179.  

Сулейменова Т.Н. 

 

6В07231 –«Сән индустриясы және жеңіл 

өнеркәсіп бұйымдарының тауар айналымы» 

БББ  бойынша «Тігін өндірісі бұйымдарының 

материалтануы» пәнінен «Тігін өндірісі 

бұйымдарының материалтануы» атты оқу 

құралы 

оқу құралы 6   50 қазақша наурыз 

2023ж 

180.  

Купенова А.А. 

Миржибаева Н 

6В07231 –«Сән индустриясы және жеңіл 

өнеркәсіп бұйымдарының тауар айналымы» 

БББ  бойынша  пәнінен «Жеңіл өнеркәсіп 

оқу құралы 6 50 қазақша сәуір 

2023ж 



бұйымдарын көркем  жобалаудың негіздері» 

атты оқу құралы 

181.  

Сулейменова Т.Н. 

Санджарова К.А. 

 

6В07231 –«Сән индустриясы және жеңіл 

өнеркәсіп бұйымдарының тауар айналымы» 

БББ  бойынша «Жеңіл өнеркәсіп 

бұйымдарының технологиясы негіздері»  атты 

оқу құралы 

оқу құралы 6   50 қазақша наурыз 

2023ж 

182.  

Тасполтаева А.Р. 6В07242 – «Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы», 6В07241-«Өсімдік мамырлары 

және мамырлар технологиясы», 6В07244 – 

«Шағын және орта бизнес кәсіпорындарында 

тағамдық технологиялар және 

тамақтандыруды ұйымдастыру», 6В07245 – 

«Ет және ет өнімдерінің технологиясы» білім 

беру бағдарламасында оқитын студенттеріне 

арналған «Өсімдік текті биологиялық белсенді 

қоспалар» атты оқу құралы 

оқу құралы 6, 50 қазақша наурыз 

2023ж 

183.  

Абишев М.Ж., 

Коштаева Г.Е. 

7М07240 – «Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы» білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын магистранттарға арналған 

«Сүт өнімдері өндірістерінде ресурс және 

энергия үнемдейтін технологиялар мен 

техникалар» атты оқу құралы 

оқу құралы 6 50 қазақша сәуір 

2023ж 

184.  

Кожабекова Г., 

Қалдыбекова Ж.Б., 

Коштаева Г.Е. 

6В07242 - Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы және 6В07241-Өсімдік 

мамырлары және мамырлар технологиясы 

білім беру бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттеріне арналған «Тамақ өнімдері 

технологияларының теоретикалық негіздері» 

атты оқу құралы 

оқу құралы 6, 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

185.  

Қалдыбекова Ж.Б. Учебное пособие по образовательной 

программе  6В07241-«Технология 

растительных масел  и жиров»  по дисциплине   

оқу құралы 6 50 орысша 

 

наурыз 

2023ж 



«Технологическое оборудование производства 

жиров и растительных масел» 

186.  

Кожабекова Г., 

Калдыбекова Ж.Б., 

Қоштаева Г.Е. 

«Азық-түлік өнімдері салаларының 

технологиясы» пәні бойынша 6В07242 - Сүт 

және сүт өнімдерінің  технологиясы және 

6В07241- «Өсімдік мамырлары және 

мамырлар технологиясы» білім беру 

бағдарламаларында оқитын студенттеріне 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 6 50 қазақша наурыз 

2023ж 

187.  

Касымова М.К. 

х.ғ.к., профессор 

Көбжасарова З.И. 

т.ғ.к., доцент 

Орымбетова Г.Э. 

«Өңдеу өндірістері өнімдерінің бақылау және 

бағалау» пәні бойынша 6В07250 – Қайта 

өңдеу өндірістерінің технологиясы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша  сәуір 

2023ж 

188.  

Орымбетова Г.Э.  

Касымова М.К. 

Көбжасарова З.И. 

Джанмулдаева А.К. 

Учебное пособие по дисциплине «Технология 

перерабатывающих производств» по 

образовательной программы  6В07250 – 

Технология перерабатывающих производств, 

6В07252 – Технология сахаристых веществ и 

сахарных кондитерских изделий 

оқу құралы 6 . 50 орысша қаңтар  

2023ж 

189.  

Көбжасарова З.И. 

Орымбетова Г.Э.  

Касымова М.К. 

 

 

«Өңдеу өндірістері арнайы технологиясы» 

пәні бойынша 6В07250 –Қайта өңдеу 

өндірістерінің технологиясы,  6В07252 –

Қантты заттар және қантты кондитерлік 

өнімдер технологиясы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша  наурыз 

2023ж 

190.  

Ешимбетова Б.Т. 

магистр, аға 

оқытушы 

Қасымбекова Г.А. 

магистр,  оқытушы 

«Қантты кондитер өнімдерінің технологиясы» 

пәні бойынша  6В07252 –Қантты заттар және 

қантты кондитерлік өнімдер технологиясы 

білім беру бағдарламасы білім алушыларына 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 6   50 қазақша  желтоқсан 

2022ж 

191.  Мусаева С.Д. «Қайта өңдеу өндірістерінің ғылыми оқу құралы 6   100 қазақша  желтоқсан 



т.ғ.к., доцент 

 

негіздері» пәні бойынша 6В07250 –Қайта 

өңдеу өндірістерінің технологиясы,  6В07252 

– Қантты заттар және қантты кондитерлік 

өнімдер технологиясы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

оқу құралы 

2022ж 

192.  

Мусаева С.Д. ««Модифицирленген крахмалдар» пәні 

бойынша 6В07252 –Қантты заттар және 

қантты кондитерлік өнімдер технологиясы 

білім беру бағдарламасы білім алушыларына 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 6   100 қазақша  желтоқсан 

2022ж 

193.  

Мусаева С.Д. 

Джанмулдаева А.К. 

«Қант және крахмал-сірне өнеркәсіп 

кәсіпорындарын жобалау негіздері» пәні 

бойынша  6В07252 –Қантты заттар және 

қантты кондитерлік өнімдер технологиясы 

білім беру бағдарламасы білім алушыларына 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 6   100 қазақша  қараша 

2022ж 

194.  

Таубаева М.Е. 

Бекбосынов Е.Т. 

7М03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«Проблемы  безопасности в Центральной 

Азии» пәнінен  оқу құралы 

оқу құралы 10  5 орысша қыркүйек 

   2022ж 

 

195.  

Шабанов Е.И. 

   

 Учебное пособие для магистрантов 7М03110- 

«Международные отношения» по дисциплине 

« Проблемы глобализации и международные 

отношения»   

оқу құралы 12  5 орысша қыркүйек 

2022ж 

196.  

Бекбосынов Е.Т. «6В04220»–«Халықаралық құқық» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«Халықаралық қылмыстық құқық»  пәнінен 

оқу құралы 

оқу құралы 10  5 қазақша қаңтар       

2023ж 

197.  

Бекбосынов Е.Т. 

Бижанов И.Б. 

«6В04220»–«Халықаралық құқық» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«Халықаралық құқық және әлемдік саясат» 

пәнінен оқу құралы 

оқу құралы 10  5 қазақша ақпан 

2023ж 

 



198.  

Атамбаев К.Д. Учебное пособие по дисциплине «Уголовно-

процессуальное право РК» для студентов 

образовательной программы 6В04210-

«Юриспруденция» 

оқу құралы 10  50 орысша ақпан 

2023ж   

 

199.  

Сартаева Г.Р. 

Джумадилов Б.Ж. 

6В04210 «Құқықтану» білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін «Жедел –іздестіру 

қызметінің теориясы» пәнінен бойынша оқу 

құралы 

оқу құралы 10  50 қазақша наурыз 

2023ж 

200.  

Сартаева Г.Р. Учебное пособие по дисциплине 

«Проблемные вопросы досудебного 

производства по уголовному делу» для 

магистрантов образовательной программы  

7М04210-«Юриспруденция» 

оқу құралы 10  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

201.  

Ибраева Н.А. «Ұлы дала ойшылдары» тақырыбынан 

6В02210 -  Философия білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 9    100 қазақша қыркүйек 

2022 ж 

 

202.  

Суттибаева А. Учебное пособие по дисциплине 

«Методология правового анализа» для 

обучающихся по ОП «7М04210-

Юриспруденция»  

оқу құралы 6  50 орысша қараша 

2022ж 

 

203.  

Жаналиева А. Учебное пособие по дисциплине «Политико-

провавая история Казахстана» для 

обучающихся по ОП «7М04210-

Юриспруденция» 

оқу құралы 6  50 орысша қараша 

2022ж 

 

204.  

Тлеулов Б.Э. Учебное пособие по дисциплине 

«Современная правовая система Казахстана» 

для обучающихся по ОП «7М04210-

Юриспруденция» 

оқу құралы 6  50 орысша ақпан 

2023ж 

 

205.  

Бейсебаева С.Б. «7М04210-Құқықтану» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға 

«Құқықты талдау методологиясы» пәнінен оқу 

құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша желтоқсан 

2022 ж 

 



206.  

Шеримова Н.Ш., 

Тлеулов Б.Э., 

Суттибаева А.А. 

Альбом схем по дисциплине «Таможенное 

право Республики Казахстан» для 

обучающихся по ОП 6В04230-Таможенное 

дело   

оқу құралы 6 50 

 

орысша ақпан 

2023ж 

 

207.  

Тлеулов Б.Э. 

Суттибаева А,А. 

Нуртазин Е.К. 

«6В04210-Құқықтану» білім беру 

бағдарламасы бойынша «Құқық қорғау 

органы» пәнінен «Қазақстан 

Республикасындағы құқық қорғау қызметі» 

оқу құралы 

оқу құралы 6  50 қазақша 2023 ж 

ақпан 

 

208.  

Есеналиев А.Е.  «ҚР тұрғын үй құқығы» пәнінен 6В04210-

Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

алушыларына арналған оқу құралы 

 

оқу құралы 7  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

209.  

Тоханова Р.Ж. «ҚР отбасы құқығы» пәнінен 6В04210-

Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

алушыларына арналған оқу құралы 

 

 

оқу құралы 6  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

210.  

Чалабаев Б.М., 

Усенкулов Ж.А. 

Учебное пособие «Основы проектирования 

строительных конструкций» по дисциплине 

«Основы проектирования строительных 

конструкций» для студентов ОП 6В07320 – 

«Строительство», 6В07321-«Технология 

промышленного и гражданского 

строительства», 6В07322 – «Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов» 

оқу құралы 12  100 орысша сәуір 

2023ж 

211.  

Калшабекова Э.Н., 

Кудабаев Р.Б. 

 

«Құрылыстық керамика» пәні бойынша 

«Құрылыстық керамика» атты оқу құралы 

6В07340-«Құрылыс материалдары, 

бұйымдары және конструкцияларын өндіру» 

БББ студенттері үшін 

оқу құралы 12  100 қазақша сәуір 

2023ж 

212.  
Дүйсенбеков Б.К. «Ғимараттар мен ғимараттарды бақылау, 

сынау және жаңғырту» пәні бойынша 

оқу құралы 9  100 қазақша қаңтар 

2023ж 



«Ғимараттар мен имараттарды бақылау, сынау 

және жаңғырту» атты оқу құралы 6В07320-

«Құрылыс», 6В07321-«Өнеркәсіптік және 

азаматтық құрылыс технологиясы» БББ 

студенттері үшін 

 

213.  

Рахманбердиева 

Ж.Н. 

«Өндірістік токсикология негіздері» пәні 

бойынша   «Өндірістік токсикология 

негіздері» атты оқу құралы 6В11210 - 

«Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» БББ студенттері 

үшін 

оқу құралы 6  100 қазақша мамыр 

2023ж 

214.  

Колесников А.С. 

 

Учебное пособие «Техническое 

регулирование промышленной безопасности» 

по дисциплине «Техническое регулирование 

промышленной безопасности» для студентов 

ОП 6В11210 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

оқу құралы 6  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

215.  

Бекболатов Г.Ж. «Автомобильдердің электр жабдықтары мен 

электрондық жүйелері» пәні бойынша 

«Автомобильдердің электр жабдықтары мен 

электрондық жүйелері» атты оқу құралы 

6В07130 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар», 6В07131 - «Автосервис және 

фирмалық қызмет көрсету» БББ студенттері 

үшін. 

оқу құралы 10  100 қазақша мамыр 

2023ж 

216.  

Сугир Ф.Б. Сборник текстов и заданий по развитию 

устной речи для студентов, обучающихся по 

ОП 6В11210 - «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

оқу құралы 8  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

217.  
Аульбекова Ж.С., 

Анартаева Г.У., 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В07210 - 

оқу құралы 8 100 орысша наурыз 

2023ж 



Рискелдиева Ж.А. «Почвоведение и агрохимия» 

218.  

Байрханова К.С. Тексты и упражнения с лексико-

грамматическими заданиями для студентов, 

обучающихся по ОП 6B07260- «Технология и 

проектирование текстильных материалов» 

оқу құралы 3  

 

100 орысша сәуір 

2023ж 

219.  
Алтынбекова Г.К. Сборник диктантов для студентов 1 курса, 

обучающихся по ОП 6В11110 - «Туризм» 

оқу құралы 4  100 орысша сәуір 

2023ж 

220.  

Юсупова А.А. «Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі» атты 

оқу құралы 10  100 қазақша наурыз 

2023ж 

221.  

Жакаш Ә.З., 

Пошанова К.Ж., 

Бекмуратова Л.А. 

«Инженерлік компьютерлік графика»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»   білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Инженерлік компьютерлік графика» атты 

оқу құралы 10  100 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

222.  

Мамырбаев А.С. «Архитектурное проектирование-VIII» 

(Проектирование малых поселений)  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Архитектурное проектирование-VIII» 

(Проектирование малых поселений)   атты 

оқу құралы 10  100 қазақша сәуір 

2023ж 

223.  

Жетписбаева Б.У. «Сәулеттік жобалау -IX» (Тұрғын үйлерді 

жобалау)  пәнінен 6В07310-«Сәулет»  білім 

беру бағдарламасы   бойынша білім 

алушыларға арналған «Сәулеттік жобалау -

IX» (Тұрғын үйлерді жобалау)   атты 

оқу құралы 10 100 қазақша сәуір 

2023ж 

224.  

Тунгатаева А.М. «Түстану»  пәнінен 6В07310-«Сәулет», 

6В07311-«Қала құрылысы»   білім беру 

бағдарламасы   бойынша білім алушыларға 

арналған «Түстану» атты 

оқу құралы 10  100 қазақша сәуір 

2023ж 

225.  Молдабаев М.М. «Сәулеттік жобалау-VII»  пәнінен 6В07310- оқу құралы 10  100 орысша сәуір 



«Сәулет», 6В07311-«Қала құрылысы»  білім 

беру бағдарламасы   бойынша білім 

алушыларға арналған « Сәулеттік жобалау-

VII» атты 

2023ж 

226.  

Көпжасарова А.Е. 

Абдураимова Н.М. 

«Сәулеттік графика және макеттеу»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Сәулеттік графика және макеттеу» атты 

оқу құралы 10  100 қазақша желтоқсан 

2022ж 

227.  

Көпжасарова А.Е. «Сурет»  пәнінен 6В07310-«Сәулет», 6В07311-

«Қала құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған «Сурет» 

атты 

оқу құралы 10  100 қазақша мамыр 

2023ж 

228.  

Абдураимова Н.М. 

Көпжасарова А.Е. 

Жетписбаева Б.У. 

«Архитектурное проектирование-I» 

(Проектирование малых архитектурных форм)  

пәнінен 6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»    білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған  

«Архитектурное проектирование-I» 

(Проектирование малых архитектурных форм)   

атты 

оқу құралы 10  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

229.  

Джумабаева А.Т. «Кескіндеме»  пәнінен 6В07310-«Сәулет», 

6В07311-«Қала құрылысы»  білім беру 

бағдарламасы   бойынша білім алушыларға 

арналған «Кескіндеме» атты 

оқу құралы 10  100 қазақша желтоқсан 

2022ж 

230.  

Абдураимова Н.М. 

Жетписбаева Б.У. 

«Сәулеттік жобалау-I» (Кіші сәулеттік 

формаларды жобалау)  пәнінен 6В07310-

«Сәулет», 6В07311-«Қала құрылысы»  білім 

беру бағдарламасы   бойынша білім 

алушыларға арналған ««Сәулеттік жобалау-I» 

(Кіші сәулеттік формаларды жобалау) атты 

оқу құралы 10 100 қазақша желтоқсан 

2022ж 

231.  
Жарылқасын Н.Н. «Кәсіби компьютерлік бағдарлама-I»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

оқу құралы 10 б.т. 100 орысша желтоқсан 

2022ж 



құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған «Кәсіби 

компьютерлік бағдарлама-I» атты 

232.  

Меирманов М.С. 

Тунгатаева А.М. 

Абдураимова Н.М. 

«Архитектурное проектирование-VI» 

(Проектирование досугового центра)  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Архитектурное проектирование-VI» 

(Проектирование досугового центра) атты 

оқу құралы 10  100 орысша сәуір 

2023ж 

233.  

Добровольская В.В. Учебное пособие «Интерьер гражданских 

зданий»  по дисциплине «Интерьер 

гражданских зданий»  для студентов, 

обучающихся по ОП 6В07310-«Архитектура» 

оқу құралы 10  100 орысша мамыр 

20 

234.  

Умиралиев М.М. «Натюрморттың салу жолдары»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы   

бойынша білім алушыларға арналған 

«Натюрморттың салу жолдары» атты 

оқу құралы 10  100 орысша наурыз 

2023ж 

235.  

Нсанбаев Б.С. 

Кадыров А.Р. 

«Сәулеттік жобалау-XII»  пәнінен 6В07310-

«Сәулет»  білім беру бағдарламасы   бойынша 

білім алушыларға арналған « Сәулеттік 

жобалау-XII» атты 

оқу құралы 10  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

236.  

Джанабаев Ж.Ж. 

Үмбетов Н.С., 

Пошанова К.Ж., 

Бекмуратова Л.А. 

«Инженерлік компьютерлік графика»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы  

бойынша білім алушыларға арналған 

«Инженерлік компьютерлік графика»  атты 

оқу құралы 10  100 қазақша мамыр   

2023ж 

237.  

Джанабаев Ж.Ж. 

Үмбетов Н.С., 

Пошанова К.Ж., 

Бекмуратова Л.А. 

«Инженерлік компьютерлік графика»  пәнінен 

6В07310-«Сәулет», 6В07311-«Қала 

құрылысы»  білім беру бағдарламасы  

бойынша білім алушыларға арналған 

«Инженерлік компьютерлік графика» атты 

оқу құралы 10  100 орысша мамыр   

2023ж 



238.  

Сапаралиев Т.Ж. «Шет елдер салықтары»   пәнінен 6В04140-

«Қаржы» БББ-ның студенттеріне арналған оқу 

құралы 

оқу құралы 8  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

239.  

Мауленкулова Г.Е. 

Кальтаева Д.Б. 

«Қаржылық есептеу негіздері»   пәнінен 

6В04140-«Қаржы» БББ-ның студенттеріне 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 6  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

240.  
Маширова Т.Н. 

Кальбаева Н.Т. 

«Төлем жүйесі»   пәнінен 6В04140-«Қаржы» 

БББ-ның студенттеріне арналған оқу құралы 

оқу құралы 6  5 қазақша мамыр 

 2023 

241.  

Кожамкулова И.Е.  Учебное пособие по дисциплине 

«Имиджеология: создание корпоратвного 

имиджа» для магистрантов, обучающихся на 

МВА ОП 7М041073-«Деловое 

администрирование» 

оқу құралы 5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

242.  

Абишова А.У. Учебное пособие по дисциплине «Психология 

бизнеса: теория и практика» для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041071-«Деловое администрирование» 

оқу құралы 5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

243.  

Молдогазиева Г.М. Ақпараттық маркетинг пәні бойынша  

6В04160-Маркетинг   БББ бойынша білім 

алушыларға   арналған Оқу құралы 

оқу құралы 6 15 қазақша желтоқсан 

2022ж 

244.  

Демесинова А.А. Цифрлық брендинг және электрондық бизнес 

маркетингісі пәні бойынша  6В04160-

Маркетинг   БББ бойынша білім алушыларға   

арналған Оқу құралы 

оқу құралы 6 30 қазақша желтоқсан 

2022ж 

245.  

Даурбаева М.У. Кадрлық менеджмент пәні бойынша 6В04120- 

Менеджмент   БББ бойынша білім 

алушыларға   арналған Оқу құралы 

оқу құралы 6 15 қазақша желтоқсан 

2022ж 

246.  

Илашева С.А. Учебное пособие по дисциплине «Экономика 

промышленности» для студентовОП6В04110 

«Экономика»  

оқу құралы 6  5 

 

орысша сәуір 

2023ж 

247.  

Тулеметова А.С.  «Өнеркәсіп экономикасы» пәні бойынша  

6В04110«Экономика»    БББ  студенттеріне  

арналған  оқу құралы 

оқу құралы 6  5 

 

қазақша сәуір 

2023ж 



248.  

Апсенбетова Г.Т. 

Айдарова А.Б. 

Учебное пособие по дисциплине «Управление 

затратами на предприятии» для  для студентов  

ОП  6В04110 Экономика 

оқу құралы 6  5 орысша сәуір 

2023ж 

249.  

Садыбек Е.К. 

Бекназаров Б.Д. 

«Экономикалық талдау» пәні бойынша  

6В04110«Экономика»    БББ  студенттеріне  

арналған  оқу құралы 

оқу құралы 6  5 қазақша сәуір 

2023ж 

250.  

Арапова Г.М. «Босуақыттағы рекреациялық-сауықтыру 

технологиясы» пәнінен  6В11110  – «Туризм» 

және 6В11111- «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған оқу құралы 

оқу құралы 8   5 қазақша наурыз 

2023ж 

251.  

Байжанова Ш.Б. «Қонақүй бизнесі және мейрамхана ісінде 

жоспарлау және ұйымдастыру» пәнінен  

6В11110  – «Туризм» және 6В11111- 

«Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» ББ 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 8   5 қазақша наурыз 

2023ж 

252.  

Садыков Ж.Ж. «Қонақүй және мейрамханадағы анимациялық 

қызмет» пәнінен  6В11110  – «Туризм» және 

6В11111- «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған оқу құралы 

оқу құралы 8   5 қазақша наурыз 

2023ж 

253.  

Кульбабаева А.Т. «Глобальные системы бронирования и 

резервирования в сфере гостеприимства» 

пәнінен  6В11110  – «Туризм» және 6В11111- 

«Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» ББ 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 8   5 орысша наурыз 

 2023ж 

254.  

Тулебаева В.Т., 

Тулегенова Р.Ж. 

Учебное пособие по дисциполине 

«Бухгалтерский учет в торговле» для 

студентов обучающихся по ОП 6В04130  

«Учет и аудит» 

оқу құралы 10 100 орысша қаңтар 

2023ж 

 

255.  Туребаева Ж.К., «Басқару есебі» пәнінен 6В04130 «Есеп және оқу құралы 10 100 қазақша қаңтар 



Аязбекова Ж.С. аудит» ББ бағдарламасының студенттеріне 

арналған оқу құралы 

2023ж 

 

256.  

Батырбекқызы Г. 

 

«Қазақстан тарихы» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға«Нәзір Төрекуловтың қоғамдық-

саяси қызметінің мәскеулік кезені»  арналған 

оқу құралы 

оқу құралы 6 100 қазақша мамыр   

2023ж 

 

257.  

Алметов Н.Ш. 

п.ғ.д.,проф 

Service-learning служение обществу: учебное 

пособие для студентов образовательних 

программ гуманитарного направления 

6В01000 – Образование 

оқу құралы 7 100 орысша желтоқсан 

2022ж 

258.  

Исабаева А.С. 

П.ғ.к.,доцент 

«Семейное психология» пәнінен 6В01110 

педагогика және психология  БББ бойынша 

студенттерге  арналған оқу құралы 

оқу құралы 10 100 орысша қыркүйек 

2022ж 

259.  

Балқыбекова Ы. 

п.ғ.к., доцент 

Джахаева А. 

Магистр, аға 

оқытушы 

«Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу 

пратикумы» пәнінен   6В01310 – «Бастауыш 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі» БББ 

студенттеріне арналған « Балалар әдебиеті» 

атты оқу құралы 

оқу құралы 5 100 қазақша ақпан 

2023ж 

260.  

Джетписбаева С. 

п.ғ.к,.доцент 

Урматова Т. 

аға оқытушы 

«Математиканы оқытудың әдістемесі» 

пәнінен  6В01310 – «Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі» БББ 

студенттеріне арналған «Бастауыш мектепте 

математиканы оқыту әдістемесі» атты оқу 

құралы 

оқу құралы 5 100 қазақша наурыз 

2023ж 

 

261.  

Сихимбаева С. 

б.ғ.к,.доцент 

«Жаратылыстануды оқыту әдістемесі»   

пәнінен 6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» БББ студенттеріне арналған 

«Жаратылыстануды оқыту әдістемесі»   атты 

оқу құралы  

оқу құралы 5 100 қазақша ақпан 

2023ж 

262.  

Усенова А.М. 

PhD, доцент 

«Басқару психологиясы»  пәнінен (дайындық 

бағыты 7М031-Әлеуметтік ғылымдар ББ 

бағдарламасы) 7М03130-«Психология» 

оқу құралы 10 

 

100 қазақша ақпан 

2023ж 



магистранттары үшін оқу құралы 

263.  

Шоманбаева А.О. 

п.ғ.к., доцент 

«Басқару психологиясы»  пәнінен (дайындық 

бағыты 6В031 әлеуметтік ғылымдар)  

6В03130- «Психология» БББ студенттеріне 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 10  

 

100 орысша мамыр 

2023ж 

264.  

Қойшыбаева Н.И. 

п.ғ.к.,доцент 

Жунисбекова Ж.А. 

п.ғ.к.,доцент 

«Когнитивная психология» пәнінен 6В03130- 

«Психология» БББ студенттеріне арналған  

оқу құралы 

оқу құралы 10 100 орысша наурыз 

2023ж 

265.  

Арымбаева К.М. 

п.ғ.д.,профессор 

«Введение в специальность» пәнінен 

пәнінен (дайындық бағыты 6В031 әлеуметтік 

ғылымдар)  6В03130- «Психология» БББ 

студенттеріне арналған  оқу құралы 

оқу құралы 5 

 

100 орысша қаңтар 

2023ж 

 

266.  

Турекулова Ж.Ж. 6В03120- Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша  «Саяси экстремизм 

және ланкестік» пәнінен оқу құралы  

оқу құралы 6  100 қазақша наурыз 

2023ж 

267.  

Сарсенбеков Ж.А 6В03120- Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша «Имиджелогия» 

пәнінен оқу құралы 

оқу құралы 6 100 қазақша наурыз 

2023ж 

268.  

Султанов С.С. 6В03120- Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша «Политическая 

конфликтология»  пәнінен оқу құралы  

оқу құралы 6  100 орысша 2023 

наурыз 

269.  

Жанболатов С.Е. «Тарихты оқыту әдістемесі» пәнінен (6В022-

гуманитарлық ғылымдар, 6В01-педагогикалық 

ғылымдар бағыты бойынша) 6В02220- 

«Тарих»,  6В01610 - «Тарих» білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған  оқу 

құралы  

оқу құралы 

5 100 қазақша 

сәуір 

2023ж 

270.  

Кукеева М.К. «Кітапханатану» пәнінен(6В032-

Журналистика және ақпарат даярлау бағыты 

бойынша) 6В03210-  «Кітапхана ісі» білім 

беру бағдарламасы студенттеріне арналған  

оқу құралы  

оқу құралы 

5 100 қазақша 

сәуір 

2023ж 



271.  

Мусаева С.Т. 

Мирзамсеитова Г.Е. 

Кітапханалық - ақпараттық қызметінің 

менеджменті пәнінен (6В032-Журналистика 

және ақпарат даярлау бағыты бойынша) 

6В03210-  «Кітапхана ісі»  білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған  оқу 

құралы 

оқу құралы 

5 100 қазақша 

наурыз 
2023ж  

Оқу әдістемелік құрал- Учебно методические пособия 

272.  

Сәбитұлы Н. Дене шынықтыру пәнінен «Жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесі»  практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік құрал 

оқу-

әдістемелік 

құрал 

6  30 қазақша қазан 

2022ж 

 

273.  

Сабекова А 

аға оқытушы 

Даярлау бағыты  6В111« Қызмет көрсету 

саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120-

«Мәдени-тынығу жұмысы»  білім беру 

бағдарламасы  студенттеріне арналған  

«Мәдени-тынығу шараларын ұйымдастыру 

технологиясы I»пәнінен терминологиялық 

сөздігі 

терминолог

ия-лық 

сөздік 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

274.  

Жақыпбекова М.Ж.,  

Болысбаев Д.С. 

«Ұйымдастыру, жоспарлау және ғылыми 

зерттеу әдістемесі» пәнінен 7М02170 -Дизайн 

білім беру бағдарламасының 

магистранттарына арналған   

оқу-

әдістемелік 

құрал 

6  50 қазақша сәуір 

2023ж 

275.  

Жақыпбекова М.Ж.,  

Болысбаев Д.С. 

«Дизайн-жобалаудың тарихы мен әдіснамасы» 

пәнінен 7М02170 -Дизайн білім беру 

бағдарламасының  магистранттарына 

арналған   

оқу-

әдістемелік 

құрал 

6  50 қазақша сәуір 

2023ж 

276.  

Фаттахова Н.Т., 

Жанабаева Р.К., 

Естемкулов  С.А. 

«6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Мектеп әндерін орындаудың заманауи 

технологиясы» пәнінен шығармалар жинағы 

хрестоматия  

хрестомати

я 

5 30 қазақша ақпан 

2023ж 

277.  

Асембаева Ш.Д. 

Фаттахова Н.Т., 

Жанабаева Р.К., 

«6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Музыкалық аспап» пәнінен шығармалар 

хрестомати

я 

5  30 қазақша Наурыз 

2023ж 



жинағы хрестоматия 

278.  

Шаймаханова Г.Б., 

Сеитова Х.К. 

6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Хормен дирижерлау және мектеп әндерін 

орындаудың заманауи технологиялары» 

пәнінен шығармалар жинағы хрестоматия 

хрестомати

я 

  5  30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

279.  

Баймаханов К 

Марзуова М 

« Мамандыққа кіріспе»  пәнінен 6В08710-

«Аграрлық техника және технология» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

оқу-

әдістемелік 

құрал 

8  

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

280.  

Рысбаева Г.С. 

Құдасова Д.Е. 

 

«Микробиология және вирусология» пәнінен 

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Микробиология және вирусология » атты   

Терминдік 

сөздік 

2  50 қазақша наурыз 

2023ж 

 

281.  

Биғара Т.С. 

 

«Ауылшаруашылық биотехнологиясы» 

пәнінен 6В05120 -«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттерге арналған 

«Ауылшаруашылық биотехнологиясы» атты  

Терминдік 

сөздік 

2 50 қазақша ақпан 

2023ж 

 

282.  

Айткулова Р.Э. 

Нарымбаева З.Қ. 

 

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған  «Биотехнологиядағы процестер мен 

аппараттар» пәнінен 

Термин-дік 

сөздік 

2  50 қазақша ақпан 

2023ж 

 

283.  

Айткулова Р.Э. 

Құдасова Д.Е. 

 

7М05123-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы магистранттарына 

«Биотехнологиялық өндірістердегі 

қалдықтарды басқару принциптері» пәнінен                                                                             

Терминдік 

сөздік 

2  50 қазақша ақпан 

2023ж 

 

284.  

Жорабеков С.Ж. 

Болатбекова Л.А. 

Альбом схем по дисциплине «Уголовное 

право РК (общ.ч.)» для студентов 

образовательной программы6В04210-

«Юриспруденция» 

 

оқу-

әдістемелік 

құрал 

10  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

285.  
Джексенбаева К.О. 

п.ғ.к., доцент 

«Мектепке дейінгі сурдопедагогика» 6В01910 

- Дефектология, 6В01912-Сурдопедагогика, 

оқу-

әдістемелік 

10 

 

100 қазақша сәуір 

2023ж 



Калыбекова С.К. 

магистр, аға 

оқытушы 

БББ студенттері үшін  оқу әдістемелік құрал құрал 

286.  

Сахиева Ф.А. 

PhD, доцент 

«Қолданбалы психология» пәнінен (дайындық 

бағыты 6В031 әлеуметтік ғылымдар)  

6В03130- «Психология» БББ студенттері үшін  

оқу әдістемелік құрал 

оқу-

әдістемелік 

құрал 

10 

 

100 қазақша сәуір 

2023ж 

287.  

Аширбаев Н.К., 

Алибекова Ж.Д 

«Мектеп математикасына бейіналды және 

бейіндік дайындық» пәнінен «Бейіндік 

сыныптардағы практикалық мазмұнды 

есептерді математикалық модельдеу әдісімен 

шығаруға үйрету»  атты 6В01510-

«Математика», 6В05410-«Математика»ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған оқу-әдістемелік құралы 

оқу-

әдістемелік 

құрал 

5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

288.  

Аширбаев Н.К., 

Нұрмағанбетова 

Ж.А. 

«Математиканы оқыту әдістемесі» пәнінен 

«Физикалық мазмұнды есептерді шығаруды 

үйрету әдістемесі»  атты 6В01510-

«Математика», 6В05410-«Математика»ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған оқу-әдістемелік құралы 

оқу-

әдістемелік 

құрал 

5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

Дәрістер жинағы – Конспекты лекций 

289.  

Курманова Х.Т «Ауылшаруашылық дақылдарының 

зиянкестері»  пәнінен 6В08110-«Агрономия» 

ББ  бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

8  

 

50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

290.  

Абсатова Б.А. «Ауылшаруашылық дақылдарының 

аурулары»  пәнінен 6В08110-«Агрономия» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

291.  

Елибаева Г.И. 

Батыр Э.Е. 

«Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру»  

пәнінен 6В08110-«Агрономия» , 6В08120- 

«Топырақтану және агрохимия» ББ  

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



бағдарламасының студенттеріне арналған 

 

292.  

Есенгелдиева Л.Қ «Жеміс шаруашылығы»  пәнінен 6В08110-

«Агрономия» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

293.  

Абишева Г.С.  «Өсімдік шаруашылығы I»   пәнінен 6В08110-

«Агрономия», 6В08120- «Топырақтану және 

агрохимия», 6В08130- «Өсімдік қорғау және 

карантин»  ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

294.  

Абишева Г.С.  «Өсімдік шарушылығы II»   пәнінен 6В08110-

«Агрономия», 6В08120- «Топырақтану және 

агрохимия», 6В08130- «Өсімдік қорғау және 

карантин»  ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

8 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

295.  

Мурзабаев Б.А 

Бабаходжаев А.Т 

 

 «Дала тәжірибе жұмыстарын ұйымдастыру 

және жүргізу және картограмма құру»   

пәнінен 6В08120-«Топырақтану және 

агрохимия» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

8 50 қазақша қыркүйек       

2022ж 

296.  

Дошанов Д. А «Малды қолдан ұрықтандыру және мал 

акушерлігі» пәнінен 6В08210- «Мал 

шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

297.  

Файзуллаева Л.А «Мал шикізатының тауартануы және 

сараптамасы» пәнінен 6В08210- «Мал 

шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек       

2022ж 

298.  
Егемкулов Н. «Ауылшаруашылық малдарын азықтандыру 

II» пәнінен 6В08210- «Мал шаруашылығы 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек       

2022ж 



өнімдерін өндіру технологиясы» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

299.  

Дошанов Д.А «Фермер шарушалығы негіздері» пәнінен 

6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» ББ  бағдарламасының 

білім алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

300.  

Егемкулов Н. «Ауылшаруашылық малдарын азықтандыру I» 

пәнінен 6В08210- «Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қыркүйек       

2022ж 

301.  

Егемкулов Н. «Ауылшаруашылық малдарын азықтандыру IІ 

» пәнінен 6В08210- «Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

8  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

302.  

Тулеметова С.Е. 

 

 

«Ветеринариялық фармакология» пәнінен 

дәрістер жинағы 6В09111-«Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

4 

 

20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

303.  

Тулеметова С.Е. 

 

 

Сборник лекции по дисциплине 

«Ветеринарная фармакология» ОП для 

студентов 6В09111 -  «Ветеринарная 

медицина» 

дәріс 

жинағы 

4 

 

20 орысша желтоқсан 

2022ж 

304.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т 

«Ветеринариялық акушерлік» пәнінен 

дәрістер жинағы 6В09111-«Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

305.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т.Р 

Сборник лекции по дисциплине 

«Ветеринарное акушерство» ОП для 

студентов 6В09111 -  «Ветеринарная 

медицина» 

дәріс 

жинағы 

4 20 орысша қыркүйек 

2022ж 



306.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т 

«Жануарлардың гинекологиялық аурулары» 

пәнінен дәрістер жинағы  6В09111-

«Ветеринарлық медицина ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

307.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т 

Сборник лекции по дисциплине 

«Гинекологические болезни животных» ОП 

для студентов 6В09111 - «Ветеринарная 

медицина» 

дәріс 

жинағы 

4 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

308.  

Саниязова Ы.Ж. 

Орынбаева Б.М. 

«Ветеринариялық радиобиология» пәнінен 

дәрістер жинағы  6В09111- «Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

309.  

Саниязова Ы.Ж. 

Орынбаева Б.М. 

Сборник лекции по дисциплине 

«Ветеринарная радиобиология» ОП для 

студентов 6В09111 -  «Ветеринарная 

медицина» 

дәріс 

жинағы 

4 20 орысша қыркүйек 

2022ж 

310.  

Мауланов А.З. 

Орынбаева Б.М. 

«Жеке патологиялық физиология» пәнінен 

дәрістер жинағы  6В09111- «Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

3 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

311.  

Қаратаев Ш.М. 

Тоқтарова Г. 

«Жануарлар морфологиясы» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

3 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

312.  

Қаратаев Ш.М. 

Тоқтарова Г 

Сборник лекции по дисциплине «Морфология 

животных» ОП для студентов 6В09111 - 

«Ветеринарная медицина» 

дәріс 

жинағы 

3 20 орысша қыркүйек 

2022ж 

313.  

Турымбетов Б.С 

Әшірбек Ә.Ә 

 

«Ветеринариялық санитариялық сараптау» 

пәнінен дәрістер жинағы  6В09111-

«Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша желтоқсан 

2022ж 



314.  

Турымбетов Б.С 

Әшірбек Ә.Ә 

 

Сборник лекции по дисциплине 

«Ветеринарная санитарная экспертиза ОП для 

студентов 6В09111 - «Ветеринарная 

медицина» 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

315.  

Оспанова М.С. 

Нурходжаев Н. 

Құрбанқұл Н.Н 

«Індеттану және жұқпалы аурулар» пәнінен 

дәрістер жинағы 5В12100- «Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

316.  

Қамбаров А.А 

Сәдібек А.Б 

Өмірәлі А.Б 

«Жануарлардың клиникалық диагностикасы» 

пәнінен дәрістер 6В09111-«Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

317.  

Тұтқышбай И.А 

Сарыбаев Ы.У 

Өмірәлі А.Б 

«Патологиялық анатомия» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В09111-«Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

5 20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

318.  

Жаңбырбаев М. 

Әшірбек Ә.Ә 

«Ветеринариялық генетика» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В09111-«Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

5 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

319.  

Өсербай А.Ж 

Алтаева Қ.А 

Нурдилда А.Ш 

«Өнімсіз малдардың карантинді және 

инфекциялық аурулары» пәнінен дәрістер 

жинағы   6В09111-«Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

5 20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

320.  

Ильясов Б.К 

Шатманов К.К 

Батхиева Г.Б 

«Ветеринариялық хирургия» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В09111-«Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

5 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

321.  

Ильясов Б.К 

Шатманов К.К 

Батхиева Г.Б 

Сборник лекции по дисциплине 

«Ветеринарная хирургия» ОП для студентов 

6В09111 - «Ветеринарная медицина» 

дәріс 

жинағы 

5 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

322.  Оспанова М.С «Етқоректілер және терісі бағалы аңдардың дәріс 4 20 қазақша қыркүйек 



Алтаева Қ.А 

Құрбанқұл Н.Н 

инвазиялық аурулары» пәнінен дәрістер 

жинағы 5В120100-«Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

жинағы 2022ж 

323.  

Оспанова М.С 

Алтаева Қ.А 

Құрбанқұл Н.Н 

«Ауылшаруашылығы малдарының төл 

аурулары» пәнінен дәрістер жинағы 

5В120100- «Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

324.  

Елекеев Т.А 

Нурходжаев Н.О 

«Ветеринариялық гигиена және санитария» 

пәнінен дәрістер жинағы 6В09111- 

«Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

325.  

Байжанов К.С «Мал дәрігерлігі негіздері» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

326.  

Баймаханов К 

 

"Машина –технологиялық станцияларын 

жобалау" пәнінен 6В08710-«Аграрлық 

техника» және технология ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

3       50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

327.  

Онгарова А.Х 

Ермаханов Н 

Абашев М 

 

"Жер қатынастарын дамыту"  пәнінен 

6В07350-Жерге орналастыру, 6В07360-

Кадастр ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

328.  

Құлтасов Б.Ш 

 

"Машиналарға техникалық қызмет көрсету, 

диагностикалық  және жөндеу 

технологиялары"  пәнінен 6В08610-Су 

ресурстары және суды пайдалану ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша ақпан 

2023ж 



329.  

Ермаханов Н.Қ 

Абашев М 

"Ауыл шаруашылығы өндірісі 

ғимараттарының санитарлық –техникалық 

жабдықтары"  пәнінен 6В08610 - Су 

ресурстары және суды пайдалану ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

330.  

Қамшыбаев А.А 

Нұрмашова Г   

"Өнеркәсіп кәсіпорындарын сумен 

жабдықтау"  пәнінен 6В08610 –« Су 

ресурстары және суды пайдалану» 6В07330 – 

«Сумен қамтамасыз ету, суды бұру және су 

ресурстарын қорғау»  ББ  бағдарламасының  

білім алушыларына арналған  

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

331.  

Құлтасов Б.Ш "Мал шаруашылығы агротехникалық 

машиналары  пәнінен 6В08710-«Аграрлық 

техника және технология» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

332.  

Ақпанова К. 

Сандыбаева Г. 

"Жерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу "  

пәнінен 6В07350-Жерге орналастыру, 

6В07360-Кадастр ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

333.  

Ахилбеков М 

 

"Ауыл шаруашылығын механикаландыру 

құралдары мен инновациялық 

технологиялары"  пәнінен 6В08710-

«Аграрлық техника және технология» ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

334.  

Мусаева С.А.. 

Ермаханов М.Н. 

 

«Аналитикалық химияның таңдаулы 

бөлімдері» пәнінен 7M01540 – Химия Білім 

беру бағдарламасының магистранттарына 

арналған «Аналитикалық химияның таңдаулы 

бөлімдері» дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

6  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

335.  Урмашев Б.А. «Биохимия» пәнінен пәнінен 6В01540-Химия, дәріс 10  50 қазақша қаңтар 



6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Биохимия» дәрістер жинағы 

жинағы 2023ж 

 

336.  

Әлібекова М.А. «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» 

пәнінен пәнінен 6В01540-Химия, 6В01541 

Химия-Биология БББ мамандықтарына 

арналған 

дәріс 

жинағы 

5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

337.  

Маденова А. А., 

Полатбек А.М. 

«Математиканы оқыту әдістемесі» пәнінен 

дәрістер жинағы (6В01510--«Математика» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған) 

дәріс 

жинағы 

5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

338.  

Сұлтанбек Т.С. 

Бейсебаева А. 

«Интегралдық теңдеулер»  

пәнінен дәрістер жинағы (6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған) 

дәріс 

жинағы 

5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

339.  

Тұрабаева Г.Қ. Сборник лекций в ОП (6В01550-Биология, 

6В05110-Биология) «Цитология и гистология»   

дәріс 

жинағы 

5  5 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

340.  

 Бегалиева А.М 

Абсаттар Г.А 

Рахымбердиева Ж. 

«Мектептегі ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру»  (6В05110, 6В01550 - 

Биология) БББ дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 

4  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

341.  

Жумаханова Р. К Сборник лекций в ОП (6В01550-Биология, 

6В05110-Биология)" Биоресурсы Казахстана"  

дәріс 

жинағы 

4  5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

342.  

Камалов Ю.Н. 

 

«Кәсіптендіру пәндерін оқыту әдістемесі» 

пәнінен «Кәсіптендіру пәндерін оқыту 

әдістемесі» атты 7М01450- Кәсіптік оқыту 

мамандығы  магистранттарына арналған 

дәрістер жинағы БП/ТК 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

343.  

Байзахова С.Ш «Тігін бұйымдарын көркем өңдеу» пәнінен 

«Тігін бұйымдарын көркем өңдеу» атты 

6В01450-Кәсіптік оқыту білім алушыларына 

арналған дәрістер жинағы КП/ТК 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



344.  

Камалов М.Ю. «Кәсіптік оқыту әдістемесі» пәнінен «Кәсіптік 

оқыту әдістемесі» атты 6В01450-Кәсіптік 

оқыту білім алушыларына арналған   дәрістер 

жинағы БП/ТК 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

345.  

Бакирова Г.А. «Дизайн негіздері» пәнінен «Дизайн 

негіздері» атты 6В01450- Кәсіптік оқыту    

білім алушыларына арналған  дәрістер жинағы   

БП/ТК 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

346.  

Изтилеуова А.Ш.  «Сәндік қолданбалы шығармашылық» 

пәнінен «Сәндік қолданбалы шығармашылық» 

атты 6В01450- Кәсіптік оқыту    білім 

алушыларына арналған  дәрістер жинағы    

КП/ТК 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

347.  

Төребек Е. 

 

7М01522-Физика-информатика  білім беру 

бағдарламасы магистранттарына арналған 

«Білім берудің онлайн платформалары» 

пәнінен «Білім берудің онлайн 

платформалары» атты дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

5  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

348.  

Қожабекова А. 6В06111- Компьютерлік ғылымдар және 

программалық инженерия білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Сандық әдістер» пәнінен «Сандық әдістер» 

атты дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

349.  

Нысанов Е. 

 

7М01503, 7М06110- Информатика білім беру 

бағдарламасы магистранттарына арналған 

«Компьютерлік модельдеудің ғылыми-

педагогикалық негіздері» пәнінен 

«Компьютерлік модельдеудің ғылыми-

педагогикалық негіздері  атты  дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 

5  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

350.  

Кожабаев С. 6В06111- Компьютерлік ғылымдар және 

программалық инженерия білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған «C# 

дәріс 

жинағы 

5  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



программалау тілі» пәнінен «C# программалау 

тілі» атты дәрістер жинағы. 

351.  

Каратаев Г.С. 

Менлібай Ж.Ғ. 

6В01530- Информатика білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Робототехника және IT технология негіздері» 

пәнінен  «Робототехника және IT технология 

негіздері» атты дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5  5 қазақша наурыз 

2023ж 

 

352.  

Ыдырысбаев  Д. 6В01530- Информатика, 6В01531- 

Математика-Информатика білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Қашықтан білім беру технологиялары» 

пәнінен «Қашықтан білім беру 

технологиялары»  атты дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 5 қазақша наурыз 

2023ж 

 

353.  

Оралбаев А.Б. 

 

6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Кванттық физика»  пәнінен 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3.5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

354.  

Умурзахова Ж.Б. 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған "Электродинамика" 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

355.  

Абдраимов Р.Т. 6B015200 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Физиканың компьютерлік 

әдістер» пәнінен дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

3   50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

356.  

Пазылова Д.Т. 

 

6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған "Атомдық физика" 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

357.  

Пазылова Д.Т. 

 

6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған "Атомная физика" 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3   50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

358.  

Аблязимова Н.М. 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Физика тарихы» пәнінен 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

359.  
Байман Г.Б. "6В01520-Физика" білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Нанотехнологияға кіріспе» 

дәріс 

жинағы 

4  50 қазақша қаңтар 

2023ж 



пәнінен дәрістер жинағы.  

360.  

Серикбаева Г.С. 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін  «Физикалық шамаларды 

өлшеу әдісі» пәнінен дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

4  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

361.  

Сүйеркулова Ж. 6В05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған «Жанартылган 

энергия көздері» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

362.  

Ортаева К.А. 6В05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған«Орта мектепте физика 

және астрономия есептерін шығару 

әдістемесі» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

363.  

Ортаева К.А. 6В05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған«Термодинамика және 

статистикалық физика» пәнінен дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж. 

364.  

Спабекова Р.С. 7М05310-Физика білім беру бағдарламасы 

магистранттары үшін «Ерекше қасиеттері бар 

қорытпалар» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

365.  

Спабекова Р.С. 6В05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған «Кванттық 

физикажәне кванттықесептеунегіздері» 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

366.  

Абдуалиева М.А. 7М05310-Физика білім беру бағдарламасы 

магистранттары үшін  "Заманауи физиканың 

негізгі принциптері" пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

367.  

Байман Г.Б. 6В05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Эксперимент мәліметтерін 

өңдеудің заманауи компьютерлік әдістері» 

пәнінен дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

4   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

368.  

Тұрсынбай А. 6В05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Тұтас орта  физикасы»  

пәнінен дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

3   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

369.  Ешанкулов А.А., "Өнім сапасын және процестерді басқарудың дәріс 5 50 қазақша қаңтар 



Нуридинова А.Е. статистикалық әдістері"  пәнінен  6В07510-

Стандарттау және сертификаттау (салалар 

бойынша) БББ білім алушылары үшін дәріс 

жинағы 

жинағы 2023ж 

 

370.  

Ешанкулов А.А., 

Нуридинова А.Е. 

"Cапаны жалпы басқару" пәнінен  6В07510-

Стандарттау және сертификаттау (салалар 

бойынша) БББ білім алушылары үшін дәріс 

жинағы  

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

371.  

Тоқтабек А.Ә. "Халықаралық және аймақтық талаптармен 

нормативтік құжаттарды үйлестіру"   пәнінен  

6В07510-Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) БББ білім алушылары 

үшін дәріс жинағы  

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

372.  

Жолдасбекова Г.Ш.  Курс лекции по дисциплине "Стандартизация 

и сертификация" для обучаюшихся ОП 

6В07510 – Стандартизация и сертификация  

(по отраслям) 

дәріс 

жинағы 

5 50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

373.  

Жолдасбекова Г.Ш. " Стандарттау және сертификаттау "  пәнінен  

6В07510-Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) БББ білім алушылары 

үшін дәріс жинағы  

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

374.  

 Тоқтабек А.Ә. Курс лекции по дисциплине "Квалиметрия" 

для обучаюшихся ОП 6В07510 – 

Стандартизация и сертификация  (по 

отраслям) 

дәріс 

жинағы 

5 50 орысша қыркүйек 

2022ж 

375.  

Ешанкулов А.А.  " Квалиметрия"  пәнінен  6В07510-

Стандарттау және сертификаттау (салалар 

бойынша) БББ білім алушылары үшін дәріс 

жинағы  

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

376.  

Азимов А.М 

Керимбеков Н.А. 

"Техникадағы стандарттау"  пәнінен  6В07510-

Стандарттау және сертификаттау (салалар 

бойынша) БББ білім алушылары үшін  дәріс 

жинағы  

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



377.  

Джамалова З.И. Курс лекции по дисциплине "Методы и 

средства  измерения и контроля" для 

обучаюшихся ОП 6В07513 - Метрология 

дәріс 

жинағы 

5 50 орысша қараша  

2022ж 

378.  
Джамалова З.И. Методики выполнений измерений 

6В07513 - Метрология 

дәріс 

жинағы 

5 50 орысша қараша 

2022ж 

379.  

Калдыбаева Б.М. 

Керимбеков Н.А. 

 

"Сертификаттау органдары мен сынақ 

орталықтарын аккредиттеу"  пәнінен  

6В07510-Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) БББ білім алушылары 

үшін дәріс жинағы  

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

380.  

Тулекбаева А.К. 

Калдыбаева Б.М. 

Қйырбекова Т. 

Курс лекции по дисциплине "Аккредитация 

органов сертификации и испытательных 

центров" для обучаюшихся ОП 6В07510 – 

Стандартизация и сертификация  (по 

отраслям) 

дәріс 

жинағы 

5 50 орысша қаңтар  

2023ж 

381.  

Арапов Б.Р. «Материалдар кедергісі» пәнінен В073 – 

«Сәулет» ББ тобының білім алушыларына 

арналған  дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

4,5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

382.  

Арапов Б.Р. «Инженерлік механика» пәнінен  В073 – 

«Сәулет» ББ тобының білім алушыларына 

арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

4,8 5 Қазақша қыркүйек 

2022ж 

383.  

Абзалова Д.А. Конспект лекций по дисцилине «Инженерная 

механика» для обучающихся по  группе ОП 

В073 – «Архитектура». 

дәріс 

жинағы 

10 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

384.  

Абзалова Д.А. Конспект лекций по дисцилине 

«Теоретическая и прикладная механика» для 

обучающихся по группе ОП В095 – 

«Транспортные услуги»  

дәріс 

жинағы 

8,5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

385.  

Абзалова Д.А. Конспект лекций по дисцилине «Прикладная 

механика» для обучающихся по группе ОП 

В072 – «Технология фармацевтического 

производства» и В068 – «Производство 

продуктов питания» 

дәріс 

жинағы 

11 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 



386.  

Абзалова Д.А. Конспект лекций по дисциплине «Прикладная 

механика» для обучающихся по группе ОП 

В071 – «Горное дело и добыча полезных 

ископаемых»  

дәріс 

жинағы 

8 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

387.  

Абзалова Д.А. Конспект лекций по дисциплине 

«Теоретическая механика и сопротивление 

материалов» для обучающихся по группе ОП 

В064 – «Механика и металлообработка». 

дәріс 

жинағы 

7,5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

388.  

Алибеков О.Б. «Машина жасаудағы өнеркәсіптік пісіру 

роботтары және манипуляторлар» пәнінен В064 

– «Механика және металл өңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

389.  

Алибеков О.Б. 

 

«Машина жасауда бұйымдарды дайындаудың 

құрама технологиясы»» пәнінен В064 – 

«Механика және металл өңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

390.  

Сейтханов  

А.М. 

«Машинажасау өндірісінің технологиялық 

жабдықтары» пәнінен В064 – «Механика және 

металл өңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

6 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

391.  

Сейтханов  

А. М. 

«Конструкциялық материалдар технологиясы 

және материалтану» пәнінен В064 – 

«Механика және металл өңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

392.  

Аринова Д.Б. «Кесу теориясының негіздері және 

металлкескіш құралдар» пәнінен В064 – 

«Механика және металл өңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

7 10 қазақша қыркүйек  

2022ж 

393.  

Аринова Д.Б. Конспект лекций по дисциплине «Основы 

теории резания и металлорежущие 

инструменты» для обучающихся по группе 

ОП   В064 – «Механика и металлообработка» 

дәріс 

жинағы 

6 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

394.  Казтуғанова Г.А. Конспект лекций по дисциплине «Основы дәріс 5 5 орысша қаңтар 



взаимозаменяемости»  для обучающихся по 

группе ОП В064 – «Механика и 

металлообработка»  

жинағы 2023ж 

 

395.  

Суендыкова К.Б. «Қолданбалы механика» пәнінен В072 – 

«Фармацевтика өндірісінің технологиясы» ББ 

тобының білім алушыларына арналған 

дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

396.  

Жумалиев Б.Б «Машинажасаудағы аддитивті технологиялар» 

пәнінен  В064 – «Механика және металл 

өңдеу» ББ тобының білім алушыларына 

арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

397.  

Жумалиев Б.Б Конспект лекций по дисцилине 

«Проектирование и производства насосов и 

запорной арматуры» для обучающихся по 

группе ОП В064 – «Механика и 

металлообработка» 

дәріс 

жинағы 

6 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

398.  

Жумалиев Б.Б Конспект лекций по дисцилине «Машинная 

графика» для обучающихся по группе ОП 

В064 – «Механика и металлообработка». 

дәріс 

жинағы 

5 10 орысша қыркүйек 

2022ж 

399.  

Жумалиев Б.Б «Машиналық графика»  пәнінен В064 – 

«Механика және металл өңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 

5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

400.  

Печерский В.Н. Конспект лекций по дисцилине 

«Проектирование и прочностные расчеты в 

CAD/CAE системах» для обучающихся по 

группе ОП   М103 – «Механика и 

металлообработка»  

дәріс 

жинағы 

5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

401.  

Молдағалиев А.Б. Конспект лекций по дисцилине 

«Моделирование в CAD/CAM в системе 

SolidWorks» для обучающихся по группе ОП 

М103 – «Механика и металлообработка»  

дәріс 

жинағы 

4 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

402.  
Аринова Д.Б. Конспект лекций по дисцилине «3D-

моделирование деталей и сборочных единиц 

дәріс 

жинағы 

5 10 орысша қаңтар 

2023ж 



CAD/CAM системах» для обучающихся по 

группе ОП М103 – «Механика и 

металлообработка» 

 

403.  

Голубев В.Г. 

Жантасов М.К. 

 

Конспект лекций по дисциплине «Охрана 

окружающей среды в нефтегазовой отрасли" 

для  обучающихся по ОП 

6В07210 – Нефтегазовое дело 6В07215 – 

Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти и газа 

6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

дәріс 

жинағы 

6 

 

 

25 

 

 

орысша 

 

 

 

қыркүйек 

2022ж 

404.  

Жантасов М.К. 

Джусенов А.У. 

Шегенова Г.К. 

«Мұнайгазқоймаларын жобалау және 

пайдалану» пәнінен 6В07210– Мұнайгаз ісі, 

6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану БББ білім 

алушылары үшін дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

7 
25 

 
қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

405.  

Шуханова Ж.К. «Сығылған газдарды тасымалдау және сақтау» 

пәнінен 6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану БББ білім 

алушылары үшін дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
6 

25 

 

 

қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

406.  

Шуханова Ж.К. «Мұнай және газ кенорындарын игеру және 

пайдалану негіздері» пәнінен 6В07215 – 

Мұнай және газ өндіру объектілерін 

пайдалану және оларға қызмет көрсету БББ 

білім алушылары үшін дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 

6 
25 

 
қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

407.  

Бондаренко В.П. Конспект лекций по дисциплине «Буровые, 

промывочные и тампонажные растворы» для  

обучающихся по ОП 

6В07210 – Нефтегазовое дело 

дәріс 

жинағы 
6 

25 

 

 

орысша 
қыркүйек 

2022ж 

408.  

Надирова Ж.К. 

Бимбетова Г.Ж. 

Конспект лекций по дисциплине «Подземная 

разработка полезных ископаемых» для 

обучающихся по ОП 

6В07210 – Нефтегазовое дело 

дәріс 

жинағы 
6 

25 

 
орысша 

қыркүйек 

2022ж 



409.  

Жантасов М.К. 

Джусенов А.У. 

Холмаханов Н.  

«Газмұнайқұбырлардың машиналар мен 

жабдықтар» 

пәнінен 6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану  БББ білім 

алушылары үшін дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 

6 

25 

 

 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

410.  

Садырбаева А.С. «Газмұнайқұбырларын құрастыру және 

пайдалану» 

 пәнінен 6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету 

6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын БББ білім алушылары 

үшін дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 

8 

25 

 

 

қазақша 
қаңтар 

2023ж 

411.  

Охапова К.Т. «Қиын жағдайларда мұнай мен газды өндіру» 

 пәнінен 6В07210 – Мұнайгаз ісі   

6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету БББ білім алушылары үшін дәрістер 

жинағы  

дәріс 

жинағы 

6 
25 

 
қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

412.  

Охапова К.Т. 

Бесбаева Н.А. 

«Жерасты пайдалы қазбаларды игеру» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07215 – Мұнай 

және газ өндіру объектілерін пайдалану және 

оларға қызмет көрсету БББ білім алушылары 

үшін дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 

7 
25 

 
қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

413.  

Байботаева С.Е. 

 

Конспект лекций по дисциплине 

«Оборудование для сбора и хранения нефти» 

для обучающихся по ОП 

6В07210 – Нефтегазовое дело, 6В07215 – 

Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти и газа 

дәріс 

жинағы 

6 

25 

 

 

орысша қыркүйек 

2022жж 

414.  

Байботаева С.Е. 

 

Конспект лекций по дисциплине 

«Породоразрушающий инструмент» для 

обучающихся по ОП 

дәріс 

жинағы 

6 
25 

 

орысша қаңтар 

2023ж 

 



6В07210 – Нефтегазовое дело, 

6В07215 – Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти и газа 

415.  

Калменов М.У. 

Чуманов А. 

«Қайран кен орындарын игеру» 

пәнінен 6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07211– 

Мұнайгаз ісі БББ білім алушылары үшін 

дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 
7 

25 

 

 

қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

416.  

Шегенова Г.К. 

 

«Мұнайгаз саласында қоршаған ортаны 

қорғау» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07215 – Мұнай 

және газ өндіру объектілерін пайдалану және 

оларға қызмет көрсету  6В07216 – 

Газмұнайқұбырларын және газмұнай 

қоймаларын пайдалану БББ білім алушылары 

үшін дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 
25 

 
қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

417.  

Боташев Е.Т. 

Надирова Ж.К. 

«Автожанармамыр құю кешендері» 

пәнінен 6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету,  6В07216 – Газмұнайқұбырларын 

және газмұнай қоймаларын пайдалану БББ 

білім алушылары үшін дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

7 

25 

 

 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

418.  

Боташев Е.Т. 

 

«Мұнайгаз инженериясындағы жабдықтарды 

жаңғырту бойынша супервайзинг» пәнінен 

6D07210 - Мұнайгаз инженеринг БББ білім 

алушыларына үшін дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
7 

25 

 
қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

419.  

Орынбасаров А.К. «Ұнғымаларды бұрғылауға арналған заманауи 

технологиялық сұйықтықтар» пәнінен 

6D07210 - Мұнайгаз инженеринг БББ білім 

алушылары үшін дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
6 

25 

 

 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

420.  

Күмісбеков С.А. Мұнайгаз өнеркәсіп машиналарын жасаудың 

техникалық негіздері пәнінен 6В07180-

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» 

БББ студенттеріне арналған дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



421.  

Сейткасимова Л.А. Химия өнеркәсібінде машина жасаудың 

техникалық негізі пәнінен 6В07180-

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» 

БББ студенттеріне арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

4  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

422.  

  Хусанов Ж.Е. Конспект лекции по дисциплине 

«Гидромеханические и механические  

оборудование промышленности» для 

студентов ОП 6В07180-Технологическое 

машины и оборудования, ОП 6В07181-

Машины и оборудование нефтегазовой 

промышленности и ОП 6В07182-Машины и 

аппараты пищевой промышленности  

дәріс 

жинағы 

4  10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

423.  

Пазилова Г.Д. «Мұнайөңдеу өндірісінің аппараттарын 

беріктікке және қатаңдыққа есептеу» пәнінен 

6В07181-«Мұнайгаз өнеркәсібінің 

машиналары мен жабдықтары БББ 

студенттеріне арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

424.  

Киыкбаев Б.А. «Тамақ өнеркәсібінің тасымалдау 

машиналары» пәнінен 6В07182-«Тамақ 

өнеркәсіптерінің машиналары мен 

аппараттары» БББ студенттеріне арналған 

дәрістер жинағы   

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

425.  

Хусанов Н.С. “Пісіру ісі” пәнінен 6В07180-«Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар», 6В07181-

«Мұнайгаз өнеркәсіптерінің машиналары мен 

жабдықтары»,  6В07182-«Тамақ 

өнеркәсіптерінің машиналары мен 

аппараттары» БББ студенттеріне арналған 

дәрістер жинағы   

дәріс 

жинағы 

4 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

426.  

Жумадуллаев Д.К. Конспект лекции по дисциплине «Подъемно-

транспортные машины» для студентов ОП 

6В07181-«Машины и оборудование 

нефтегазовой промышленности»  

дәріс 

жинағы 

4  10 орысша қаңтар 

2023ж 

 



427.  

Турдалиева Ш.Ж. 

Байгунова Д.М 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Мәдени қызмет саласындағы социологиялық 

зерттеудің технологиясы» пәнінен дәрістер 

жинағы   

дәріс 

жинағы 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

428.  

Төлеуов Е.С. 

Байгунова Д.М 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» және 

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы 

білім алушыларына арналған «Қазіргі өнер 

тарихы» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

429.  

Багов И.Т 

Қонысбаева А.А 

 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына 

арналған«Шешендік өнердің теориясы мен 

технологиясы» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

430.  

Емкулова А.И. 

Қарғабаев  Қ.Ж 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Продюсерлеу негіздері және театрлық 

қойылымдар технологиялары» пәнінен 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

431.  

Абусева А.З. Курс лекций для обучающихся по 

образовательной программе 6В02130-

Хореография по дисциплине «Методика 

преподавания хореографических дисциплин»  

дәріс 

жинағы 

4  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

432.  Умралиева Л. 

Көркем шығармаларды талдау және көшіру І  

пәнінен 6В02140  Кескіндеме білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған  

дәріс 

жинағы 

2  5 қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

433.  Дайрабаева Г. 
Костюм стилистикасы пәнінен 6В02170 -"Сән 

дизайны" білім беру бағдарламасының білім 

дәріс 

жинағы 

2  5 қазақша жлтоқсан 

2022ж 



алушыларына арналған                                                                       

434.  

Есалиев А. «Емдік дене тәрбиесі және массаж» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

лекциялар жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

435.  

Байхожаева Б.Е. «Таңдап алған спорт түрінен дене, 

функционалдық және психологиялық  

дайындық негіздері» пәні бойынша 6В01440 – 

«Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін лекциялар жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

436.  

Балабеков А.Т. «Спорттың негізі және қолданбалы дене 

тәрбиесі» пәні бойынша 6В01440 – «Дене 

шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін лекциялар жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

437.  

Елубаев С.И. «ТЖ кезіндегі алғашқы медициналық көмек» 

пәні бойынша 6В01410 – «Бастапқы әскери 

дайындық» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

лекциялар жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

438.  

Кадыров А.К. «Таңдаған спорт түріндегі спорттық 

дайындықты басқару үрдісі (күрес)» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

лекциялар жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша қараша 

2023 

439.  

Ережепов М.М. «Азаматтық қорғаныс» пәні бойынша 6В01410 

– «Бастапқы әскери дайындық» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін лекциялар жинағы 

дәріс 

жинағы 

5 50 қазақша ақпан 

2023 

440.  Атемова Г.Т. Даярлау бағыты  6В111« Қызмет көрсету дәріс 2 5 қазақша қаңтар 



аға оқытушы саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120-

«Мәдени-тынығу жұмысы»  білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларына арналған  

«Мәдени-тынығу  қызметінің 

тарихы,теориясы»  пәнінен дәрістер жинағы 

жинағы 2023ж 

 

441.  

Амандыкова С.Х.  Конспект лекций по дисциплине 

«Функциональная морфология»  –ОП  

6В02311-«Филология: русский язык»; ОП 

6В01720-«Русский язык и литература». 

дәріс 

жинағы 
3 30 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

442.  

Пиримкулова А.А Конспект лекций  по дисциплине 

Функциональное словообразование – ОП  

6В02311-«Филология: русский язык»; ОП 

6В01720-«Русский язык и литература». 

дәріс 

жинағы 
3 30 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

443.  

Баймурзаева К.Б.  Конспект лекций  по дисциплине 

«Интерактивные технологии и  методы 

преподавания русской литературы» ОП  

6В02311-«Филология: русский язык»; ОП 

6В01720-«Русский язык и литература». 

дәріс 

жинағы 
4  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

444.  

Сариева Т. 

Утегенова Г. 

 

«Язык и стиль СМИ» пәнінен 6В032200-

журналистика білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына арналған  

дәріс 

жинағы 
5  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

445.  

Сариева Т. 

Утегенова Г. 

Публицистикалық шығармашылық негіздері 

6В032200-журналистика білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

дәріс 

жинағы 
5  100 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

446.  

Бескемпірова Г.К. «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» 

пәнінен «Филология:Қазақ тілі», 6В01710-

«Қазақ тілі мен әдебиеті» БББ студенттеріне 

арналған 

дәріс 

жинағы 
4 50 қазақша қараша 

2022ж 

447.  

Турсунбаева Г.К., 

Мадалиев Я.Х. 

«Қазіргі өзбек тілінің синтаксисі» пәнінен 

6В02331-«Шетел филологиясы:өзбек тілі» 

БББ студенттеріне арналған   

дәріс 

жинағы 
5 50 өзбекше қараша 

2022ж 

448.  Турсунбаева Г.К., «Аударма теориясы» пәнінен 6В02331-Шетел дәріс 5 50 өзбекше қаңтар 



Мадалиев Я.Х. филологиясы:өзбек тілі БББ студенттеріне 

арналған  

жинағы 2023ж 

 

449.  

Турсунбаева Г.К., 

Мадалиев Я.Х. 

«Аударма стилистикасы және сыны» 6В02331-

Шетел филологиясы:өзбек тілі БББ 

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
5 50 өзбекше қаңтар 

2023ж 

 

450.  

Кайимов М. А. «Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

негізінде қазақ әдебиетін оқытудың 

әдістемесі» пәнінен 6В01710. Қазақ тілі мен 

әдебиеті БББ студенттеріне арналған   

дәріс 

жинағы 
4 50 қазақша қараша 

2022ж 

451.  

Токенов Н.П. «Типтік өндіріс қондырғылар және АЭЖ» 

пәнінен 6В07150 – «Электроэнергетика» ББ 

студенттергеарналған 

дәріс 

жинағы 6 30 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

452.   

Апсеметов А.Т., 

Есенов Е.К., 

Амангелді Т.Т.  

Конспект лекций по дисциплине 

«Специализированные технические и 

программные средства и системы 

автоматизации» для магистрантов ОП 

7М07110 - Автоматизация и управление. 

дәріс 

жинағы 

3 50 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

453.  

Балабекова М.О. Конспект лекций по дисциплине 

«Микропроцессорные комплексы в системах 

управления» для студентов ОП 6В07110 - 

Автоматизация и управление 

дәріс 

жинағы 
3 50 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

454.  

Усенова А.Ж., 

Изтаев Ж.Д. 

Жангир Н.Б. 

«Операциялық жүйелер, орталар және 

қабықшалар» пәнінен 6В06120-  «Ақпараттық 

жүйелер» ББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 3 100 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

455.  
Маханова З.А. 

Кожабекова П.А. 

«Web дизайн» пәнінен 6В06120 -  

«Ақпараттық жүйелер» ББ студенттеріне 

арналған 

дәріс 

жинағы 3 100 

қазақша 
қыркүйек, 

2022 

456.  Куракбаева С.Д. 

«Технологии облачных вычислений в 

бизнесе» пәнінен 6В06120-  «Ақпараттық 

жүйелер» ББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 3 50 орысша 
қыркүйек 

2022ж 

457.  

Тилеуов Г.Е.,  

Изтаев Ж.Д. 

 

«Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» 

пәнінен 6В06140  -«Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  мамандығының 

дәріс 

жинағы 3 100 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 



студенттеріне арналған 

458.  
Кожабекова П.А. 

Маханова З.А. 

«Автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелердегі басқару шешімдерін 

оңтайландыру» пәнінен 7М06120 -  

«Ақпараттық жүйелер» БББ магистранттарына 

арналған  

дәріс 

жинағы 

3 100 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

459.  
Ельбергенова  Г.Ж. 

Куленова Э. 

«Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты 

қорғау» пәнінен 6В06120   - «Ақпараттық 

жүйелер» ББ студенттеріне арналған   

дәріс 

жинағы 3 100 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

460.  
Жангир Н.Б., 

Рыскулбекова Қ. 

«Бизнестегі бұлтты есептеу технологиялары» 

пәнінен 6В06120 – «Ақпараттық жүйелер» ББ 

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

461.  Иманбаева А.Б. 

«Дифференциалдық теңдеулер» пәнінен 

6В06140 - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  БББ студенттеріне 

арналған 

дәріс 

жинағы 
3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

462.  

Бахбердиева К.М. «Теоретические основы информатики» 

пәнінен 

(для ОП 6В06130 – ВТиПО) студенттерге 

арналған 

дәріс 

жинағы 
4 50 орысша 

қыркүйек 

2022ж 

463.  
Исмаилов Х.Б.,  

Изтаев Ж.Д. 

«Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» 

пәнінен 6В06120 - «Ақпараттық жүйелер» БББ  

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 3 100 

қазақша 
қыркүйек, 

2022ж 

464.  

Калдарханова С. «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінен 

(для ОП 6В06130 – ВТиПО) студенттеріне 

арналған 

дәріс 

жинағы 4 50 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

465.  

Бахбердиева К.М. «Қосымшалармен өзара әрекеттесу 

интерфейстері» пәнінен (для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 4 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

466.  

Сембиев О.З. «Ақпаратты қорғау әдістемесі» пәнінен (для 

ОП 7М06130-ВТиПО) студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 4 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

467.  Кыдырбекова А. «Основы информационной безопасности» дәріс 4 50 орысша қыркүйек 



пәнінен(для ОП 6В06130 – ВТиПО) 

студенттеріне арналған 

жинағы 2022ж 

468.  

Кыдырбекова А. «Ақпараттыбиометриялыққорғаутехнологияла

ры» пәнінен (для ОП 6В06150-ИКТиБ) 

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 4 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

469.  

Исмаилов Х.Б.,  

Изтаев Ж.Д. 

 

«Деректер қорын басқару жүйесі» пәнінен 

6В06120 - «Ақпараттық жүйелер» БББ  

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

470.  

Таймасов Б.Т. Конспекты лекций  по дисциплине «Научно-

теоретические принципы создания 

малоэнергоемких и безотходных технологий 

вяжущих материалов». для докторантов ОП 

8D07190 - ХТТНиСМ 

дәріс 

жинағы 
5 10 орысша ақпан  

2023ж 

471.  

Жулдызбаева С.Е. «Зерттеу мен бақылаудың физикалық 

әдістері» пәнінен 6В05330- «Химиялық 

инженериядағы заттар мен материалдарды 

сараптау»  БББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша  қараша 

2022ж 

472.  

Тлеуова С.Т. 

Тлеуов А.С. 

 

«Экспертиза силикатных и строительных 

материалов» для студентов ОП 6В05330 –

"Экспертиза веществ и материалов в 

химической инженерии" 

дәріс 

жинағы 
5  20 орысша сәуір 

2023ж 

473.  

Тлеуов А.С. 

 

«Химиялық технологияның процестері және 

аппараттары» пәнінен 6В05330- «Химиялық 

инженериядағы заттар мен материалдарды 

сараптау»  БББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша  қараша 

2022ж 

474.  

Тастанбеков Б.М. «Криминалистика» пәнінен 6В05330- 

«Химиялық инженериядағы заттар мен 

материалдарды сараптау»  БББ студенттеріне 

арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

475.  

Аманбаева Қ.Б. 

Эрметова К. Т. 

«Эксперименттік зерттеу техникасы» пәнінен  

6В05330- «Химиялық инженериядағы заттар 

мен материалдарды сараптау» БББ 

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



476.  

Полатова К.М.,  

Каратаева Г.Е. 

 

«Түсті металлургияда шикізаттарды кешенді 

қолдану» пәнінен ББ 6В07220 - Металлургия  

бойынша білім алушыларға арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

477.  

Битанова Г.А. «Глинозем және алюминий металлургиясы» – 

пәнінен ББ 6В07220 - Металлургия бойынша 

білім алушыларға арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша қараша 

2022ж 

478.  

Каратаева Г.Е. Уран металлургиясы пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия  бойынша білім алушыларға 

арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 орысша қазан 

2022ж 

479.  

Каратаева Г.Е., 

Полатова Қ.М. 

«Комплексное использование  сырья в 

цветной металлургии» – пәнінен ББ-6В07220 

Металлургия бойынша білім  алушыларға 

арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 орысша қараша 

2023ж 

480.  

Битанова Г.А. «Пайдалы қазбаларды байыту» – пәнінен ББ-

6В07220 Металлургия бойынша білім  

алушыларға арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

481.  

Махамбетов К.А. «Түсті металлургия процестерінің  негізгі 

жабдықтары «пәнінен ББ-6В07220 

Металлургия бойынша білім  алушыларға 

арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша қазан  

2022ж 

482.  

Джункабаев Қ.А., 

Полатова Қ.М. 

«Домналық металлургия өндірісі» пәнінен ББ-

6В07220 Металлургия бойынша білім  

алушыларға арналған 

дәріс 

жинағы 
5  20 қазақша қазан 

2022ж 

483.  

Халдаров Н.К. «Газдарды тазарту және өңдеу процестері» 

пәнінен 6В07170-«Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы» арналған білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
3  20 қазақша қазан 

2022ж 

484.  

Кенжалиева Г.Д. «Экологиядағы геоақпараттық жүйелер» 

пәнінен 5В060800–Экология, 6В05210-

Экология, 6В05211-Экология және табиғатты 

пайдалану БББ бойынша студенттеріне 

арналған  

дәріс 

жинағы 
5 50 қазақша сәуір 

2023ж 

485.  Жорабаева Н.К. «Экологиядағы зерттеулердің дәріс 5  50 орысша қаңтар 



биоиндикациялық әдістері» пәнінен 

5В060800–Экология, 6В05210-Экология, 

6В05211-Экология және табиғатты пайдалану 

БББ бойынша студенттеріне арналған  

жинағы 2023ж 

 

486.  

Жұбаныс М.  «Топырақтану экология негіздерімен» пәнінен 

5В060800–Экология, 6В05210-Экология, 

6В05211-Экология және табиғатты пайдалану 

БББ бойынша студенттеріне арналған  

дәріс 

жинағы 
5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

487.  

Сейтмагзимова Л.А. «Экспертиза и мониторинг безопасности  

природопользование» пәнінен 5В060800-

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

бойынша студенттеріне арналған  

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша желтоқсан   

2022ж 

488.  

Изтлеуова А. "Сараптама және экологиялық нормалау 

негіздері" пәнінен 5В060800–Экология, 

6В05210-Экология, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

студенттеріне арналған  

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша желтоқсан   

2022ж 

489.  

Алпамысова Г.Б. 6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған  «Биотехнологияның молекулярлы -  

генетикалық негіздері» пәнінен   

дәріс 

жинағы 
4  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

490.  

Аханов У. К. 

 

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламалары бойынша студенттерге 

арналған «Өндірістік биотехнология»  пәнінен  

дәріс 

жинағы 
4  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

491.  

Балхибеков Р.М. «Трансгенді жануарлар мен өсімдіктерді алу 

әдістері» пәнінен   6В05120-«Биотехнология» 

Білім беру бағдарламалары бойынша  

студенттерге арналған  «Трансгенді 

жануарлар мен өсімдіктерді алу әдістері» атты 

дәріс 

жинағы 
4  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

492.  

Аханов Ү.Қ. 

 

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған  «Биотехнология нысандарының 

дәріс 

жинағы 
4  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 



жалпы физиологиясы» пәнінен   

493.  

Ибраимова Ж.Қ. 

Рысбаева Г.С 

Нарымбаева З.К. 

7М05123-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша магистранттарына 

арналған «Агроөнеркәсіп және индустриалды 

аймақтағы экобиоқауіпсіздік»  пәнінен   

дәріс 

жинағы 
4  50 қазақша қазан 

2022ж 

 

494.  

Муталиева Б.Ж. 6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған  «Biotechnology of Production and 

processing of agricultural products» пәнінен 

дәріс 

жинағы 
4 50 қазақша қазан 

2022ж 

 

495.  

Нарманов А.А., 

Джолдасова Ш.А. 

6В05320 – Химия  білім беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға арналған 

«Элементтер химиясы» атты пәнінен 

дәріс 

жинағы 
8 500 қазақша желтоқсан 

2022ж 

496.  

Сагитова Г.Ф. «Методика преподавания профильных 

дисциплин» для магистрантов 

образовательной программы 7М07170 – 

Химическая технология органических веществ 

дәріс 

жинағы 
3 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

497.  

Сагитова Г.Ф. «Методика преподавания профильных 

дисциплин» для магистрантов 

образовательной программы 7М07173 - 

Мұнайхимиясы 

дәріс 

жинағы 
3 30 орысша қазан 

2022ж 

498.  

Оразымбетова А.О. «Нанохимия және беттік-активті заттар» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
3 30 қазақша қазан 

2022ж 

499.  

Танашев С.Т., 

Оразымбетова А.О. 

«Мамырлағыш материалдар өндірісінің 

технологиясы» пәнінен 6В07170 – 

"Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3 30 қазақша қазан 

2022ж 

500.  

Калдыбаева Г.Ю. 

магистр,аға 

оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан  

2022ж 



 арналған «Механическая технология 

текстильных материалов» пәнінен дәрістер 

жинағы 

 

501.  

Ешжанов А.А. 

PhD доктор 

Бектурсунова А.К. 

8D07206 - «Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  докторанттарға 

арналған  «Иіру, тоқу және трикотаж 

өндірісіндегі инновациялық технологиялар» 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

502.  

Туракулов Б.Б. 

магистр,аға 

оқытушы  

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған «Проектирование хлопко 

прядильных фабрик» пәнінен дәрістер 

жинагы. 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша  желтоқсан 

2022ж 

503.  

Туракулов Б.Б. 

аға оқытушы 

 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған «Современные технологии 

текстильных волокон» пәнінен дәрістер 

жинагы. 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша  қаңтар 

2023ж 

504.  

Елдияр Г.К. 

PhD доктор 

Сабырханова С.Ш. 

8D07206 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  докторанттарға 

арналған «Тоқыма өндірісінің технологиялық 

процестерін математикалық модельдеу және 

онтайландыру»  пәнінен  дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

505.  

Тогатаев Т. 

к.т.н. доцент 

 

7М07260 - «Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша магистранттарға 

арналған «Тоқыма материалдарының 

иновациялық технологиясы» пәнінен дәрістер 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 



жинағы 

506.  

Елдияр Г.К. 

PhD доктор 

Сабырханова С.Ш. 

«Desing and progecting of textile materials - 

пәнінен  6В07260 «Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған  «Desing and progecting of textile 

materials» дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  қазақша.  қаңтар 

2023ж 

 

507.  

Бектурсунова А.К. 

аға оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы « Кілем өндірісінің 

экологиялық қауіпсіздігі» пәнінен  білім 

алушыларына арналған  дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

508.  

Турганбаева А.А. 

аға оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы «Текстиль материалдары мен 

бұйымдарын бояу  және өңдеу» пәнінен білім 

алушыларға арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

509.  

Абдикеримов С.Ж. 

к.т.н.,аға оқытушы 

6В07260  -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған «Иіру өндірісінің процестерін 

оңтайландыру және интенсификациялау» 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

510.  

Турганбаева А.А. 

аға оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы «Мақта иіру фабрикаларын 

жобалау» пәнінен білім алушыларға арналған 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

511.  

Калдыбаев Р.Т. Конспект лекции для магистрантов ОП 

7М07230 –«Технология и конструирование 

изделий легкой промышленности» по 

дисциплине «Защита интелектуальной  

собственности в индустрии моды»  

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 



512.  

Сулейменова Т.Н. Конспект лекции для ОП 8D7230 –

«Инновационные технологии в легкой 

промышленности» по дисциплине «Теория 

технологических процессов в швейной 

отрасли» 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

513.  

Сулейменова Т.Н. Конспект лекции для ОП 8D7230 –

«Инновационные технологии в легкой 

промышленности» по дисциплине «Бизнес в 

сфере модной индустрии  и мейчендайзинг» 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

514.  

Джунусова А.К. 

 

Конспект лекции для ОП 6В07230 

«Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности» по  дисциплине 

«Проектирование швейных изделий в 

материале»  

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

515.  

Купенова А.А. 

 

Конспект лекции для ОП 6В07230 

«Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности» по дисциплине 

«Художественно-графическая композиция»  

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

516.  

Махмудова М.А. 

Қойланова А.А. 

Конспект лекции для ОП 6В072600-ТКИЛП 

по дисциплине «Гигиенические свойства 

изделий легкой промышленности» 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

517.  

Махмудова М.А., 

Койланова А.А. 

6В07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша «Жеңіл өнеркәсібі өнімінің сапасын 

басқару» пәнінен дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

518.  

Кансейтова Э.Т. Конспекты лекций для студентов по 

образовательной программе 6В07241-

«Технология жиров и растительных масел» по 

дисциплине «Современные исследование в 

области масложировой промышленности» 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

519.  

Еркебаева С.У. 6В07242 - Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы және 6В07241-Өсімдік 

мамырлары және мамырлар технологиясы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



білім беру бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттеріне арналған «Ірімшік өндірісінің 

инновациялық технологиясы» атты дәрістер 

жинағы 

520.  

Абишев М.Ж., 

Коштаева Г.Е. 

6В07241- «Өсімдік мамырлары және 

мамырлар технологиясы» білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттерге арналған «Мамыр өнеркәсәбі 

саласында заманауи зерттеулер» атты дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

521.  

Тасполтаева А.Р., 

Кансейтова Э.Т. 

6В07241- «Өсімдік мамырлары және 

мамырлар технологиясы» білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттерге арналған «БАД растительного 

происхождения» атты дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша ақпан  

2023ж 

522.  

Балабекова А., 

Қалдыбекова Ж.Б., 

Садырбаева И.Р. 

6В07241- «Өсімдік мамырлары және 

мамырлар технологиясы» білім беру 

бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге 

арналған «Мамырлар және өсімдік 

мамырлары өндірісінің технологиялық 

жабдықтары» атты дәрістер жинағы  

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қараша          

2022ж 

523.  

Ханжаров Н.С. Конспекты лекций для докторантов по 

образовательной программе 8D07240-

«Инновационные технологии в производстве 

функциональных продуктов питания» по 

дисциплине «Современные методы 

термической обработки и хранения пищевых 

продуктов и сырья» 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша ақпан 

2023ж 

524.  

Хамитова Б.М. Конспекты лекций для магистрантов по 

образовательным программам 7M07240-

«Технология молока и молочных продуктов», 

7M07243-«Технология продовольственных 

продуктов» по дисциплине «Создание и 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 



поддержка имиджа предприятия индустрии 

питания» 

525.  

Балабекова А. 6В07241-Өсімдік мамырлары және мамырлар 

технологиясы білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын студенттеріне арналған 

«Мамыр өнімдері өндірісіндегі инновациялық 

технологиялар» атты дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

526.  

Шингисов А.У. 7М07240 – «Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы» білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын магистранттарға арналған 

«Сүт өнімдерінің ғылыми аспектілері» 

пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

527.  

Садырбаева И.Р. 6В07242 - Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы және 6В07241-Өсімдік 

мамырлары және мамырлар технологиясы 

білім беру бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттеріне арналған «Азық-түлік өнімдері 

технологияларын оқытудың негіздері» атты 

дәрістер жинағы   

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша ақпан 

2023ж 

528.  

Тастемирова У.У. Конспекты лекций для студентов по 

образовательной программе 6В07241-

«Технология жиров и растительных масел» по 

дисциплине «Технология комбинированных 

продуктов в масложировой промышленности» 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

529.  

Шингисов А.У. 7М07243 – «Азық-түлік өнімдерінің 

технологиясы» білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын магистранттарға арналған 

«Қоғамдық тамақ өнімдерінің сапасын 

басқару» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қараша 

2022ж 

530.  

Иманбаев А.Ж. 

т.ғ.к., доцент 

 

 

Конспект  лекции  по дисциплине «Реология 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий 

перерабатывающих производств»  

образовательной программы 6В07250 – 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша 

 

желтоқсан 

2022ж 



 Технология перерабатывающих производств 

531.  

Иманбаев А.Ж. 

т.ғ.к., доцент 

 

 

7М07253- Ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өңдеудің қауіпсіз технологиялары 

магистранттарға арналған «Қолданбалы 

статистика»  пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

532.  

Уразбаева К.А. 

х.ғ.к., профессор 

Нурсеитова З.Т. 

т.ғ.к., доцент 

 

6В07252 –Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы, 6В07250 – 

Өңдеу өндірістерінің технологисы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

«Санитария и гигиена питание» пәнінен 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша елтоқсан 

2022ж 

533.  

Нурсеитова З.Т. 

т.ғ.к., доцент 

Уразбаева К.А. 

 

6В07252 –Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы, 6В07250 – 

Өңдеу өндірістерінің технологисы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

«Санитария және тамақтану гигиенасы » 

пәнінен  дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

534.  

Джанмулдаева А.К. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Специальные технологии перерабатывающих 

производств» Конспект лекции по ОП 

6В07250 – Технология перерабатывающих 

производств 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

535.  

Ешаева Э.Б.  

магистр, аға 

оқытушы 

Макарон және ұнды кондитер өнімдері 

өндірістерінің технологиялық есебі, 6В07250 – 

Өңдеу өндірістерінің технологисы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

дәрістер жинағы   

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

536.  

Қасымова М.К. 

х.ғ.к., профессор 

 

 

Сапа менеджменті негіздері мен қантты заттар 

және қантты кондитерлік өнімдер өндірісін 

техно-химиялық бақылау пәнінен 6В07252 –

Қантты заттар және қантты кондитерлік 

өнімдер технологиясы білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар  

2023ж 



537.  

Ешимбетова Б.Т. 

магистр, аға 

оқытушы 

Қасымбекова Г.А. 

магистр, оқытушы 

«Қантты кондитер өнімдерінің технологиясы» 

пәні бойынша  6В07252 –Қантты заттар және 

қантты кондитерлік өнімдер технологиясы 

білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 6 қазақша желтоқсан 

2022ж 

538.  

Бекбосынов Е.Т. 

Жайлауова Г.М. 

«6В04220»–«Халықаралық құқық» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін   

«Еуропалық құқық   негіздері және Адам 

құқықтары жөніндегі Еуропалық соты» 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  5 қазақша қараша 

2022ж 

 

539.  

Бейсембаева А.О. 6В04210 «Құқықтану» білім беру 

бағдарлама бойынша бойынша студенттері 

үшін  «Сот дәлелдеу теориясы» пәнінен дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша қараша 

2022ж 

 

540.  

Атамбаев К.Д. 6В04210 «Құқықтану» білім беру 

бағдарлама бойынша студенттері үшін «ҚР 

Қылмыстық процесстік құқығы (ж.б.)» 

пәнінен бойынша дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша ақпан 

2023ж 

 

541.  

Жаманқараева Ғ.С. 

 

6В04210 - «Құқықтану»білім беру 

бағдарламасы бойынша білімалушыларға  «ҚР 

конституциялық құқық» пәнінен  дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

542.  

Бердекова Р. 

 

6В04230- «Кеден ісі» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «ҚР қаржы 

құқығы» пәнінен дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

543.  

Бекжигитова С. 6В04230- «Кеден ісі» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «Кедендік 

бақылауың техникалық құралдары» пәнінен 

дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  5 қазақша қараша 

2022ж 

 

544.  

Мендикулова 

Ж.А. 

«Диалектикалық логика» пәнінен 6В02210-

Философия  білім   беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға арналған  дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 



545.  

Арынғазиева Б.Б. «Философияны оқыту әдістемесі» пәнінен  

6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған  дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 50 қазақша желтоқсан 

202ж 

 

546.  

Арынғазиева Б.Б. «Қазақ қоғамының рухани жаңғыруы» 

пәнінен  6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған  дәрістер жинағы   

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша қыркүйек 

2022 ж 

 

547.  

Мендикулова 

Ж.А. 

«Диалектиканың заңдары мен 

категориялары» пәнінен  6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша  білім алушыларға арналған  

дәрістер жинағы   

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

548.  

Есимова А.Е. «Философияда сана мәселесі» пәнінен  

6В02210-  Философия  білім   беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған  дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

549.  

Ибраева Н.А. «Материя және оның қасиеттері» пәнінен  

6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған  дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

550.  

Ибраева Н.А. «Ғылым   философиясы» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша  білім алушыларға арналған  

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

551.  

Сулейменов Т.А. 

Капарова Д.Д. 

«Аристотель логикасы» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға арналған дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

552.  

Жаксыбаева А.Е. Нотариат пәнінен 6В04210-Құқықтану 

білім беру бағдарламасы білім алушыларына 

арналған  дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
6  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

553.  Альшуразова А. «ҚР еңбек  құқығы» пәнінен  6В04210- дәріс 2  5 қазақша қаңтар 



Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

алушыларына арналған дәрістер жинағы 

жинағы 2023ж 

 

554.  

Алдияров Ж.А. 

 

«Қайта жаңдандыру энергия көздері және 

оларды қолдану» пәнінен 7М07320-

«Құрылыс» БББ оқитын магистранттарға 

арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

555.  

Калшабекова Э.Н., 

Кудабаев Р.Б. 

 

«Құрылыстық керамика I» пәнінен 

6В07340-«Құрылыс материалдары, 

бұйымдары және конструкцияларын өндіру»  

БББ оқитын білім алушыларға арналған 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
6  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

556.  

Копжасарова Г.Т., 

Нурымбетова Р.У. 

 

«Құрылыс материалдары» пәнінен 

6В07340-«Құрылыс материалдары, 

бұйымдары және конструкцияларын өндіру» 

БББ оқитын білім алушыларға арналған 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

557.  

Альжанова Ж.У., 

Ибраимова Ұ.Б. 

«Ғимараттарды жобалау негіздері» пәнінен 

6В07320-«Құрылыс», 6В07321-«Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы» БББ 

оқитын білім алушыларға арналған дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

558.  

Аубакирова Ф.Х. Конспект лекций по дисциплине 

«Инженерные системы зданий и сооружений» 

для обучающихся по ОП 6В07320-

«Строительство»,  6В07321-«Технология 

промышленного и гражданского 

строительства», 6В07322 – «Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов», 

6В07310-«Архитектура» 

дәріс 

жинағы 
5  10 орысша қыркүйек 

2022ж 

559.  

Шапалов Ш.К. «Экологиялық сәулет» пәнінен 6В11210 - 

«Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білімгерлеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



дәрістер жинағы 

560.  

Раматуллаева 

Л.И. 

«Мұнай және газ кешеніндегі 

технологиялық процестер мен өндірістердің 

қауіпсіздігі» пәнінен - 6В11210 - «Қоршаған 

ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» білім беру бағдарламасы  

білімгерлеріне арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

561.  

Сапарбаева Н.А. «Қоршаған орта мониторингі және бақылау 

әдістері мен құралдары» пәнінен  6В11210 - 

«Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білімгерлеріне арналған 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

562.  

Кочеров Е.Н. «Өрт сөндіруді сумен жабдықтау» пәнінен 

6В11210 - «Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білімгерлеріне арналған 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

563.  

Тагаев Н.С. «Көліктік жүйелерді математикалық 

модельдеу» пәнінен  7М07133 - «Көлік 

жүйелерінің логистикасы» БББ мамандығы 

магистранттарына арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша қараша 

2022ж 

 

564.  

Ажибеков К.Ж. «Көліктегі зияткерлік логистикалық 

жүйелер» пәнінен  7М07133 - «Көлік 

жүйелерінің логистикасы» БББ мамандығы 

магистранттарына арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша қараша 

2022ж 

 

565.  

Джунусбеков А.С, 

Пернебеков С.С., 

Тезекбаева Н.Р. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Электрооборудование и электронные 

системы автомобилей» для студентов ОП 

6В07130 – «Транспорт, транспортная техника 

и технологии», 6В07131 – «Автосервис и 

фирменное обслуживание» 

дәріс 

жинағы 
3  50 орысша қараша 

2022ж 

 

566.  Тауасаров Ш.У. Конспект лекций по дисциплине дәріс 3  50 орысша қараша 



«Хладотранспорт» для студентов ОП 6В11310 

– «Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта», 6В11311 – 

«Организация перевозок на железнодорожном 

транспорте», 6В11312 – «Транспортная 

логистика» 

жинағы 2022ж 

 

567.  

Сералиев Г.Е. Конспект лекций по дисциплине 

«Логистическая инфраструктура 

международных транспортных коридоров» 

для магистрантов ОП 7М07133 - «Логистика 

транспортных систем» 

дәріс 

жинағы 
3  50 орысша қараша 

2022ж 

 

568.  

Ауесбекова М.А., 

Орынбекова Ш.Т. 

«Сыртқы экономикалық қызметті көлікпен 

қамтамасыз ету» пәнінен 6B11312 – «Көлік 

логистикасы» БББ студенттеріне арналған 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша ақпан 

2023ж 

569.  

Тортбаева Д.Р., 

Чингизбаев М.М. 

«Қойма логистикасы» пәнінен 6B11312 – 

«Көлік логистикасы» БББ студенттеріне 

арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
3  50 қазақша ақпан 

2023ж 

570.  

Омаров Б.А., 

Сарбасова Ж.М. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управление цепями поставок» для студентов 

ОП 6В11312 - «Транспортная логистика» 

дәріс 

жинағы 
3  50 орысша ақпан 

2023ж 

571.  

Дутбаев Ж.Т., 

Айдарбеков М.К. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Транспортное обеспечение логистики» для 

студентов ОП 6В11312 - «Транспортная 

логистика» 

дәріс 

жинағы 
3  50 орысша ақпан 

2023ж 

572.  

Алтаева А.О. 

Абдураимова Н.М. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Архитектура -I»  для  ОП 6В07310-

«Архитектура», 6В07311-

«Градостроительство» 

дәріс 

жинағы 
5 50 орысша желтоқсан 

2022ж 

573.  

Анарбаев Е.А. «Ландшафтық сәулет» пәнінен 6В07310-

«Сәулет»  білім беру бағдарламасы   бойынша 

білім алушыларға арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  50 орысша наурыз 

2023ж 

574.  Кальбаева Н.Т «Мемлекеттік қаржы» пәнінен 6В04140- дәріс 8 5 қазақша қыркүйек 



Жошыбаева Д.А. «Қаржы» БББ-ның студенттеріне арналған 

дәрістер жинағы 

жинағы 2022ж 

575.  

Пазилов Г.А.              

Кальбаева Н.Т. 

«Корпоративтік қаржы» пәнінен 6В04140-

«Қаржы» БББ-ның студенттеріне 

арналғандәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
8 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

576.  

Жусипова Э.Е. Конспект лекций по дисциплине «Налоги 

налогообложение» для студентов ОП 6В04140 

- «Финансы»  

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

577.  

Калтаева Д.Б. 6В06120 «Ақпараттық жүйелер» БББ 

студенттеріне «Қаржы құралдары мен 

технологиялары» дәріс кешені 

дәріс 

жинағы 
4  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

578.  

Жакипбекова Д.С. Конспект лекций по дисциплине «Учет и 

отчетность в банках» для студентов ОП 

6В04140 - «Финансы» 

дәріс 

жинағы 
9 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

579.  

Мауленкулова 

Г.Е. 

«Қаржылық есепті талдау және қаржылық 

нәтижені болжамдау» пәнінен 7М04140-

Қаржы ББ магистранттарына дәріс кешені 

дәріс 

жинағы 
10 5  қазақша желтоқсан 

2022ж 

580.  

Мамутова  К.К. «Ішкі  және  сыртқы  бақылау  жүйесі» 

пәнінен 7М04140-Қаржы ББ 

магистранттарына дәріс кешені 

дәріс 

жинағы 
9 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

581.  

Мергенбаева А.Т., 

Жуманова Г.М. 

«Экожүйе және құқық»  пәні бойынша             

6В04110 - «Экономика», 6В04150 – 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару», 

6В04160 – «Маркетинг», 6В04120 – 

«Менеджмент», 6В04140 – «Қаржы», 6В04130 

– «Есеп және аудит»   ББ бағдарламасының 

студенттеріне арналған   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

582.  

Кожамкулова И.Е., 

Шерстюк В.Ю., 

Баубекова И.М. 

Курс лекций по дисциплине «Экосистема и 

право» для студентов обучающихся по ОП 

6В04110 - «Экономика», 6В04150 – «ГМУ», 

6В04160 – «Маркетинг», 6В04120 – 

«Менеджмент», 6В04140 – «Финансы», 

6В04130 – «Учет и аудит» 

дәріс 

жинағы 

4 

 

5 

 

орысша  қазан 

2022ж 

 



583.  

Абишова А.У.,  

Мауленбердиева 

Г.А., 

Оспан Б.І., 

Умарова Г.Х. 

«Экожүйе және құқық»  пәні бойынша       

барлық      ББ бағдарламасының студенттеріне 

арналған   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша  қазан 

2022ж 

 

584.  

Утемисова Г.Т., 

Шерстюк В.Ю. 

Курс лекций по дисциплине «Экосистема и 

право» для студентов обучающихся по всем 

неэкономическим ОП 

дәріс 

жинағы 

4 

 

5 

 

орысша қазан 

2022ж 

585.  

Баубекова И.М., 

Кожамкулова И.Е. 

«Основы экономики и бизнес 

коммерциализации» для студентов 

обучающихся по ОП 6В07510- 

«Стандартизация и сертификация» 

дәріс 

жинағы 

4 

 

5 

 

орысша қазан 

2022ж 

 

586.  

Кожамкулова 

И.Е., Жуманова Г.М. 

ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін   «Имиджеология: корпоративтік 

имиджді құру» пәні бойынша дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

587.  

Сейтова В.Н. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «Операциондық Менеджмент» пәні 

бойынша   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

588.  

Баубекова И.М. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «Ұйымдастыру мәдениеті және 

көшбасшылық, бизнестің құқықтық 

аспектілері» пәні бойынша   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

589.  

Абишова А.У. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «Бизнес психологиясы: теория және 

практика» пәні бойынша   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

590.  

Мергенбаева А.Т. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «Стратегиялық менеджмент» пәні 

бойынша   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 



591.  

Сейтова В.Н. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «HR менеджменттің негізгі 

технологиялары» пәні бойынша   дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

592.  

Дәрмен Д.М. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «Бизнес зерттеу» пәні бойынша   дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

593.  

Уразбаева Г.Ж. ББ бағдарламасы МВА 7М041071 – 

«Іскерлік әкімшілендіру» магистранттары 

үшін «Экономиканың негізгі салаларындағы 

логистика» пәні бойынша   дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 5 қазақша қазан 

2022ж 

 

594.  

Тулеева А.Ж.                         Баламалы менеджмент пәні бойынша 

6В04120- Менеджмент   БББ бойынша білім 

алушыларға    арналған дәрістер жинағы      

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан  

2022ж 

595.  

Наркулова  Ш.А. 

Джетибаева А.Б 

Халықаралық сауда пәні бойынша  

6В04160-Маркетинг   БББ бойынша білім 

алушыларға    арналған дәрістер жинағы      

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан  

2022ж 

596.  

Рамашова А. Н. Конспекты лекции  по дисциплине   

Управление инфраструктурой рынка  для 

обучающихся по  ОП-6В04160-Маркетинг 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қазан  

2022ж 

597.  Рамашова А. Н.      

Маркетингтiк зерттеулер пәні бойынша  

6В04160-Маркетинг    БББ бойынша білім 

алушыларға    арналған дәрістер жинағы      

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан  

2022ж 

598.  

Тулеева А.Ж.                         Аймақтық экономика және басқару пәні 

бойынша  6В04150- МЖБ   БББ бойынша 

білім алушыларға    арналған дәрістер жинағы      

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан  

2022ж 

599.  

Куланова Д.А. Конспекты лекции  по дисциплнине  

Принятие управленческих решений  для 

обучающихся по ОП-6В04160-Маркетинг   

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қазан 

2022ж 

600.  
Искаков К.К.                          Каржы менеджмент пәні бойынша 

6В04120- Менеджмент   БББ бойынша білім 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан  

2022ж 



алушыларға    арналған дәрістер жинағы      

601.  
Искаков К.К.                          Конспекты лекции  по дисциплине   ГРЭ 

для обучающихся по  ОП-6В04150-ГМУ 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қазан 

2022ж 

602.  

Сулейменова И.А., 

Сиязбекқызы Б. 

Мемлекет және бизнес  пәні  бойынша 

6В04150-МЖБ   БББ бойынша білім 

алушыларға    арналған дәрістер жинағы      

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан  

2022ж 

603.  

Қарабаева Ш.А., 

Джетибаева А.Б., 

Сиязбекқызы Б. 

Басқарудағы нормалар мен нормативтер 

пәні бойынша 6В04120- Менеджмент   БББ 

бойынша білім алушыларға    арналған 

дәрістер жинағы      

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан 

 2022ж 

604.  Апсенбетова Г.Т. 

Конспекты лекции по  дисциплине «Оплата 

труда» для студентов  ОП  6В04110 

Экономика 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

605.  Бекманова Г.У. 

Конспекты лекции по  дисциплине 

«Конкурентоспособность и экономическая 

стратегия предприятия» для студентов   ОП    

6В04110 Экономика 

дәріс 

жинағы 
5  5 орысша қыркүйек 

2022ж 

606.  Шевченко И.И. 

Конспекты лекции по  дисциплине «Бизнес-

планирование» для студентов   ОП    6В04110 

Экономика 

дәріс 

жинағы 
5  5 орысша қыркүйек 

2022ж 

607.  Жакешева А.П. 

«Инновациялық экономика»  6В04110 

«Экономика» БББ студенттеріне  арналған 

дәрістер  жинағы  

дәріс 

жинағы 
5  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

608.  

Садыбек Е.К. «Экономикалық талдау»  пәні бойынша   

6В04110«Экономика»    БББ  студенттеріне 

арналған дәрістер  жинағы  

дәріс 

жинағы 
5  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

609.  

Тулеметова А.С. Конспекты лекции по  дисциплине 

«Национальные экономические системы» 

длямагистрантов ОП7М04110 «Экономика» 

дәріс 

жинағы 
5  5 орысша қыркүйек 

2022ж 

610.  

Садыбек Е.К. «Еңбек ақы»  пәні бойынша 6В04110 

Экономика  БББ студенттеріне арналған 

дәрістер  жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

611.  Ниязбекова Р.К. Конспекты лекции по  дисциплине дәріс 5  5 орысша қыркүйек 



«Конкурентоспособность национальной 

экономики» для магистрантов ОП7М04110 

«Экономика» 

жинағы 2022ж 

612.  

Айдарова А.Б. «Кәсіпкерлік»  пәні бойынша 6В04110 

Экономика  БББ студенттеріне арналған 

дәрістер  жинағы 

дәріс 

жинағы 
5  5 орысша қыркүйек 

2022ж 

613.  

Исахова Ж.Б. «Туризмдегі ғаламдық жүйесін брондау 

және резервтеу»   Minor білім беру 

бағдарламасы экономикалық, педагогикалық 

және гуманитарлық, техникалық  

мамандықтардың білім алушыларына  

арналған дәрістер кешені 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан 

2022ж 

614.  

Кульбабаева А.Т. «Глобальные системы бронирования и 

резервирования  в туризме» Minor білім беру 

бағдарламасы экономикалық, педагогикалық 

және гуманитарлық, техникалық  

мамандықтардың білім алушыларына  

арналған дәрістер кешені 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қазан 

2022ж 

615.  

Дуйсембекова Г.Р. 

Жумагулова Г.С. 

«Туризм ифрақұрылымы» Minor білім беру 

бағдарламасы экономикалық, педагогикалық 

және гуманитарлық, техникалық  

мамандықтардың білім алушыларына  

арналған  дәрістер кешені 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қазан 

2022ж 

616.  

Садыков Ж.Ж. 

Жумагулова Г.С. 

«Инфраструктура туризма» Minor білім 

беру бағдарламасы экономикалық, 

педагогикалық және гуманитарлық, 

техникалық  мамандықтардың білім 

алушыларына  арналған дәрістер кешені 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қазан 

2022ж 

617.  

Арапова Г.М. 

Абдибаева К.Д. 

«Қонақүй инфрақұрылымы» Minor білім 

беру бағдарламасы экономикалық, 

педагогикалық және гуманитарлық, 

техникалық  мамандықтардың білім 

алушыларына  арналған дәрістер кешені 

дәріс 

жинағы 
5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



618.  

Байжанова Ш.Б. 

Курмашева М.Б. 

«Гостиничная инфраструктура» Minor білім 

беру бағдарламасы экономикалық, 

педагогикалық және гуманитарлық, 

техникалық  мамандықтардың білім 

алушыларына  арналған дәрістер кешені 

дәріс 

жинағы 
5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

619.  

Карибов В.М. «Статистика» пәнінен  барлық 

экономикалық  ББ бағдарламасының 

студенттеріне арналған  дәріс жинағы          

дәріс 

жинағы 
5 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

620.  

Ахметова С.С. 

 

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттеріне арналған  

дәріс жинағы          

дәріс 

жинағы 
5 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

621.  

Абдыкулова Д.Б. Сборник лекций  по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» для студентов 

обучающихся по ОП 6В04130  «Учет и аудит»  

дәріс 

жинағы 
5 20 орысша қыркүйек 

2022ж 

622.  

Абдыкулова Д.Б. «Мамандыққа кіріспе» пәнінен 6В04130 

«Есеп және аудит» ББ бағдарламасының 

студенттеріне арналған дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

623.  

Карибов В.М. Сборник лекций  по дисциплине «Введение 

в специальность» для студентов обучающихся 

по ОП 6В04130  «Учет и аудит»  

дәріс 

жинағы 
5 20 орысша қыркүйек 

2022ж 

624.  

Алиев У.А., 

Джолдыбаев Ж.Т., 

Сембиева Ш.Б. 

«Қазақстан тарихы» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 
5 50 қазақша қыркүйек  

2022ж 

625.  

Косанбаев С.К., 

Мулдахметова Ж.И.,  

Мукашева А.О. 

Сборник конспектов лекций по дисциплине 

«История Казахстана» для обучающихся всех 

образовательных программ 

дәріс 

жинағы 
5  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

626.  

Досжанова Ж.Т. 

аға оқытушы, 

магистр 

«Этнопсихология» пәнінен 6B01110   

Педагогика және психология БББ 

студенттеріне арналған  дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 4 20 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

627.  

Исманова Н.Е. 

аға оқытушы  

 «Қолданбалы психология»  пәнінен 6B01110   

Педагогика және психология БББ 

студенттеріне арналған дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 
2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



628.  

Булетова Л.А. 

П.ғ.к., доцент  

«Педагогика» пәнінен 6В01440-дене 

шынықтыру және спорт БББ бойынша 

студенттерге арналған дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
2 20 қазақша Желтоқсан 

2022ж 

629.  

Махмутова Г.И. 

П.ғ.к.,доцент 

«Тұлғаға бағдарланған білім беру 

парадигмасы» пәнінен 7М01110- Педагогика 

және психология БББ магистранттары үшін   

дәрістер жинағы. 

дәріс 

жинағы 
4  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

630.  

Нұрханова Г.Б. 

аға оқытушы 

«Ертегі терапиясы» пәнінен 6В01111-

Практикалық психология 6B01110-Педагогика 

және психология БББ студенттеріне  арналған  

дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 20 

қазақша 

желтоқсан 

2022ж 

631.  

Сейдулла Г.Д. 

Кулжабаева Г.А. 

аға оқытушы 

«Мүмкіндігі шектеулі балалар психологиясы»  

пәнінен  6В01440-дене шынықтыру және 

спорт БББ бойынша студенттерге арналған 

дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4 20 

қазақша 

желтоқсан 

2022ж 

632.  

Бегалиева Л.Ж. 

аға оқытушы 

«Кикілжің психологиясы» 6В01111-

Практикалық психология 6B01110-Педагогика 

және психология БББ студенттеріне  арналған  

дәріс жинағы  

дәріс 

жинағы 
2 20 

қазақша 

желтоқсан 

2022ж 

633.  

Мусаханова Г.М. 

Аға оқытушы  

«Инклюзивті білім беру» пәнінен 6B01730 – 

Шет Тілі: екі шет тілі  БББ студенттеріне  

арналған  дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 2 20 

қазақша 
желтоқсан 

2022ж 

634.  

Малгайдарова Г. 

Аға оқытушы 

 

«Жалғандықты тану психологиясы» пәнінен  

6B01110   Педагогика және психология 

студенттеріне  арналған  дәріс жинағы  

дәріс 

жинағы 4 20 

қазақша 
желтоқсан 

2022ж 

635.  

Нұрханова Г.Б. 

аға оқытушы 

«Дарынды балалар психологиясы» пәнінен 

6B01110-Педагогика және психология /БББ 

студенттеріне  арналған  дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 4 20 

қазақша 
желтоқсан 

2022ж 

636.  

Жораева С. 

п.ғ.к,.доцент 

«Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі» 

пәнінен 6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» БББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
4 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

637.  Медетбекова Н. «Мектеп жасына дейінгі математикалық дәріс 3 10 қазақша қыркүйек 



п.ғ.к,.доцент түсініктердің теориялық негізі» пәнінен 

6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» БББ студенттеріне арналған 

жинағы 2022ж 

 

638.  

Уразбакова У. 

Магистр,аға 

оқытушы 

«Методика обучения казахскому (русскому) 

языку в начальной школе» пәнінен 6В01310 – 

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» БББ студенттеріне арналған  

дәріс 

жинағы 
3 10 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

639.  

Жапбарова Г.А 

п.ғ.к,.доцент 

«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі»    пәнінен 6В01310 – 

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» БББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

640.  

Жияшева Ж. 

Phd доктор 

«Балаларды мектепалды даярлау»  пәнінен 

6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» БББ студенттеріне арналған                                                        

дәріс 

жинағы 
3 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

641.  

Алтаева Н. 

магистр, аға 

оқытушы 

 

 

«Математика бастауыш курс негіздері» 

пәнінен 6В01310 – «Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі» БББ 

студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

642.  

Айдарбекова С. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған 

ортамен таныстыру үшін дидактикалық 

материалдар қолдану әдістемесі»                                                                                      

пәнінен 6В01210 – Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» БББ студенттеріне арналған 

дәріс 

жинағы 
3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

643.  

Джексенбаева К.О. 

п.ғ.к., доцент 

Керимбекова Ж.У. 

 магистр,  

аға оқытушы 

«Логопедическая работа при нарушениях 

письменной речи» пәнінен    6В01910 - 

Дефектология, 6В01912 - Сурдопедагогика 

БББ студенттер үшін дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 
4  30 орысша қараша 

2022ж 

 

644.  

Дуанаева С.Е. 

магистр, 

аға оқытушы 

«Прикладная психология»    пәнінен 6В03130- 

«Психология» БББ студенттері үшін дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
4  30 қазақша қазан 

2022ж 

 

645.  Акимбаев А. А. «Когнитивті психология» пәнінен 6В03130- дәріс 4  30 қазақша қазан 



магистр, 

аға оқытушы 

«Психология» БББ студенттері үшін дәріс 

жинағы 

жинағы   2022ж 

 

646.  

Ауелова Қ.Е. 

магистр,  

аға оқытушы 

«Балалар психологиясы» пәнінен   6В03130-

«Психология» БББ студенттері үшін дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 
4  

 

30 

 

қазақша қазан  

2022ж 

 

647.  
Нурбекова А.М. 

п.ғ.к.,доцент 

«Басқару психологиясы» пәнінен 6В03130- 

«Психология» БББ студенттері үшін   

дәріс 

жинағы 
5  

 

30 

 

қазақша қаңтар  

2023ж 

648.  

Исабаева А.С. 

п.ғ.к., доцент 

«Психологическая служба в школе» пәнінен   

6В01910 - Дефектология, 6В01912-

Сурдопедагогика БББ студенттері үшін дәріс 

жинағы 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

орысша қараша 

2022ж 
 

649.  

Нигматуллина Ж.Ш. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Генетические нарушения» пәнінен   6В01910 

- Дефектология, 6В01912 - Сурдопедагогика 

БББ студенттері үшін дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

орысша қазан 

2022ж 
 

650.  

Нигматуллина Ж.Ш. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Сурдопсихология» пәнінен   6В01910 - 

Дефектология, 6В01912 - Сурдопедагогика 

БББ студенттері үшін дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

орысша қараша 

2022ж 
 

651.  

Абдукаримова У.А. 

магистр, 

аға оқытушы 

«Логопат балаларды оқыту және 

тәрбиелеу» пәнінен   6В01910 - 

Дефектология, 6В01912 - Сурдопедагогика 

БББ студенттері үшін 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

қазақша қазан 

2022ж 
 

652.  

Абдукаримова У.А. 

магистр, 

аға оқытушы 

«Логопедиядағы психокоррекциялық 

әдістемелер» пәнінен   6В01910 - 

Дефектология, 6В01912 - Сурдопедагогика  

БББ студенттері үшін 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

қазақша қазан 

2022ж 
 

653.  

Айменова Ж.А. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Мәдениеттану және психология» пәнінен   

6В02170, 6В11410, 6В02120, 6В11124  

БББ студенттері үшін дәріс жинағы 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

қазақша қазан 

2022ж 
 

654.  

Якубова Н.Б. 

магистр, аға 

оқытушы 

«История психологии» пәнінен  6В03130- 

«Психология» БББ студенттері үшін 

дәріс 

жинағы 

4  

 

30 

 

орысша қыркүйек 

2022ж 

 

655.  
Нүрпейісова Д.С. 6В03120-  Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша  «Демография» 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 



пәнінен дәрістер жинағы  

656.  

Жумабеков М.У.  7М03120-  Саясаттану мамандығы бойынша  

«Мемлекеттік саясат» пәнінен дәрістер 

жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

657.  

Корганова С.С. 6В03120- Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша  «Салыстармалы 

саясаттану» пәнінен дәрістер жинағы    

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша ақпан  

2023ж 

 

658.  

Избасханов Ж.К. 6В03120-  Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша  «Мемлекеттік және 

муниципалдық басқару саласындағы шетел 

тәжірбиесі» пәнінен дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

659.  

Авизова А. К. «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен 

жоспарлау» пәні бойынша  7М02220-Тарих, 

7М01563-География –Тарих білім беру 

бағдарламасы үшін  (7М02-Өнер және 

гуманитарлық ғылымдар, 7М01-

педагогикалық ғылымдар) дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 10 қазақша қазан 

 2022ж 

 

660.  

 

Еркінбекова Б. 

«Қазақстан тарихының тарихнамасы»  пәнінен 

6В02220- «Тарих»,  6В01610 - «Тарих» білім 

беру бағдарламасы үшін   

 (6В022-гуманитарлық ғылымдар, 6В01-

педагогикалық ғылымдар бағыты бойынша) 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 10 қазақша қыркүйек 

2022ж  

661.  

Нарымбет Г.Б. «Ежелгі дүние тарихы»  пәнінен 6В01561-

«География -Тарих» білім беру бағдарламасы 

үшін  (6В015 – Жаратылыстану пәндері 

бойынша мұғалімдер даярлау бойынша) 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 10 қазақша қазан  
2022ж 

 

662.  

Керимова П.Т. «Этнология»  пәнінен 6В02220- «Тарих» білім 

беру бағдарламасы үшін (6В022-

гуманитарлық ғылымдар  бағыты бойынша) 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 10 қазақша қазан  

2022ж 

 

663.  Тажмуханова Н. Е. Қазақстан тарихы пәнінен 6В02220- «Тарих»  дәріс 3 10 қазақша қыркүйек 



 білім беру бағдарламасы үшін  (6В022-

гуманитарлық ғылымдар) 6В03210-  

«Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы үшін 

(6В032-Журналистика және ақпарат даярлау 

бағыты бойынша) дәрістер жинағы 

жинағы 2022ж 

 

664.  

Асанова С.С. Әлем діндер тарихы пәнінен 6В02220- 

«Тарих» білім беру бағдарламасы үшін   

 (6В022-гуманитарлық ғылымдар бағыты 

бойынша) дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 10 қазақша қазан  

2022ж 

 

665.  

Шабанов Е.И. «Ежелгі дүние тарихы»  пәнінен 6В01561-

«География -Тарих» білім беру бағдарламасы 

үшін (6В015 – Жаратылыстану пәндері 

бойынша мұғалімдер даярлау бойынша) 

дәрістер жинағы 

дәріс 

жинағы 

3 10 орысша қазан  

2022ж 

 

Әдістемелік нұсқаулықтар – методические указания 

666.  

Абсатова Б.А 

Айтбаева А.С. 

«Ауылшаруашылық дақылдарының 

аурулары» пәнінен практикалық сабақты 

орындауға  арналған  6В08110- «Агрономия», 

6В08120- «Топырақтану және агрохимия», 

6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин»  ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

667.  

Алимбекова Н.А. «Тыңайтқыштарды қолдану жүйесі»  пәнінен 

зертханалық жұмысты орындауға арналған 

6В08110-«Агрономия» ББ  бағдарламасының 

білім алушыларына арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

668.  

Сапарбекова П.Е «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау 

және өңдеу технологиясы» пәнінен 

зертханалық жұмысты орындауға арналған 

6В08110-«Агрономия» ББ  бағдарламасының 

білім алушылары үшін 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

669.  
Файзуллаева Л.А. «Мал шикізатының тауартануы және 

сараптамасы» пәнінен практикалық сабаққа 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



арналған 6В08210- «Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы» ББ  

бағдарламасының білім алушылары үшін 

670.  

Суримбаева К «Ауылшаруашылық өнімдерінің селекциясы 

және тұқым шаруашылығы» пәнінен 

зертханалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау. 6В08110-«Агрономия», 6В08120-

«Топырақтану және агрохимия», 6В08130-

«Өсімдік қорғау және карантин» ББ білім 

алушылары үшін. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

671.  
Айтбаева А.С. 6В08110- «Агрономия» БББ бойынша оқу  

практикаға  арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

672.  
Сапарбекова П.Е 6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ 

бойынша оқу  практикаға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

673.  
Айтбаева А.С. 6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин» 

БББ бойынша оқу  практикаға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

674.  

Дошанов Д.А 6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» БББ бойынша оқу  

практикаға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

675.  

Айтбаева А.С. 6В08110- «Агрономия» БББ бойынша І-шы 

өндірістік практикаға  арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

676.  

Цхе Е.М. 6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ 

бойынша І-шы өндірістік практикаға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

677.  

Сапарбекова П.Е. 6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин» 

БББ бойынша І-шы өндірістік практикаға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

678.  

Жылкибаев А.К 6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы » БББ бойынша І-шы 

өндірістік практикаға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

679.  Сапарбекова П.Е 6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин» әдістемелік 3  20 қазақша қыркүйек 



БББ бойынша ІІ-шы өндірістік практикаға  

арналған әдістемелік нұсқау 

нұсқау 2022ж 

680.  

Курманова Х.Т 6В08110- «Агрономия» БББ бойынша ІІ-шы 

өндірістік практикаға  арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

681.  

Абишева Г.С 6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ 

бойынша ІІ-шы өндірістік практикаға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

682.  

Дауренбеков Х. 6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» БББ бойынша ІІ-шы 

өндірістік практикаға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

683.  

Абишева Г.С. 

Искакова А.М. 

6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин» 

БББ бойынша ІІІ-шы өндірістік практикаға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

684.  

Абишева Г.С. 

Искакова А.М. 

6В08110- «Агрономия» БББ бойынша ІІІ-шы 

өндірістік практикаға  арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

685.  

Абишева Г.С 

Искакова А.М. 

6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ 

бойынша ІІІ-шы өндірістік практикаға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

686.  

Дауренбеков Х. 6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» БББ бойынша ІІІ-ші 

өндірістік практикаға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

687.  

Жылкибаев А.К. 6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» БББ бойынша ІV-шы 

өндірістік практикаға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

688.  

Есенгелдиева Л.Қ 

Курманова Х.Т 

6В08110- «Агрономия» БББ бойынша диплом 

алды практикаға  арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

689.  Мурзабаев Б.А 6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ әдістемелік 3  20 қазақша қаңтар 



Юсупов Ш. бойынша диплом алды практикаға  арналған 

әдістемелік нұсқау 

нұсқау 2023ж 

 

690.  

Елибаева Г.И. 

Батыр Э. Е 

6В08110- «Агрономия» БББ бойынша 

дипломдық жұмысты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

691.  

Елибаева Г.И. 

Батыр Э. Е 

6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ 

бойынша дипломдық жұмысты  

Орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

692.  

Елибаева Г.И. 

Батыр Э. Е 

6В08110- «Агрономия» БББ бойынша 

мемлекеттік емтиханды тапсыруға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

693.  

Елибаева Г.И. 

Батыр Э. Е 

6В08120- «Топырақтану және агрохимия» БББ 

бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыруға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

694.  

Жылкибаев А.К. 

Батыр Э.Е 

Файзуллаева Л.А. 

6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» БББ бойынша 

мемлекеттік емтиханды тапсыруға орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

695.  

Жылкибаев А.К. 

Батыр Э.Е 

Файзуллаева Л.А. 

6В08210- «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» БББ бойынша 

дипломдық жұмысты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

696.  

Ермекбаева Р.Ж 

Байжанов К.С 

Курбанова К.С 

«Ветеринариядағы зертханалық іс» пәнінен 

зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау  

6В09111- «Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

697.  

Ермекбаева Р.Ж 

Байжанов К.С 

Курбанова К.С 

Методическое указание к лабораторным 

занятиям по дисциплине «Лабораторное дело 

в ветеринарии» ОП для студентов 6В09111 -  

«Ветеринарная медицина» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

698.  
Ермекбаева Р.Ж 

Байжанов К.С 

«Ветеринариядағы зертханалық іс» пәнінен 

СӨЖ ұйымдастыруға арналған әдістемелік 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



Курбанова К.С нұсқау 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

699.  

Ермекбаева Р.Ж 

Байжанов К.С 

Курбанова К.С 

Методическое  указание  СРС по дисциплине  

«Лабораторное дело в ветеринарии» ОП для 

студентов 6В09111 - «Ветеринарная 

медицина» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

20 орысша қыркүйек 

2022ж 

700.  

Турымбетов Б.С 

 

«Шекарадағы және көліктегі ветеринарлық-

санитарлық бақылау» пәнінен СӨЖ 

ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау 

5В120100-«Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

701.  

Қамбаров А.А 

Сәдібек А.Б 

Өмірәлі А.Б 

«Жануарлардың клиникалық диагностикасы» 

пәнінен зертханалық жұмыстарға әдістемелік 

нұсқау 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

702.  

Күзербаева А.Т 

Орынбаева Б.М 

«Паразитология және инвазиялық аурулар» 

пәнінен зертханалық жұмыстарға әдістемелік 

нұсқау 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

703.  

Тулеметова С.Е «Ветеринариялық фармакология» пәнінен 

тәжірибиелік жұмыстарға әдістемелік нұсқау  

6В09111- «Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша желтоқсан 

2022 

704.  

Тулеметова С.Е Методичекое  указание по выполнении 

практических  занятии по дисциплине   

«Ветеринарная фармакология» ОП для 

студентов 6В09111 - «Ветеринарная 

медицина» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 орысша желтоқсан 

2022ж 



705.  

Тулеметова С.Е «Ара, балық және аң аурулары» пәнінен 

зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау  

6В09111- «Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

706.  

Жаңбырбаев М. 

Әшірбек Ә.Ә 

«Ветеринариялық генетика» пәнінен 

зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау 

6В09111- «Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

707.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т.Р 

«Жануарлардың гинекологиялық аурулары» 

пәнінен зертханалық жұмыстарға әдістемелік 

нұсқау 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

708.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т.Р 

Методическое указание к лабораторным 

занятиям по дисциплине «Гинекологические 

болезни животных» ОП для студентов 

6В09111 -  «Ветеринарная медицина» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

709.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т.Р 

«Жануарлардың гинекологиялық аурулары»  

пәнінен СӨЖ ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік нұсқау 6В09111- «Ветеринарлық 

медицина» Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

710.  

Сарыбаев Ы.У 

Балтаходжаев Т.Р 

Методичекое  указание  СРС по дисциплине  

«Гинекологические болезни животных» ОП 

для студентов 6В09111 -  «Ветеринарная 

медицина» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

711.  

Оспанова М.С 

Алтаева Қ.А 

Құрбанқұл Н.Н 

«Етқоректілер және терісі бағалы аңдардың 

инвазиялық аурулары» пәнінен зертханалық 

жұмыстарға әдістемелік нұсқау 6В09111- 

«Ветеринарлық медицина» Білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

50 қазақша желтоқсан 

2022жж 



арналған 

712.  

Оспанова М.С 

Алтаева Қ.А 

Құрбанқұл Н.Н 

«Етқоректілер және терісі бағалы аңдардың 

инвазиялық аурулары» пәнінен СӨЖ 

ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау  

6В09111- «Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

713.  

Шатманов К.К 

Батхиева Г.Б 

«Ветеринариялық хирургия» пәнінен 

зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау  

6В09111- «Ветеринарлық медицина» Білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

714.  

Шатманов К.К 

Батхиева Г.Б 

Методическое указание к лабораторным 

занятиям по дисциплине «Ветеринарная 

хирургия»  ОП для студентов 6В09111 -  

«Ветеринарная медицина» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

715.  

Оспанова М.С 

Алтаева Қ.А 

Құрбанқұл Н.Н 

«Ауылшаруашылығы малдарының төл 

аурулары» пәнінен зертханалық жұмыстарға 

әдістемелік нұсқау  5В120100- «Ветеринарлық 

медицина» Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

716.  

Елекеев Т.А 

Нурходжаев Н.О 

«Ветеринариялық гигиена және санитария» 

пәнінен зертханалық жұмыстарға әдістемелік 

нұсқау  6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

717.  

Марзуова М 

Қонарова С 

"ҚР жер салығын салу негіздері"  пәнінен 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 6В07350-Жерге орналастыру, 6В07360-

Кадастр білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

718.  
Жуматаева М 

Қыдырбаева Д 

"Шаруашылық аралық жерге орналастыру"  

пәнінен практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 



 әдістемелік нұсқау 6В07350-Жерге 

орналастыру, 6В07360-Кадастр білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

 

719.  

Ермаханов Н "Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерін 

автоматтандырумен жабдықтау"  пәнінен 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 6В08610 –« Су ресурстары және суды 

пайдалану» 6В07330 – «Сумен қамтамасыз 

ету, суды бұру және су ресурстарын қорғау» 

білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қараша 

2022ж 

720.  

Баймаханов Б 

Бегалиев Б 

"Агротехсервистік жөндеу-қызмет көрсету 

мекемелерінін жобалау"  пәнінен практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау 6В08710-

Аграрлық техника және технология білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған  

 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

721.  

Ахилбеков Ғ 

Султанбекова П 

Кәсіби іс-тәжірибесін ұйымдастыру және 

өткізуге арналған әдістемелік нұсқау 6В08610 

–« Су ресурстары және суды пайдалану»  

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

722.  

Нұрмашова Г Дипломдық жұмысты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 6В08610 –«Су ресурстары 

және суды пайдалану» 6В07330 – «Сумен 

қамтамасыз ету, суды бұру және су 

ресурстарын қорғау»  білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

723.  

Оңгарова А 

Қыдырбаева Д 

Кәсіби іс-тәжірибесін ұйымдастыру және 

өткізуге арналған әдістемелік нұсқау 6В07350-

Жерге орналастыру, 6В07360-Кадастр  білім 

беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 



арналған 

724.  

Есимов Е 

Сандыбаева Г 

Дипломдық жұмысты орындауға арналға н 

әдістемелік  нұсқау 6В07350-Жерге 

орналастыру, 6В07360-Кадастр  білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

725.  

Султанбекова П 

Нұрмашова Г 

Кәсіби іс-тәжірибесін ұйымдастыру және 

өткізуге арналған әдістемелік нұсқау 6В07330 

– «Сумен қамтамасыз ету, суды бұру және су 

ресурстарын қорғау»  білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

726.  

Абдибаева М.М. 6В01540-Химия, 6В01541 Химия-Биология 

Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған Практиканы ұйымдастыру және 

өткізу бойынша әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

727.  

Абдибаева М.М. 6В01540-Химия, 6В01541 Химия-Биология 

Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған «Методическое указания по всем 

видам практики» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

728.  

Мусаева С.А. «ЖОО оқу үрдісін ұйымдастырудың ғылыми 

аспектілері» пәнінен 7М01540-Химия Білім 

беру бағдарламасының магистранттарына 

арналған «ЖОО оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ғылыми аспектілері» практикалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

729.  

Ермаханов М.Н. 

Омарова Н.А. 

«Химиялық қосылыстар синтезі» 6В01540-

Химия, 6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

730.  
Жұрқабаева Л.А. 

Адырбекова Г.М. 

«Химия функциональных производных 

органическиих молекул» пәнінен 6В01540-

әдістемелік 

нұсқау 

2   50 орысша қаңтар 

2023ж 



Химия, 6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Химия функциональных пройзводных 

органическиих молекул» СӨЖ-ге арналған 

әдістемелік нұсқау 

 

731.  

ЖұрқабаеваЛ.А. 

Адырбекова Г.М. 

«Теоретические основы органический химии» 

пәнінен пәнінен 6В01540-Химия, 6В01541 

Химия-Биология Білім беру бағдарламасының 

студенттеріне арналған «Теоретические 

основы органический химии» СӨЖ-ге 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

732.  

Сабденова У.У. «Химияны оқыту әдістемесі» пәнінен 

6В01540-Химия, 6В01541 Химия-Биология 

Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған «Химияны оқыту әдістемесі» 

зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

733.  

Сабденова У.У. «Химияны оқыту әдістемесі» пәнінен 

6В01540-Химия, 6В01541 Химия-Биология 

Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған «Химияны оқыту әдістемесі» 

Практикалық жұмыстарға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

734.  

Ибадулла Ж.Н. «Органикалық химия » пәнінен 6В01540-

Химия, 6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Органикалық химия» зертханалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

735.  

Дуйсебаева П.С., 

Мырзабеков Т.М. 

«Математикалық талдау IV» пәнінен өзіндік 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика», 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша 

 

қыркүйек 

2022ж 



736.  

Абжапбаров А., 

Мырзабеков Т.М 

 

«Теоретические основы вычислительной 

математики» пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқау (6В01510-

«Математика», 6В05410-«Математика» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3,5 50 орысша 

 

қыркүйек 

2022ж 

737.  

Алтынбеков Ш.Е. 

Бейсебаева А. 

«Математикадан олимпиадалық есептерді 

шығару»  

пәнінен практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік нұсқау (6В05410-«Математика» 

ББ бағдарламасының білім алушыларына 

арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 қазақша 

 

қыркүйек 

2022ж 

738.  

Турсынкулова Э. 

Мырзабеков Т.М., 

 

«Жазықтықтағы геометриялық есептерді 

шешу практикумы» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика», 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3,5 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

739.  

Дуйсебаева П.С., 

Байдыбекова А.Ө 

 

«Дифференциалдық геометрия» пәнінен 

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау (6В01510-«Математика», 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3,5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

740.  

Алтынбеков Ш.Е, 

Маденова А.А. 

«Мамандыққа кіріспе» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика», 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

741.  

Полатбек А.М., 

Бекмолдаева Р.Б. 

«Мектеп математикасына бейіналды және 

бейіндік дайындық» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика», ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



арналған) 

742.  

Нұрмағанбетова Ж. «Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика» пәнінен өзіндік 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика», ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

743.  

Сұлтанбек Т.С., 

Бейсебаева А. 

«Интегралдық түрлендірулер және олардың 

қолданулары» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(7М05410-Математика ББ бағдарламасының 

магистранттарына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

744.  

Абжапбаров А., 

Қаратаев Ж. 

 «Векторлық талдау» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика», 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

745.  

Сәрсенбі Ә., 

Мүсірепова Э. 

«Математикалық физика теңдеулері» пәнінен 

өзіндік сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау (6В01510-«Математика», 6В05410-

«Математика» ББ бағдарламасының 

студенттеріне арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

746.  

Полатбек А.М. Студенттердің практикалық жұмысын 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В01510-«Математика» ББ бағдарламасының 

білім алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

747.  

Полатбек А.М. Студенттердің практикалық жұмысын 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В05410-«Математика» ББ бағдарламасының 

білім алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

748.  

Байдыбекова А.Ө. «Стереометриялық есептерді шығару 

практикумы» пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқау (6В01510-

әдістемелік 

нұсқау 

3,5  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



«Математика», 6В05410-«Математика» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған) 

749.  

Ибраимова А.К «Жалпы жертану»  пәнінен практикалық 

сабақтарды орындауға арналаған әдістемелік 

нұсқау. 6В01560, 6В05220 – География. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қараша 

2023ж 

 

750.  

Жорабай С.Т Қазақстанның физикалық географиясы 

пәнінен практикалық сабақтарды орындауға 

арналаған әдістемелік нұсқау. 6В01560 –

География, 6В05220 – География. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

751.  

Ибраимова А.К «Ланшафтану» пәнінен СӨЖ орындауға 

арналаған әдістемелік нұсқау  6В01560 –

География, 6В05220 – География. 

әдістемелік 

нұсқау 

4  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

752.  

Кенжебай Р.Н. «Географиялық зерделеу әдістері» әнінен 

практикалық сабақтарды орындауға арналаған 

әдістемелік нұсқау (7М05220–География). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

753.  

Абилдаева Р.А «Географияның теориялық және әдіснамалық 

мәселелері» пәнінен СӨЖ орындауға 

орындауға арналаған әдістемелік нұсқау 

(7М05220–География). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

754.  

Бегалиева А.М 

Кемелбекова Г. 

«Қолданбалы биология және топырықтану 

негіздерімен» пәнінең зертжаналық 

сабақтарды орындауға арналаған әдістемелік 

нұсқау (6В01550-Биология, 6В05110-

Биология.) 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

755.  

Орынбаев Қ. «Қазақстанның тұрақты дамуының 

географиялық негіздері» практикалық 

сабақтарды орындауға арналаған әдістемелік 

нұсқау 6В01560 –География, 6В05220 – 

География. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 қазақша қазан 

2022ж 

 

756.  

Кенжебай Р.Н. «Географиялық ортаның құрылымы мен 

дамуының заңдылықтары» пнінен 

практикалық сабақтарды орындауға арналаған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



әдістемелік нұсқау. 7М05220–География 

757.  

Орынбаев Қ. «Геоморфология» практикалық сабақтарды 

орындауға арналаған әдістемелік нұсқау 

6В01560 –География, 6В05220 – География. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 қазақша ақпан 

 2023ж 

758.  

Жумаханова Р. К Методические указания по организации и 

проведению практики по ОП Биология - 

6В011550, 6В05110 

әдістемелік 

нұсқау 

4  5 орысша 

 

қараша 

2022ж 

 

759.  

Аңламасова Г.А «Мамандыққа кіріспе» пәнінен практикалық 

сабақты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау. 6В011550, 6В05110 - Биология 

әдістемелік 

нұсқау 

4  5 қазақша қараша 

2022ж 

 

760.  

Аңламасова Г.А Методические указания к выполнению 

практического занятия по дисциплине 

"Введение в специальность"Биология 

6В011550, 6В05110 

әдістемелік 

нұсқау 

4  5 орысша қараша 

2022ж 

 

761.  

Адырбекова Г. МУ для выполнение практических работ по 

дициплина «Методика преподования 

биологии» (6В011550, 6В05110) 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қараша 

2022ж 

 

762.  

Бегалиева А.М 

Абсаттар Г.А 

Айтуған М 

«Зоология» пәнінен зертханалық жұмыстарды 

сабақты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау (6В011550, 6В05110) 

әдістемелік 

нұсқау 

4  5 қазақша ақпан 

2023ж 

763.  

Орынбаев Қ. «Геоморфология» пәні бойынша  СӨЖ 

орындауға орындауға арналаған әдістемелік 

нұсқау 6В01560 –География, 6В05220 – 

География. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 қазақша ақпан  

2023ж 

764.  

Нуртилеуова С.Р   «Метеорология және климатология» пәнінен 

практикалық сабақтарды орындауға арналаған 

әдістемелік нұсқау 6В05220, 6В01560 –– 

География. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қараша 

2022ж 

 

765.  

Исаев Е.Б «Ланшафтыдезайн және көгалдандыру» 

пәнінен ЖОО-ның магистрларына 

практикалық сабақтарды орындауға арналаған 

әдістемелік нұсқау. 7М05110 - Биология 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қараша 

2022ж 

 

766.  Алшынбаев О «Ақпараттық  биология» пәнінен ЖОО-ның әдістемелік 2  5 қазақша қараша 



магистрларына СӨЖ орындауға орындауға 

арналаған әдістемелік нұсқау 7М05110 - 

Биология 

нұсқау 2022ж 

 

767.  

Кенжебай Р.Н. «Географиялық зерделеу әдістері» пнінен 

ЖОО-ның магистрларына СӨЖ орындауға 

орындауға арналаған  

әдістемелік нұсқау (7М05220, 7М01560 – 

География). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

768.  

Кенжебай Р.Н. «Тұрақты ғаламдық және өзекті мәселері» 

пнінен ЖОО-ның магистрларына СӨЖ 

орындауға орындауға арналаған  

әдістемелік нұсқау (7М05220, 7М01560 – 

География). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

769.  

Кенжебай Р.Н. «Географиялық ортаның құрылымы мен 

дамуының заңдылықтары» пнінен ЖОО-ның 

магистрларына СӨЖ орындауға орындауға 

арналаған әдістемелік нұсқау (7М05220, 

7М01560 – География). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қазан 

2022ж 

 

770.  

Кенжебай Р.Н. «Қазіргі дүние географиясы бойынша  СӨЖ 

орындауға орындауға арналаған әдістемелік 

нұсқау 6В01560, 6В05220 –География 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қазан 

2022ж 

 

771.  

Кенжебай Р.Н. «Географиялық зерделеу әдістері» пәнінен 

практикалық сабақтарды орындауға арналаған 

әдістемелік нұсқау. 6В01560, 6В05220 – 

География. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

772.  

Кенжебай Р.Н. «Тұрақты ғаламдық және өзекті мәселері» 

пнінен ЖОО-ның магистрларына МӨЖ 

орындауға орындауға арналаған  

әдістемелік нұсқау (7М05220, 7М01560 – 

География). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

773.  

Кенжебай Р.Н. «Географиялық ортаның құрылымы мен 

дамуының заңдылықтары» пнінен ЖОО-ның 

магистрларына МӨЖ орындауға орындауға 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қазан 

2022ж 

 



арналаған әдістемелік нұсқау (7М05220, 

7М01560 – География). 

774.  

Кенжебай Р.Н. «Қазіргі дүние географиясы бойынша  пәнінен 

практикалық сабақтарды орындауға арналаған 

әдістемелік нұсқау. 6В01560, 6В05220 – 

География. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қазан 

2022ж 

 

775.  

Нуртилеуова С.Р   «Метеорология және климатология бойынша  

СӨЖ орындауға орындауға арналаған 

әдістемелік нұсқау 6В05220, 6В01560 –– 

География. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

776.  

Камалов Ю.Н. 

 

«Кәсіптендіру пәндерін оқыту әдістемесі» 

пәнінен «Кәсіптендіру пәндерін оқыту 

әдістемесі» атты 7М0450- Кәсіптік оқыту 

мамандығы  магистранттарына МӨЖ 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3,5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

777.  

Изтилеуова А.Ш. «Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық 

менеджмент» пәнінен «Кәсіптік оқыту 

жүйесіндегі педагогикалық менеджмент» атты  

6В01450-Кәсіптік оқыту білім алушыларына 

арналған   БӨЖ әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

778.  

Бакирова Г.А. «Дизайн негіздері» пәнінен «Дизайн 

негіздері» атты 6В01450- Кәсіптік оқыту    

білім алушыларына арналған  БӨЖ арналған  

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

779.  

Қозыбекова А.А «Ауыл шаруашылық еңбегін оқыту 

әдістемесі» пәнінен «Ауыл шаруашылық 

еңбегін оқыту әдістемесі» атты  6В01450- 

Кәсіптік оқыту    білім алушыларына арналған  

практикалық сабаққа  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

780.  

Қайрақбаева Х. «Материалдарды көркем өңдеу» пәнінен 

«Материалдарды көркем өңдеу» атты 

6В01451-  «Көркем еңбек және сызу» білім 

алушыларына арналған  практикалық сабаққа  

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



әдістемелік нұсқау 

781.  

Қайрақбаева Х. «Материалдарды көркем өңдеу» пәнінен 

«Материалдарды көркем өңдеу» атты 

6В01451-  «Көркем еңбек және сызу» білім 

алушыларына  БӨЖ арналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

782.  

Қозыбекова А.А. «Ауыл шаруашылық еңбегін оқыту 

әдістемесі» пәнінен «Ауыл шаруашылық 

еңбегін оқыту әдістемесі» атты  6В01450- 

Кәсіптік оқыту    білім алушыларына арналған  

БӨЖ арналған  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

783.  

Байзахова С.Ш. «Көркем еңбекке оқыту әдістемесінің 

практикумы» пәнінен «Көркем еңбекке оқыту 

әдістемесінің практикумы» атты 6В01451-  

«Көркем еңбек және сызу» білім 

алушыларына арналған  БӨЖ арналған  

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

784.  

Лесбаев А. 6В01530 -Информатика мамандығына 

арналған «Borland C++ ортасында объектіге 

бағытталған бағдарламалау» пәнінен «Borland 

C++ ортасында объектіге бағытталған 

бағдарламалау» атты зертханалық жұмыстарға 

әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

785.  

Каратаев Г. 6В06110- Информатика білім беру 

бағдарламасы студенттеріне арналған 

«Мобильді қосымшаларды әзірлеу және 

қолдану» пәнінен  «Мобильді қосымшаларды 

әзірлеу және қолдану» атты зертханалық 

жұмыстарға әдістемелік нұсқау.  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

786.  

Махатова А. 6В06110 -Информатика мамандығына 

арналған «Мәліметтер қорын басқару жүйесі» 

пәнінен «Мәліметтер қорын басқару жүйесі» 

атты зертханалық жұмыстарға әдістемелік 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



нұсқау. 

787.  

Сүйеркулова Ж. 6B05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын студенттерге арналған 

«Жанартылган энергия көздері» пәнінен 

семинар сабағына арналған әдістемелік 

нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

2   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

788.  

Абдраимов Р.Т. 6B01520 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Физиканың компьютерлік 

әдістер»  пәнінен зертханалық жұмыстарға 

арналған әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

2   50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

789.  

Бердалиева М.Ж. 6В01522 Физика - Информатика білім беру 

бағдарламасы студенттері үшін «Физиканы 

оқыту әдістемесі» пәнінен практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

790.  

Аблязимова Н.М. 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Физика тарихы» пәнінен 

әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

791.  

Серикбаева Г.С. 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін  «Физикалық шамаларды 

өлшеу әдісі» пәнінен семинар сабағына 

арналған әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

2   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

792.  

Джумагалиева А. «Жоғары математика» пәні бойынша 

практикалық сабаққа арналған ӘН. «6В07-

Инженерлік, өңдеу  және құрылыссалалары»  

білім алушылары үшін. 

әдістемелік 

нұсқау 

4  ОҚУ 

50дана 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

793.  

Джумагалиева А. «Жоғары математика» пәнінен  СӨЖ 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау.  

«6В07-Инженерлік, өңдеу  және 

құрылыссалалары» білім алушылары үшін.   

әдістемелік 

нұсқау 

4 ОҚУ 

50дана 

қазақша қаңтар 

2022ж 

794.  

Тошболтаева Н.Н. 

Абсаматова З.А.  

 

«Физика» пәнінен практикалық сабаққа 

арналған ӘН. «6В07-Инженерлік, өңдеу  және 

құрылыссалалары» білім алушылары үшін. 

әдістемелік 

нұсқау 

4  ОҚУ 

50дана 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

795.  Усенова Ж. Методические указания для проведения әдістемелік 3 30 орысша қаңтар 



практических занятии по дисциплине 

"Экологическая маркировка"для обучающихся 

ОП 6В07510 – Стандартизация и 

сертификация  (по отраслям) 

нұсқау 2023ж 

 

796.  

Тулекбаева А.К. 

Асанова А.Р. 

Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

"Методика преподавания профильных 

дисциплин" для обучающихся ОП 7М07510 – 

Стандартизация и сертификация 

әдістемелік 

нұсқау 

2 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

797.  

Жолдасбекова Г.Ш.  Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

"Стандартизация и сертификация"для 

обучающихся ОП 6В07510 – Стандартизация 

и сертификация  (по отраслям) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

798.  

Жолдасбекова Г.Ш. "Стандарттау және сертификаттау"  пәнінен 

6В07510 – Стандарттау және сертификаттау  

(салалар бойынша) БББ бойынша білім 

алушылары үшін практикалық сабақтарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

2 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

799.  

Ешанкулов А.А., 

Нуридинова А.Е. 

"Cапаны жалпы басқару"  пәнінен 6В07510 – 

Стандарттау және сертификаттау  (салалар 

бойынша) БББ бойынша білім алушылары 

үшін практикалық сабақтарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

4 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

800.  

Тоқтабек А.Ә. "Халықаралық және аймақтық талаптармен 

нормативтік құжаттарды үйлестіру" пәнінен 

6В07510 – Стандарттау және сертификаттау  

(салалар бойынша) БББ бойынша білім 

алушылары үшін практикалық сабақтарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 қазақша қыркүйек 

2022ж 

801.  

 Тоқтабек А.Ә. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

"Квалиметрия"для обучающихся ОП      

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 орысша қыркүйек 

2022ж 



6В07510 – Стандартизация и сертификация  

(по отраслям) 

802.  

Ешанкулов А.А.  "Квалиметрия" пәнінен 6В07510 – 

Стандарттау және сертификаттау  (салалар 

бойынша) БББ бойынша білім алушылары 

үшін практикалық сабақтарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 қазақша қыркүйек 

2022ж 

803.  

Азимов А.М 

Керимбеков Н.А 

"Техникадағы стандарттау" пәнінен 6В07510 – 

Стандарттау және сертификаттау  (салалар 

бойынша) БББ бойынша білім алушылары 

үшін практикалық сабақтарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 қазақша қыркүйек 

2022ж 

804.  

Джамалова З.И. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

"Методы и средства  измерения и контроля" 

для обучающихся ОП 6В07513 - Метрология 

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 орысша қараша  

2022ж 

805.  

Джамалова З.И. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

"Методики выполнений измерений"для 

обучающихся ОП 6В07513 - Метрология 

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 орысша қараша 

2022ж 

806.  

Калдыбаева Б.М. 

Асанова А.Р. 

"Сертификаттау органдары мен сынақ 

орталықтарын аккредиттеу" пәнінен 6В07510 

– Стандарттау және сертификаттау  (салалар 

бойынша) БББ бойынша білім алушылары 

үшін практикалық сабақтарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 қазақша қыркүйек 

2022ж 

807.  

Тулекбаева А.К. 

Калдыбаева Б.М. 

Қйырбекова Т. 

Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

"Аккредитация органов сертификации и 

испытательных центров" для обучающихся 

ОП 6В07510 – Стандартизация и 

сертификация  (по отраслям) 

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

808.  Тулекбаева А.К. Методические указания по выполнению СРС  әдістемелік 2 50 орысша қыркүйек 



Калдыбаева Б.М. 

Қйырбекова Т. 

по дисциплине "Аккредитация органов 

сертификации и испытательных центров" для 

обучающихся ОП 6В07510 – Стандартизация 

и сертификация  (по отраслям) 

нұсқау 2022ж 

809.  

Тулекбаева А.К. 

Асанова А.Р. 

Методические указания по выполнению СРМ 

по дисциплине "Методика преподавания 

профильных дисциплин" для обучающихся 

ОП  7М07510 – Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

810.  

Ақтаева Ұ.Ж. «Теориялық және қолданбалы механика» В070 

– «Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары 

бұйымдары», В068 – «Тамақ өнімдерінің 

өндірісі» ББ тобының білім алушыларына 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

8 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

811.  

Алибеков О.Б «Өзара алмасымдылық негіздері» пәнінен 

В064-«Механика және металлөңдеу» ББ 

тобының білім алушыларына практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

4,5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

812.  

Алибеков О.Б. «Өнім сапасын технологиялық қамтамасыз 

ету» пәнінен В064 - «Механика және 

металлөңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына   практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

4,5 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

813.  

Арапов Б.Р. «Материалдар кедергісі» пәнінен В073 – 

«Сәулет» ББ тобының   білім алушыларына 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3,5 15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

814.  

Арапов Б.Р. «Инженерлік механика» пәнінен В073 – 

«Сәулет» ББ тобының   білім алушыларына 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2.75 15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

815.  Абзалова Д.А. Методические указания для проведения әдістемелік 8 10 орысша қаңтар 



практических занятии по дисциплине 

«Инженерная механика» для обучающихся по 

группе ОП В073 – «Архитектура». 

нұсқау 2023ж 

 

816.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Теоретическая и прикладная механика» для 

обучающихся по группе ОП В095 – 

«Транспортные услуги» 

әдістемелік 

нұсқау 

6 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

817.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Прикладная механика» для обучающихся по 

группе ОП В071 – «Горное дело и добыча 

полезных ископаемых»  

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

818.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Теоретическая механика и сопротивление 

материалов» для обучающихся по группе ОП 

В064 – «Механика и металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

7 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

819.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Прикладная механика» для обучающихся  по 

группе ОП В068 – «Производство продуктов 

питания. 

әдістемелік 

нұсқау 

6 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

820.  

Молдагалиев А.Б. 

Рахымтай Н.Н. 

«Машинажасаудағы компьютерлік моделдеу» 

пәнінен В064 - «Механика және металлөңдеу» 

ББ тобының білім алушыларына   

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

821.  

Рахымтай Н.Н. «AutoCAD- та 3D модельдеу және 

визуализация» пәнінен В064 - «Механика 

және металлөңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына   практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 



822.  

Жумалиев Б.Б 

Рахымтай Н.Н. 

 

Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Аддитивные технологии в машиностроении» 

для обучающихся по группе ОП В064 – 

«Механика и металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

823.  

Казтуғанова Г.А. Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Основы взаимозаменяемости» для 

обучающихся  по группе ОП В064 - 

«Механика и металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

824.  

Жумалиев Б.Б 

 

Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Проектирование и производства насосов и 

запорной арматуры» для обучающихся  по 

группе ОП В064 - «Механика и 

металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

825.  

Сейтханов  

А. М. 

«Технологиялық жабдықтарды жобалау» 

пәнінен В064 - «Механика және металлөңдеу» 

ББ тобының білім алушыларына   

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

826.  

Жумалиев Б.Б Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине 

«Машинная графика» для обучающихся по 

группе ОП В064 - «Механика и 

металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 орысша қыркүйек 

2022ж 

827.  

Жумалиев Б.Б «Машиналық графика» пәнінен В064 - 

«Механика және металлөңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

828.  

Аринова Д.Б. 

Қалыбай О.Қ. 

 

«Кесу теориясының негіздері және 

металлкескіш құралдар» пәнінен В064 - 

«Механика және металлөңдеу» ББ тобының 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 қазақша қыркүйек  

2022ж 



білім алушыларына практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

829.  

Аринова Д.Б. 

Қалыбай О.Қ.  

«Машина жасау бұйымдарын өндеудің 

заманауи технологиялары мен жабдықтары » 

пәнінен В064 - «Механика және металлөңдеу» 

ББ тобының білім алушыларына практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

830.  

Мырзалиев Д.С., 

Сейдуллаева О.Б. 

Методические указания для проведения 

практических занятии по дисциплине «Теория 

механизмов и машин»  для обучающихся  по 

группе ОП В064 - «Механика и 

металлообработка», В063 – «Электротехника 

и автоматизация», В062 – «Электротехника и 

энергетика» и В065 - «Автотранспортные 

средства»  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 орысша қыркүйек 

2022ж 

831.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Инженерная механика» для обучающихся  по 

группе ОП В073 – «Архитектура». 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

832.  

Абзалова Д.А., 

Сейдуллаева О.Б., 

Шигербай Ж.Ж. 

Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Теоретическая и прикладная механика» для 

обучающихся  по группе ОП В095 – 

«Транспортные услуги» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

833.  

Абзалова Д.А., 

Сейдуллаева О.Б. 

Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Сопротивление материалов» для 

обучающихся  по группе ОП В073 – 

«Архитектура». 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

834.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Прикладная механика» для обучающихся по 

группе ОП В072 – «Технология 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 



фармацевтического производства»  

835.  

Абзалова Д.А., 

Сейдуллаева О.Б. 

Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Теоретическая механика и сопротивление 

материалов» для обучающихся по группе ОП 

В064 - «Механика и металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

836.  

Рахымтай Н.Н. «AutoCAD- та 3D модельдеу және 

визуализация» пәнінен В064 - «Механика 

және металлөңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына     зертханалық жұмыстарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

837.  

Жумалиев Б.Б 

Рахымтай Н.Н. 

 

Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Аддитивные технологии в машиностроении»  

для обучающихся по группе ОП В064 - 

«Механика и металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

838.  

Рахымтай Н.Н. 

 

«Жылдам протиптеу технологиясының 

негіздері» пәнінен В064 – «Механика және 

металл өңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына арналған зертханалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

839.  

Суендыкова К.Б. «Қолданбалы механика» пәнінен В072 – 

«Фармацевтика өндірісінің технологиясы» ББ 

тобының білім алушыларына      зертханалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

840.  

Ибрагимова З.А. «Корпустық бөлшектерді дайындаудың 

технологиялық үдерістерін жасау» пәнінен 

В064 - «Механика және металлөңдеу» ББ 

тобының білім алушыларына зертханалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

841.  

Сейтханов  

А. М. 

«Конструкциялық материалдар технологиясы 

және материалтану» пәнінен В064 - 

«Механика және металлөңдеу»  ББ тобының 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



білім алушыларына зертханалық жұмыстарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

842.  

Жумалиев Б.Б 

 

«Машиналық графика» пәнінен В064 - 

«Механика және металлөңдеу» ББ тобының 

білім алушыларына зертханалық жұмыстарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

843.  

Жумалиев Б.Б Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Машинная графика» для обучающихся по 

группе ОП В064 - «Механика и 

металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 орысша Қыркүйек 

2022ж. 

844.  

Абдрашев С.Ж., 

Мырзалиев Д.С., 

Сейдуллаева О.Б. 

«Механизмдер мен машиналар теориясы» 

пәнінен  В064 - «Механика және 

металлөңдеу», В063 – «Электротехника және 

автоматтандыру»,  В062 – «Электротехника 

және энергетика»  және В065 - «Автокөлік 

құралдары» ББ тобының білім алушыларына 

зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік  

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша  қыркүйек 

2022ж 

845.  

Мырзалиев Д.С., 

Сейдуллаева О.Б 

Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине «Теория 

механизмов и машин» для обучающихся  по 

группе ОП В064 - «Механика и 

металлообработка», В063 – «Электротехника 

и автоматизация», В062 – «Электротехника и 

энергетика» и В065 - «Автотранспортные 

средства» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 орысша қыркүйек 

2022ж 

846.  

Сейтказенова К.К. Методические указания для проведения 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Надежность и долговечность машин» для 

обучающихся по группе ОП М103 - 

«Механика и металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

847.  Молдағалиев А.Б. Методические указания для проведения әдістемелік 5 10 орысша қаңтар 



лабораторных занятии по дисциплине 

«Моделирование в CAD/CAMв системе 

SolidWorks» для обучающихся по группе ОП 

М103 - «Механика и металлообработка» 

нұсқау 2023ж 

 

848.  

Ақтаева Ұ.Ж. «Машина бөлшектері» пәнінен В065 - 

«Автокөлік құралдары»  ББ тобының білім 

алушыларына СӨЖ орындауға арналған   

әдістемелік  нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

849.  

Мырзалиев Д.С., 

Сейдуллаева О.Б. 

«Механизмдер мен машиналар теориясы» 

пәнінен  В064 - «Механика және 

металлөңдеу», В063 – «Электротехника және 

автоматтандыру», В062 – «Электротехника 

және энергетика» және В065 - «Автокөлік 

құралдары»  ББ тобының білім алушыларына 

курстық жобаны орындауға арналған   

әдістемелік  нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

850.  

Ақтаева Ұ.Ж. «Теориялық және қолданбалы механика» В070 

– « Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары 

бұйымдары», В068 – «Тамақ өнімдерінің 

өндірісі» ББ тобының білім алушыларына 

СӨЖ орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

851.  

Алибеков О.Б. «Инженерлік механика» пәнінен В073 – 

«Сәулет» ББ тобының білім алушыларына 

СӨЖ орындауға арналған әдістемелік  

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

852.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения СРС 

по дисциплине «Инженерная механика» для 

обучающихся по группе ОП В073 – 

«Архитектура». 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

853.  

Абзалова Д.А., 

 

Методические указания для проведения СРС 

по дисциплине «Сопротивление материалов» 

для обучающихся по группе ОП В064 - 

әдістемелік 

нұсқау 

6 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 



«Механика и металлообработка» 

854.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения СРС 

по дисциплине «Теоретическая и прикладная 

механика» для обучающихся по группе ОП 

В095 – «Транспортные услуги» 

әдістемелік 

нұсқау 

6 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

855.  

Абзалова Д.А. Методические указания для проведения СРС 

по дисциплине «Прикладная механика» для 

обучающихся по группе ОП В071 – «Горное 

дело и добыча полезных ископаемых» 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

856.  

Молдагалиев А.Б. 

Рахымтай Н.Н. 

«SolidWorks ортасында компьютерлік 

моделдеу» пәнінен В064 - «Механика және 

металлөңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына    СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік  нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

857.  

Печерский В.Н. 

Рахымтай Н.Н. 

Методические указания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине 

«Компьютерное моделирование в 

машиностроении»   для обучающихся по 

группе ОП В064 - «Механика и 

металлообработка» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

858.  

Суендыкова К.Б. «Қолданбалы механика» пәнінен В072 – 

«Фармацевтика өндірісінің технологиясы» ББ 

тобының білім алушыларына  СӨЖ орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

859.  

Рахымтай Н.Н. «AutoCAD- та 3D модельдеу және 

визуализация» пәнінен В064 - «Механика 

және металлөңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына    СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

860.  

Мырзалиев Д.С. 

Аринова Д.Б. 

Методические указания для проведения всех 

видов практик по дисциплине «Методическое 

указание по проведению учебной, 

производственной І, ІІ, преддипломной 

әдістемелік 

нұсқау 

3 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 



практики» для обучающихся  по группе ОП 

В064 - «Механика и металлообработка» 

861.  

Мырзалиев Д.С. 

Аринова Д.Б. 

«Оқу, І, ІІ өндірістік, дипломалды 

практикаларын ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік нұсқаулық» В064 - «Механика 

және металлөңдеу» ББ тобының білім 

алушыларына арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

862.  

Сейтханов 

А. М. 

«Конструкциялық материалдар технологиясы 

және материалтану» пәнінен В064 - 

«Механика және металлөңдеу»  ББ тобының 

білім алушыларына СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

5 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

863.  

Бимбетова Г.Ж. «Ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

инновациялық әдістер» пәнінен 6В07215 – 

Мұнай және газ өндіру объектілерін 

пайдалану және оларға қызмет көрсету БББ 

білім алушылары үшін  практикалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

864.  

Бондаренко В.П. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Магистральные 

газопроводы» для обучающихся по ОП 

6В07210 – Нефтегазовое дело 

6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ   

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 орысша 
қыркүйек 

2022ж 

865.  

Шуханова Ж.К. «Сығылған газдарды тасымалдау және сақтау» 

пәнінен 

6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану БББ білім 

алушылары үшін  практикалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

866.  Сарсенбаев Х.А. «Ұңғымаларды салу кезінде бұрғылауды әдістемелік 2 15 қазақша қаңтар 



жобалау» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07215 – Мұнай 

және газ өндіру объектілерін пайдалану және 

оларға қызмет көрсету БББ білім алушылары 

үшін  практикалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар 

нұсқау 2023ж 

 

867.  

Голубев В.Г. 

Жантасов М.К. 

  

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Охрана 

окружающей среды в нефтегазовой отрасли» 

для  обучающихся по ОП 6В07216 – 

Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ   

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 орысша 
қыркүйек 

2022ж 

868.  

Надирова Ж.К. 

Джусенов А.У. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Подземная 

разработка полезных ископаемых» для  

обучающихся по ОП 6В07210 – Нефтегазовое 

дело 

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

869.  

Калменов М.У. 

Чуманов А. 

«Қайран кен орындарын игеру» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07211– Мұнайгаз 

ісі БББ білім алушылары үшін  практикалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

870.  

Жантасов М.К. 

Джусенов А.У. 

 

 

«Газмұнайқұбырлардың машиналар мен 

жабдықтар» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі,  6В07216 - 

Газмұнайқұбырларын және газмұнай 

қоймаларын пайдалану  БББ білім алушылары 

үшін  практикалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар  

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

871.  

Садырбаева А.С. «Газмұнайқұбырларын құрастыру және 

пайдалану» пәнінен 6В07210 – Мұнайгаз ісі, 

6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану  БББ білім 

әдістемелік 

нұсқау 
2 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 



алушылары үшін  практикалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  

872.  

Боташев Е.Т. 

Отарбаев Н.Ш. 

«Автожанармамыр құю кешендері» пәнінен 

6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету, 6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану БББ білім 

алушылары үшін практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

873.  

Шуханова Ж.К. «Сығылған газдарды тасымалдау және сақтау» 

пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07216 - 

Газмұнайқұбырларын және газмұнай 

қоймаларын пайдалану БББ білім алушылары 

үшін  зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар  

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

874.  

Туребекова А.М. 

Бесбаева Н.А. 

«Жалпы және мұнай геологиясы» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07215 – Мұнай 

және газ өндіру объектілерін пайдалану және 

оларға қызмет көрсету,  

6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану  БББ білім 

алушылары үшін  зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

875.  

Сарсенбаев Х.А. «Ұңғымаларды салу кезінде бұрғылауды 

жобалау» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07215 – Мұнай 

және газ өндіру объектілерін пайдалану және 

оларға қызмет көрсету БББ білім алушылары 

үшін СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

876.  
Голубев В.Г. 

Жантасов М.К. 

Методические указания по выполнению СРС 

и СРСП по дисциплине «Охрана окружающей 

әдістемелік 

нұсқау 
1 15 орысша 

қаңтар 

2023ж 



  среды в нефтегазовой отрасли»  

6В07210 – Нефтегазовое дело,  6В07216 – 

Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ   

 

877.  

Туребекова А.М. «Қабат физикасы» пәнінен  6В07210 – 

Мұнайгаз ісі, 6В07215 – Мұнай және газ 

өндіру объектілерін пайдалану және оларға 

қызмет көрсету, 6В07216 - 

Газмұнайқұбырларын және газмұнай 

қоймаларын пайдалану БББ білім алушылары 

үшін   

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 орысша 
қыркүйек 

2022ж 

878.  

Надиров К.С. 

Бимбетова Г.Ж. 

«Газмұнайқұбырлардың және қоймалардың 

сорапты және компрессорлы станциялар»  

пәнінен 6В07210 – Мұнайгаз ісі  6В07215 – 

Мұнай және газ өндіру объектілерін 

пайдалану және оларға қызмет көрсету 

6В07216 - Газмұнайқұбырларын және 

газмұнай қоймаларын пайдалану БББ білім 

алушылары үшін   

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

879.  

Садырбаева А.С. «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» 

пәнінен 

6В07210 - Мұнайгаз ісі БББ білім алушылары 

үшін  СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

880.  

Калменов М.У. 

Чуманов А. 

«Қайран кен орындарын игеру» пәнінен 

6В07210 – Мұнайгаз ісі, 6В07211– Мұнайгаз 

ісі БББ білім алушылары үшін   

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 



881.  

Охапова К.Т. «Қиын жағдайларда мұнай мен газды өндіру» 

пәнінен 

6В07215 – Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және оларға қызмет 

көрсету БББ білім алушылары үшін   

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

882.  

Байботаева С.Е. 

 

Методические указания по 

выполнению СРС и СРСП по дисциплине 

«Оборудование для сбора и хранения нефти» 

для обучающихся по ОП 6В07210 – 

Нефтегазовое дело, 6В07215 – Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти и газа  

әдістемелік 

нұсқау 

1 15 орысша қыркүйек 

2022ж 

883.  

Байботаева С.Е. 

 

«Мұнайгаз кенорындарын игеруде 

инновациялық технологияларды қолдану» 

пәнінен  7М07210 – Мұнайгаз ісі БББ білім 

алушылары үшін практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

 

әдістемелік 

нұсқау 

2 15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

884.  

Корганбаев Б.Н.  «Мұнай-газ өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу 

әдістемесі» пәнінен 7М07181   – 

«Технологиялық машиналар және жабдықтар» 

БББ магистранттары үшін БАӨЖ және 

БАОӨЖ орындауға арналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

885.  

Пазылова Г. Мұнайөңдеу өндірісінің аппараттарын 

беріктікке және қатаңдыққа есептеу пәнінен 

6В07181-«Технологиялық машиналар мен 

жабдықтар»  БББ бойынша студенттің өзіндік 

жұмысын  орындауға арналған  әдістемелік 

нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

886.  
Күмісбеков С.А. «Химиялық кәсіпорындарының заманауи 

өнеркәсіптік жабдықтары» пәнінен 7М07180-

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   20 қазақша қаңтар 

2023ж 



«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» 

БББ бойынша магистранттар үшін 

практикалық сабаққа әдістемелік нұсқау  

 

 

887.  

Сейтханов Н.Т. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Экологическое 

оборудования промышленных предприятии» 

для студентов ОП 6В07180-Технологическое 

машины и оборудования, ОП 6В07181-

Машины и оборудование нефтегазовой 

промышленности и ОП 6В07182-Машины и 

аппараты пищевой промышленности 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

888.  

Досмаганбетова А.А. «Өнеркәсіптің гидромеханикалық және 

механикалық жабдықтары» пәні бойынша 

практикалық жұмыстарды орындауға арналған 

6В07180-«Технологиялық машиналар мен 

жабдықтар», 6В07181-«Мұнайгаз 

өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары»,  

6В07182-«Тамақ өндірісінің машиналары мен 

аппараттары» БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  30 қазақша қыркүйек 

2022ж 

889.  

Хусанов Н.С. “Пісіру ісі” пәнінен 6В07180-«Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар», 6В07181-

«Мұнайгаз өнеркәсіптерінің машиналары мен 

жабдықтары»,  6В07182-«Тамақ 

өнеркәсіптерінің машиналары мен 

аппараттары» БББ студенттеріне зертханалық 

жұмысты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  30 қазақша қыркүйек 

2022ж 

890.  

Жунисов Ғ.Б Дене  шынықтыру пәнінен: «Спорттық ойын 

қозғалыстары» (Үстел теннисі)барлық білім 

беру бағдарламалары ,білім алушылары үшін 

әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 
2,4 50 экз. 

қазақша 
қазан 

2022ж. 

 



891.  

Аманбаева Г.Т Дене  шынықтыру пәнінен: «Баскетбол 

ойынының әдіс тәсілдері» барлық білім беру 

бағдарламалары ,білім алушылары үшін 

әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 
2,4 50 экз 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

892.  

Жұматай А. Дене шынықтыру пәнінен «Спорт ойынын 

дене тәрбиесі сабағында қолдану әдістемесі»  

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 қазақша сәуір 

2023ж 

893.  

Туреханов К.Е. 

 Бексейтов Н.Б 

Қарғабаев Қ.Ж. 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Актер шеберлігінің сахналық негіздері-ІІІ» 

пәнінен практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

894.  

Мекенбаева Э.А. 

Аманалиев Қ. 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Театр тарихы және драматургия негіздері» 

пәнінен практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

895.  

Емкулова А. 

Жұмағулов Қ. 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Театр қойылымдарын продюсерлеу және 

технология негіздері» пәнінен практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

896.  

Гамарник М.Я. 

 

6В11124-«Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы 

білім алушыларына арналған «Эстрада-джаз  

гармониясы-І» пәнінен практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

897.  
Мусакулова Д.А. 6В11124-«Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



білім алушыларына арналған«Дауыс қою 

технологиясы І» пәнінен жеке сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

898.  

Серікбаева Қ.Қ. 6В11124-«Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы 

білім алушыларына арналған  «Ән айтудағы 

орфоэпия» пәнінен практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

899.  

Ағабеков Р.Ш. 

Серікбаева Қ.Қ. 

 

6В11124-«Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы 

білім алушыларына арналған «Өндірістік 

практикаІІ» практикасының өтілуі бойынша 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

900.  

Гамарник М.Я 

Мусакулова Д.А. 

6В11124-«Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы 

білім алушыларына арналған «Қазіргі заманғы 

эстрадалық репертуарды талдау-І» пәнінен 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

901.  

Жандарбеков А 

 Қарғабаев Қ.Ж. 

Сраилов Б.Б 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Актер шеберлігінің сахналық негіздері-ІІІ» 

пәнінен жеке сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

902.  

Абсаматова Э.А. 

Отарбаева Б.Қ 

Дауренбеков Б.Қ 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Продюсерлік жобаларды ұйымдастыру және 

іске асыру» пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

903.  
Мусакулова Д.А. 

Гамарник М.Я. 

6В11124 -"Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қаңтар 

2023ж 



Мустафаев Б.Н білім алушылары үшін дипломалды 

практиканың өтілуіне арналған әдістемелік 

нұсқау 

 

904.  

Мусакулова Д.А. 

Серікбаева Қ.Қ. 

 

 

6В11124 -"Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу"  

білім беру бағдарламасы білім алушылары 

үшін дипломдық жұмыс   жазылуға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

905.  

Жұмабай Л. 

Амиркулов Б.О 

Спанов Б.А. 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» және 

6В11124 -"Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу"  білім беру 

бағдарламалары  білім алушыларына  «Көркем 

бұқаралық жұмыс-ІІ»пәнінен практикалық 

сабақты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

906.  

Жұмабай Л. 

Ормолдаева М.А. 

 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» және 

6В11124 -"Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу"  білім беру 

бағдарламалары  білім алушыларына  «Көркем 

бұқаралық жұмыс-1»пәнінен студенттің 

өзіндік жұмыстарын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қжыркүйек 

2022ж 

907.  

 

Бексейітов Н. 

Төлебаева Ғ.Б. 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу»   білім беру 

бағдарламалары  білім алушыларына  

«Сахналық қимыл негіздері және сахналық 

қойылымдардағы ритмика-І» пәнінен 

практикалық сабақты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

908.  
Ботаев Б.Ч. 

Төлебаева Ғ.Б. 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу»   білім беру 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



бағдарламалары  білім алушыларына  

«Сахналық қимыл негіздері және сахналық 

қойылымдардағы ритмика-І» пәнінен 

студенттің өзіндік жұмыстарын орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

909.  

Төлебаева Ғ.Б. 6В11124 -"Мәдени-тынығу қызметі және 

эстрадалық ән салу"  

білім беру бағдарламасы білім алушылары 

үшін  Би пластикасының негіздері-І пәнінен 

практикалық сабақты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

910.  

Примкулова Ш.Н.  «6В11130 – Вокалдық-хор қызметінің 

менеджменті» білім беру бағдарламасы 

бойынша білім  алушылар  үшін «Музыка 

теориясы және сольфеджио» пәнінең 

практикалық сабақтарға арналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

911.  

Естемесова С.С. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Музыкалық шығармаларды талдау» пәнінен 

БАӨЖ ұйымдастыруға арналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

912.  

Фаттахова Н.Т. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Музыкалық композиция (аранжировкалау, 

импровизациялау)» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

913.  

Танкешова Ф.С. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін  

«Диплом алды практика» өтуге  арналған  

әдістемелік нүсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

914.  
Әділова Ш.С. «6В11130 – Вокалдық-хор қызметінің 

менеджменті» білім беру бағдарламасы 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



бойынша білім  алушылар  үшін «Дирижерлау 

және шығармашлық ұжыммен жұмыс істеу 

әдістемесі 1» пәнінен жеке сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқау 

915.  

Ибрагимова Э.А. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін  

«Музыкалық аспап»пәнінен жеке сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

916.  

Агабекова С.С. «6В11130 – Вокалдық-хор қызметінің 

менеджменті» білім беру бағдарламасы 

бойынша білім  алушылар  үшін «Дирижерлау 

және шығармашлық ұжыммен жұмыс істеу 

әдістемесі 1» пәнінен практика сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

917.  

Жайлымысова Г.А., 

Әділова Ш.С. 

. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін  

«Әлем музыкасының тарихы» пәніне  

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

918.  

Танкешова Ф.С. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін  

«Хор класы және хормен жұмыс істеу 

практикумы» пәнінен  практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

919.  

Елгонова С.Д.   

 

«6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім  алушылар  

үшін    «Вокал»   пәнінен жеке сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

920.  

Ибраимова П.Т. 6В01430 – «Бейнелеу өнері және сызу» білім 

алушыларына «Дизайн  және заманауи 

қолөнер үлгілірі – II»  пәнінен  практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

921.  Ибраимова П.Т. «Визуалды өнер( Кескіндеме) –II»  пәнінен әдістемелік 2  20 қазақша қыркүйек 



6В01430 – «Бейнелеу өнері және сызу» 

мамандығы БББ білім алушыларға   

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау 

нұсқау 2022ж 

922.  

Естемкулов С.А. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім  алушылар  үшін 

«Ноталық редактормен жұмыс » пәнінен 

практикалық сабақтарға арналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

923.  

Ильясов М.Д. «6В01420-Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім  алушылар  

үшін    «Музыкалық аспап 3 ((Қосымша 

музыкалық аспап фортепиано ) пәнінен БАӨЖ 

ұйымдастыруға арналған  әдістемелік 

нұсқау)»   пәнінен жеке сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

924.  

Абусева А.З. Методические указания по тренингу для 

обучающихся по обраовательной программе 

6В02130-Хореография по дисциплине 

«Техника исполнения народно-сценического 

танца III»  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысш қыркүйек 

2022ж 

925.  

Азизханова Д.К. Методические указания по тренингу для 

обучающихся по обраовательной программе 

6В02130-Хореография  по дисциплине 

«Техника исполнения казахского танца III»  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

926.  

Бегишева Ю.В. Методические указания по по тренингу для 

обучающихся по обраовательной программе 

6В02130-Хореография  по дисциплине 

«Техника исполнения классического танца 

IV»  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 орысша қыркүйек 

2022ж 

927.  

Мырзаев С.А. Методические указания  тренингу для 

обучающихся по обраовательной программе 

6В02130-Хореография    по дисциплине 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

 



«Техника исполнения танцев европейской 

программы 

928.  

Курманбаев С.А. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Режиссердің дыбыс режиссерімен жұмысы» 

пәнінен практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

929.  

Шикиртаев Б.Б. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Режиссура 4» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

930.  

Адилханов Н. А. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Режиссура-1» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

931.  

Жолдасов Е.А. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Шоу көрсетілімін ұйымдастыру» пәнінен 

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

932.  

Сиқымбаева А.Е. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Режиссерлік қойылым-5,6» пәнінен 

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

933.  

Өмірбек М. Н. 

 

6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Сахна тілі-5» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

934.  

Мүтәлі Ә.А. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Монтаж» пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



935.  

Абдрахимова Р.Р. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Би-3» пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

936.  

Мырзаев С.А. Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по 

образовательной программе 6В02130-

Хореография по дисциплине «Техника 

исполнения латиноамериканских танцев» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

937.  

Абусева А.З. Методические указания по проведению 

профессиональных практик для 

обуччающихся по ОП 6В02130-Хореография. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

938.  

Азизханова Д.К. Методические указания по тренингу для 

обучающихся по обраовательной программе 

6В02130-Хореография  по дисциплине 

«Техника исполнения казахского танца IV»  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

939.  

Абдрахимова Р.Р. 6В02120-Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін   

«Режиссердің балетмейстермен жұмыс 

жасауы» пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

940.  

Абусева А.З. Методические указания по тренингу для 

студентов  по образовательной программе  

6В02130-Хореография по дисциплине 

«Техника исполнения народно-сценического 

танца І» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

941.  

Тлеубаева Б.С., 

 

Методические указания к практическим 

занятиям для студентов  по образовательной 

программе  6В02130-Хореография по 

дисциплине «Композиция классического 

танца І» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

942.  Сулейменова Ж. 
  Арнайы кескіндеме пәнінен 5В041400 

«Графика»  мамандығының студенттеріне 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 



6В02150  «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

практикалық сабақтарға арналған    

943.  Ибраимова П.Т.  

Арнайы мүсін пәнінен 6В02161  – «Сәндік 

қолданбалы өнер» білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

практикалық сабақтарға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

944.  Оспанов Д.М. 

Дайын бұйымдарды өңдеу және сәндеу 

техникасы пәнінен 6В02161  – «Сәндік 

қолданбалы өнер» білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына    

практикалық сабақтарға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

945.  
Есенбаева К.А. 

 

Сурет кескіндемесі ІІ пәнінен 6В02140  

Кескіндеме білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына   практикалық сабақтарға 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

946.  Миронова Т.Г. 

М/у по практическим занятиям  по предмету 

«Элементы и процессы профильного дизайна 

І» для студентов образовательной программы 

6В02171–Дизайн среды                  

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 орысша 

қараша 

2022ж 

947.  Айдосов А. 

Кескіндеме пәнінен 6В02140  Кескіндеме 

білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына   практикалық сабақтарға 

арналған                                      

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша 

қараша 

 2022ж 

948.  Рустемова С.И. 

Компьютерлік графика пәнінен 6В02170 –

«Сән дизайны» білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына   практикалық сабақтарға 

арналған                                                                     

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

949.  Дайрабаева Г.И. 

Киімдерді дайындаудың технологиясы  II 

пәнінен 6В02170 –«Сән дизайны» білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

практикалық сабақтарға арналған                                                                     

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

950.  Ибрагимова Л.Т. Материалтану пәнінен 6В02170 –«Сән әдістемелік 2  5 қазақша қараша 



дизайны» білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына  практикалық сабақтарға 

арналған                                                                      

нұсқау  2022ж 

951.  Миронова Т.Г. 

М/у по практическим занятиям  по предмету 

«Проектирование объектов профильного 

дизайна І» для студентов образовательной 

программы 6В02171–Дизайн среды                                                   

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 орысша 

қыркүйек 

2022ж 

952.  Жорабеков С. 

Материалтану IІ пәнінен 6В02140  Кескіндеме 

білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына   практикалық сабақтарға 

арналған                                     

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

953.  

П ғ қ доцент 

Дарибаева Р Д 

Даярлау бағыты  «Әлеуметтік қамтамасыз 

ету»  6В11410-«Әлеуметтік жұмысы» білім 

беру бағдарламасы  білім алушыларына 

арналған  «Әлеуметтік  жұмыс әдістері мен 

технологиялары» пәнінің   БАӨЖ   орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

954.  

П ғ қ доцент  

Дарибаева Р Д 

Даярлау бағыты  «Әлеуметтік қамтамасыз 

ету»  6В11410-«Әлеуметтік жұмысы» білім 

беру бағдарламасы  білім алушыларына 

арналған  «Жастармен әлеуметтік жұмыс» 

пәнінен практикалық сабақ   орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

955.  

Толегенова К 

 

Даярлау бағыты  6В114«Әлеуметтік 

қамтамасыз ету» 6В11410-«Әлеуметтік 

жұмысы»  білім беру бағдарламасы   білім 

алушыларына  арналған  «Зейнетақымен  

қамтамасыздандыру » пәнінен  БАӨЖ   

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

956.  

Назанова Г. 

аға оқытушы 

Даярлау бағыты  6В111«Қызмет көрсету 

саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120-

«Мәдени-тынығу жұмысы»  мамандығы  білім 

алушыларына арналған  «Сценарий шеберлік 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



негіздері» БАӨЖ   орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

957.  

Жақсылықова Диана  

оқытушы 

Даярлау бағыты  6В114«Әлеуметтік 

қамтамасыз ету» 6В11410-«Әлеуметтік 

жұмысы»  білім беру бағдарламасы   білім 

алушыларына  арналған  «Патронат және 

патронат отбасы » пәнінен   практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау   

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

958.  

Жақсылықова Диана  

оқытушы 

Даярлау бағыты  6В114«Әлеуметтік 

қамтамасыз ету» 6В11410-«Әлеуметтік 

жұмысы»  білім беру бағдарламасы   білім 

алушыларына  арналған  «Әлеуметтік 

жұмыстың тарихы мен теориясы» пәнінен  

БАӨЖ   орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

959.  

Ауельбекова Г  

аға оқытушы 

Даярлау бағыты  6В111«Қызмет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмысы»  

білім беру бағдарламасы   білім алушыларына  

«Аспапта  орындаушылық өнер-І»  пәнінен 

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

960.  

Туткабаева М.А 

аға  оқытушы 

Даярлау бағыты  6В111«Қызмет көрсету 

саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120-

«Мәдени-тынығу жұмысы»  білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларына  арналған  

«Коммуникативті  мәдениет негіздері» 

пәнінен практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

961.  

Қуанышова Г.Е Даярлау бағыты  6В111«Қызымет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмыс»  

білім беру бағдарламасы   білім алушыларына  

арналған  « Балалар мен жастардың бос 

уақытын ұйымдастыру әдістемесі»  пәнінен 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау 

962.  

Байтанатова М.Ж. Даярлау бағыты  6В111« Қызмет көрсету 

саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120-

«Мәдени-тынығу жұмысы»  білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларына  арналған  

«Сценарий шеберлік негіздері »пәнінен 

практикалық сабақтарға  арналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

963.  

Смағұл Х.Ж. Даярлау бағыты  6В111« Қызмет көрсету 

саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120-

«Мәдени-тынығу жұмысы»  білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларына  арналған  

«Аспапта орындаушылық өнер I» пәнінен 

БАӨЖ  арналған  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

964.  

Дарибаева Р.Д Даярлау бағыты  «Әлеуметтік қамтамасыз 

ету»  6В11410-«Әлеуметтік жұмысы» білім 

беру бағдарламасы  білім алушыларына 

«Диплом жұмыс жазуға» арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

965.  

Кадыралиева А.М Даярлау бағыты  6В111«Қызмет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмысы»  

білім беру бағдарламасы   білім алушыларына 

арналған «Диплом жұмыс жазуға» арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

966.  

Жолдасбекова Қ.А Даярлау бағыты  6В111«Қызмет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмысы»  

білім беру бағдарламасы   білім алушыларына 

арналған «Диплом жұмыс жазуға» арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

967.  

Тарасенко  Т Даярлау бағыты  6В111«Қызмет көрсету 

саласы» 6В11120-«Мәдени-тынығу жұмысы»  

білім беру бағдарламасы   білім алушыларына 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 орысша қыркүйек 

2022ж 



арналған «Сценическое движение и ритмика»  

пәнінен практикалық сабақтарға  арналған  

әдістемелік нұсқау 

968.  

Байхожаева Б.Е. «Таңдап алған спорт түрінен дене, 

функционалдық және психологиялық  

дайындық негіздері» пәні бойынша 6В01440 – 

«Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

969.  

Байхожаева Б.Е. «Таңдап алған спорт түрінен дене, 

функционалдық және психологиялық  

дайындық негіздері» пәні бойынша 6В01440 – 

«Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін өзіндік жұмысына  арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

970.  

Есалиев А. «Емдік дене тәрбиесі және массаж» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін өзіндік 

жұмысына  арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

971.  

Райымбекова Г. «Емдік дене тәрбиесі және массаж» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

972.  

Кулматова А.Х. «Таңдаған спорт түрінің техникалық-

тактикалық дайындығы (волейбол)» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қазан 

2022ж 



практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

973.  

Балабеков А.Т. «Спорттың негізі және қолданбалы дене 

тәрбиесі» пәні бойынша 6В01440 – «Дене 

шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қазан 

2022ж 

974.  

Балабеков А.Т. «Спорттың негізі және қолданбалы дене 

тәрбиесі» пәні бойынша 6В01440 – «Дене 

шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін өзіндік жұмысына  арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қазан 

2022ж 

975.  

Жанбыров Б.Н. «Таңдаған спорт түріндегі спорттық 

дайындықты басқару үрдісі (волейбол)» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қараша 

2022ж 

976.  

Изосимова М.А. Методические указания к практическим 

занятиям дисциплины «Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе)» для обучающихся  направления  

образовательной программы 6В01440 – 

«Физическая культура и спорт» 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 орысша желтоқсан 

2023ж 

977.  

Елубаев С.И. «ТЖ кезіндегі алғашқы медициналық көмек» 

пәні бойынша 6В01410 – «Бастапқы әскери 

дайындық» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

978.  Елубаев С.И. «ТЖ кезіндегі алғашқы медициналық көмек» әдістемелік 1,8 50 қазақша қаңтар 



пәні бойынша 6В01410 – «Бастапқы әскери 

дайындық» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін өзіндік 

жұмысына  арналған әдістемелік нұсқау 

нұсқау 2023ж 

 

979.  

Ережепов М.М. «Азаматтық қорғаныс» пәні бойынша 6В01410 

– «Бастапқы әскери дайындық» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша ақпан 

2023ж 

980.  

Ережепов М.М. «Азаматтық қорғаныс» пәні бойынша 6В01410 

– «Бастапқы әскери дайындық» білім беру 

бағдарламасының бағытындағы білім 

алушылары  үшін өзіндік жұмысына  арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша ақпан 

2023ж 

981.  

Оспанбаев Е.С. «Таңдап алған спорт түрі бойынша жарыстық 

қызметін жетілдіру (бокс)» пәні бойынша 

6В01440 – «Дене шынықтыру және спорт» 

білім беру бағдарламасының бағытындағы 

білім алушылары  үшін практикалық сабаққа 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,8 50 қазақша ақпан 

2023ж 

982.  
Бахтибаева Ф.А. 

 

МУ  по дисциплине «Русский язык» для всех 

образовательных программ. 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қараша  

2022ж 

983.  

Калбаева А.Т. МУ к СРО по дисциплине 

«Профессиональный русский язык» 

ОП6В02220 – «История» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

984.  

Саматаева К.Б.  МУ к СРО по дисциплине 

«Профессиональный русский язык» 

ОП6В02140- «Живопись». 

 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

985.  

Бекназарова Р.К. МУ к СРО по дисциплине «Современный 

литературный процесс» ОП 6В02311-

«Филология: русский язык»; 6В01720- 

«Русский язык и литература». 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

 



986.  

Калдыкозова С.Е. МУ к ПЗ по дисциплине «Технология 

критериального оценивания» ОП 6В02311-

«Филология: русский язык»; 6В01720-

«Русский язык и литература». 

 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

987.  

Джунисова А.А МУ к ПЗ по дисциплине «История русской 

литературы 11-18 вв.» для студентов ОП 

6В02311 - Филология 

әдістемелік 

нұсқау 

2  30 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

988.  

Жумагулова Ж.Ж. МУ к ПЗ по дисциплине «Теория и практика 

ономастики» ОП 6В02311 – Филология: 

русский язык  

әдістемелік 

нұсқау 

2  30 орысша қараша  

2022ж 

 

989.  

Абитиярова А.А. МУ к ПЗ по дисциплине Современная 

социолингвистика ОП 6В02311 – Филология: 

русский язык 

әдістемелік 

нұсқау 

2  30 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

990.  

Рысбаева М.К. МУ к ПЗ по дисц. «Русский язык» 6В04210 

«Юриспруденция» (уровень С1) 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

991.  

Сералиева Г.Е МУ к СРО по дисциплине «Русский язык» 

ОП6В10210 -  «Социальная работа».  

әдістемелік 

нұсқау 

2  30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

992.  

Сералиева А.Е МУ к СРО по дисциплине «Русский язык» - 

ОП 6В11121 – «Продюссирование и 

технология театральной постановки»  

әдістемелік 

нұсқау 

2 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

993.  

Абитова Г.О. 

Керимжанова А.С. 

МУ по дисциплине «Русский язык» - 

ОП6В01510 – «Математика».  

 

әдістемелік 

нұсқау 

2  30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

994.  

Утегенова Г. 

Байменова С. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен  6В01540-«Химия» 

білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қыркүйек  

2022ж 

 

995.  

Кансеитова Ж. 

Танабаева Г. 

Жамашева Ж.  

«Қазақ тілі» пәнінен 6В04140 – Қаржы білім 

беру бағдарламасының білім алушыларына 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

996.  Сариева Т. «Кәсіби қазақ тілі» пәнінен  6В01720-«Орыс әдістемелік 2  50 қазақша қыркүйек  



 тілі және әдебиеті» білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

нұсқау 2022ж 

 

997.  

Байменова С. «Кәсіби қазақ тілі» пәнінен   6В01520- 

«Физика» білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек  

2022ж 

 

998.  

Сайлаубеков А. 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен 6В05120-

«Биотехнология» білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек  

2022ж 

999.  

Әбдікерімова Г. 

Мадалиева А. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнінен  6В02130- 

«Хореография» білім беру бағдарламасының 

білім алушыларына арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1000.  

Тілеубердиев Б.М. «Танымдық семантика» пәнінен практикалық 

сабаққа арналған 8D02310 «Филология» БББ 

докторанттарына арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1001.  

Елтаева Ж.Қ. «Ежелгі дәуір және орта ғасырлардағы 

әдебиет тарихы» пәнінен 6В02310- 

Филология:Қазақ тілі, 6В01710-Қазақ тілі мен 

әдебиеті БББ студенттеріне арналған 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

1002.  

Бескемпірова Г. К. 

 

«Бағалаудың өлшемдік технологиялары»  

пәнінен «Филология:Қазақ тілі», 6В01710-

«Қазақ тілі мен әдебиеті» БББ студенттеріне 

арналған  практикалық сабақты орындауға 

арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

1003.  

Бескемпірова Г. К. 

 

«Бағалаудың өлшемдік технологиялары»  

пәнінен СӨЖ, ОСӨЖ-ді орындауға арналған 

нұсқау. 6В02310«Филология:Қазақ тілі», 

6В01710-«Қазақ тілі мен әдебиеті» БББ 

студенттеріне арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

1004.  

Таджиев Х. Х.,  

Арынбаева Р.А. 

«Мұхтартану» пәнінен практикалық 

сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 

Барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 



1005.  

Жолдасбек Л.О., 

Ыбырайым Ә.О. 

«Лингвистикалық зерттеулерді ұйымдастыру 

және жоспарлау» пәнінен 7М02310 

«Филология» БББ 

магистранттарыныңпрактикалық 

сабақтарынаарналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қараша 

2022ж 

1006.  

Жолдасбек Л.О. 

Ыбырайым Ә.О. 

«Лингвистикалық зерттеулерді ұйымдастыру 

және жоспарлау» пәнінен 7М02310 

«Филология» БББ  магистранттарына МӨЖ-ге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қараша 

2022ж 

1007.  

Жолдасбек Л.О. 

Ыбырайым Ә.О. 

«Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы 

мен әдістемесі» пәнінен. 8D02310 

«Филология» БББ докторанттарының 

практикалық сабақтарына арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қараша 

2022ж 

1008.  

Тасполатов Б.Т. «Тіл білімінің жаңа бағыттары» пәнінен 

7М02310 «Филология» БББ 

магистранттарының практикалық сабақтарына 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

1009.  

Әлімқұлов Ә. Ө.  «Жалпы тіл білімі» пәнінен 6В02310 

«Филология:Қазақ тілі», 6В01710-«Қазақ тілі 

мен әдебиеті» БББ студенттерінің 

практикалық сабақтарына арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

1010.  

Әлімқұлов Ә. Ө.  «Жалпы тіл білімі» пәнінен 6В02310 

«Филология:Қазақ тілі», 6В01710-«Қазақ тілі 

мен әдебиеті» БББ студенттерінің СӨЖ-ге 

арналған     

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

1011.  

Турдалиева Р. С. «Шешендік өнер және мәнерлеп оқу» пәнінен 

6В02310 «Филология:Қазақ тілі» БББ 

студенттеріне СӨЖ-ге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қараша 

2022ж 

1012.  

Турдалиева Р. С. «Шешендік өнер және мәнерлеп оқу» пәнінен 

6В02310 «Филология:Қазақ тілі» БББ 

студенттеріне практикалық сабаққа арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қараша 

2022ж 

1013.  
Жолдасбек Л.О. «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 

лексикографиясы» пәнінен 6В02310 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша ақпан 

2023ж 



«Филология:Қазақ тілі» БББ студенттеріне 

практикалық сабаққа арналған   

1014.  

Жолдасбек Л.О. «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 

лексикографиясы» пәнінен 6В02310 

«Филология:Қазақ тілі» БББ студенттеріне 

СӨЖ, ОСӨЖ-ге арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша ақпан 

2023ж 

1015.  

Әділбекова Ж.Қ. «Қазақ тілінің фразеологиялық семантикасы» 

пәнінен 7М02310–«Филология» БББ 

магистранттарына арналған  практикалық 

сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1016.  

Әділбекова Ж.Қ. «Қазақ тілінің фразеологиялық семантикасы» 

пәнінен 7М02310–«Филология» БББ 

магистранттарына    МӨЖ-ге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1017.  

Кайимов М. А. «Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

негізінде қазақ әдебиетін оқытудың 

әдістемесі» пәнінен 6В01710. Қазақ тілі мен 

әдебиеті БББ студенттеріне СӨЖ-ге арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

4 50 қазақша қараша 

2022ж 

1018.  

Корабаева К.З. 

 

 

 

«Электротехниканың теориялық негіздері II», 

«Электротехниканың теориялық негіздері II» 

пәні бойынша 6В07150 – 

«Электроэнергетика»,6В07151 – «Электрмен 

жабдықтау»  ББ студенттеріне зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 30 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1019.  

Чимкентбавеа Р.М. «Электротехникалық материалдартану» пәні 

бойынша 6В07150 – «Электрэнергетика», 

6В07151– «Электрмен жабдықтау» ББ 

студенттеріне зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 30 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1020.  

Апсеметова А.Т. 

 

 

 «Релелік қорғаныс және электр жабдықтау 

жүйелерінің автоматикасы» пәні бойынша 

6В07150 – «Электрэнергетика», 6В07151 – 

«Электрмен жабдықтау» ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 

қазақша 

қыркүйек 

2022 



1021.  

Утебаев Е.М. 

Батырбенов А.А 

 

«Автоматтандырылған басқару жүйелері»  

пәнінен 6В07110– «Автоматтандыру және 

басқару»ББстуденттеріне зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1022.  

Джаналиев Б.М. 

Умбетов А.Ж. 

«Сандық байланыс технологиясы»  пәнінен 

6В06210 – «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» ББстуденттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1023.  
Усенова А.Ж., 

Куленова Э.Т. 

«Операциялық жүйелер, орталар және 

қабықшалар» пәнінен 6В06120-  «Ақпараттық 

жүйелер» ББ студенттеріне зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1024.  

Тағай Г.Қ.,   

Жангир Н.Б.,  

Боташова А.О. 

«Объектно-ориентированное 

программирование» пәнінен 6В06120   - 

«Ақпараттық жүйелер» ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған   

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 орысша 

 

қыркүйекж 

2022ж 

 

1025.  
Ельбергенова  Г.Ж. 

Куленова Э. 

«Бағдарламалау технологиясы» пәнінен 

6В06120   - «Ақпараттық жүйелер»  ж/е 

6В06140  - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
 

3 

 

100 
қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1026.  

Калбаева А.Т.,  

Изтаев Ж.Д., 

Жақсанова А.Н. 

«Технология программирования» пәнінен 

6В06120   - «Ақпараттық жүйелер»  ж/е 

6В06140  - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша 
қыркүйек 

2022ж 

1027.  
Аширбекова Ж.Ш., 

Бекжигитова А.Е. 

«Ақпараттық жүйелерді бизнес модельдеу 

және құрастыру» пәнінен 6В06120, 6В06140, 

6В04140, 6В11110 ББ  студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

 

1028.  
Боташова А.О.,  

Тағай Г.Қ. 

«Объектно-ориентированное 

программирование» пәнінен 6В06120   - 

«Ақпараттық жүйелер» БББ студенттеріне 

әдістемелік 

нұсқау 3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 



зертханалық жұмыстарды орындауға арналған   

1029.  Куракбаева С.Ж. 

«IT-инфраструктура»  пәнінен 6В06120-  

«Ақпараттық жүйелер» ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған   

әдістемелік 

нұсқау 3 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1030.  
Тилеуов Г.Е.,  

Изтаев Ж.Д. 

«Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» 

пәнінен 6В06140  - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1031.  
Ельбергенова  Г.Ж. 

Куленова Э. 

«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәнінен 

6В06120   - «Ақпараттық жүйелер»  ж/е 

6В06140  - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау  

 

3 

 

 

100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1032.  

Ботаев Б.Б., 

Бекжигитова А.Е. 

 

«1С ортасында конфигурациялау» пәнінен 

6В06120 – «Ақпараттық жүйелер» ББ 

студенттеріне зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1033.  

Тарасова Р.Н.  Методические указания по лабораторным 

работам «Основы интеллектуальных систем» 

(Для ОП 6В06130-ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 

орысша 
қыркүйек 

2022ж 

1034.  

Кенжебаева У.Е. Методические указания по лабораторным 

работам«Архитектура и организация 

компьютерных систем» (Для ОП 6В06130-

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 

орысша 

қыркүйек 

2022ж 

1035.  

Шаймерденова Л.Е. 

 

Методические указания по лабораторным 

работам по дисциплине «Алгоритмизация и 

программирование» (Для ОП  6В06130 - 

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1036.  

Ермекбаева Г.Ы. «Деректер қорын басқару жүйесі» пәнінен(для 

ОП 6В06130 – ВТиПО) студенттеріне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 қазақша 

қаңтар 

2023ж 

 

1037.  
Мусабекова Л.М. Методические указания по лабораторным 

работам по дисциплине «Управление 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 орысша 

қыркүйек 

2022ж 



информационных систем» (для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) 

1038.  

 Досанова Г.Ш. «Графиканың қолданбалы бағдарламалары» 

пәнінен(для ОП 6В06130 – ВТиПО) 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

1039.  

Тарасова Р.Н. Методические указания по лабораторным 

работам «Объектно-ориентированное 

программирование» (Для ОП 6В06130-

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1040.  

Шаймерденова Л.Е. Методические указания по лабораторным 

работам по дисциплине «Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздері» (Для ОП  6В06130 - 

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1041.  

Жантасов О.А. «Мобильді қосымшаларды құрастыру 

негіздері» пәнінен (для ОП 6В06130 – ВТиПО) 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1042.  

Жантасов О.А. Методические указания по лабораторным 

работам по дисциплине «Основы разработки 

мобильных приложений»  (для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

1043.  

Кенжебаева У.Е. Методические указания по лабораторным 

работам по дисциплине 

«Цифроваясхематехника» (для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

1044.  

Шайдуллина А.А. Методические указания по лабораторным 

работам по дисциплине «Основы разработки 

мобильных приложений»(для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 
4 50 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

1045.  

Овчинников В.А.  «Энергосбережение и возобновляемые 

источники энергии» пәні бойынша 6В07150- 

«Электроэнергетика», ББ студенттеріне 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
4 30 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1046.  Кулмаханова И.К.  «Электрэнергетикадағы энергоаудит» пәні әдістемелік 3 30 қазақша қыркүйек 



 

 

бойынша 6В07151 – «Электрмен жабдықтау» 

ББ студенттеріне практикалық сабаққа 

арналған 

нұсқау 2022ж 

1047.  

Ильясова К.У. 

 

 

«Сұйық және газ механикасы» пәні бойынша 

6В07140 – «Жылуэнергетика» ББ 

студенттеріне практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 

 

 

30 

 

 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

1048.  

Джумагулова К.С. 

 

«Энергия үнемдеу және жаңғыртылған 

энергия көздері» пәні бойынша 6В07150 – 

Электрэнергетика», 6В07151– «Электрмен 

жабдықтау» ББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 30 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1049.  

Ильясова К.У. 

 

 

«Гидравлика, жылу техникасы және 

термодинамика» пәні бойынша 6В07210-

«Мұнай-газ ісі» ББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 30 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1050.  

Шинибекова Р.А. 

Токенов Н.П. 

 

 

«Автоматтандырылған электржетегінің 

теориясы» пәні бойынша 6В07150 – 

«Электрэнергетика», 6В07151– «Электрмен 

жабдықтау» ББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1051.  

Уралов Б.К. 

 

 

 «Информационные технологии в 

электроэнергетике» пәні бойынша 7М07150 

«Электроэнергетика» ББ магистранттарына 

практикалық сабаққа арналған  

әдістемелік 

нұсқау 
3 30 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1052.  

Файз Н.С.  «Электр станциялар мен қосалқыстанциялар» 

пәні бойынша 6В07150 – 

«Электроэнергетика» ББ студенттеріне 

практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 30 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1053.  

Джакибаев А.Ш. «Берілгендер қоры»6В07110– 

«Автоматтандыру және басқару»ББ 

студенттеріне практикалық сабақтарға 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
10 20 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1054.  Батырбеков А.А. Методические указания к практическим әдістемелік 3 50 орысша қаңтар 



Мусабеков А.А 

Утебаев Е.М 

занятиям по дисциплине «Линейных систем 

автоматического регулирования»» для 

студентов ОП 6В07110– «Автоматизация и 

управление» 

нұсқау 2023ж 

 

1055.  

Исмаилов С.У. Методические указания по выполнению 

практических занятий для магистрантовОП 

7М07110 - Автоматизация и управление по 

дисциплине «Элементты и устройство 

компьютерных управляющий систем»  

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1056.  

Есмаганбетов Б.Е.  Методические указания по выполнению 

практических занятий для докторантов ОП 

8D07110 - "Автоматизация, управление и 

системы цифровой обработка данных" по 

дисциплине «Сжатие данных в 

радиотелеметрических системах»  

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1057.  

Арыстанбаев К.Е. 

Абдрахманов Д.А.  

«Дыбыстық теледидарлық хабар тарату 

жүйелері мен құрылғылары»пәнінен 6В06210 

– «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» ББстуденттері үшін 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

10 20 қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

1058.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Надежность систем 

управления» для образовательной программы 

6В07110– «Автоматизация и управление» 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 орысша 

қыркүйек 

2022ж 

1059.  

Кочерова А.А. «Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау» 

пәнінен 6В07140– «Жылу энергетикасы» ББ 

студенттері үшін практикалық сабақтарға 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1060.  

Апсеметов А.Т.,  

Есенов Е.К., 

Амангелді Т.Т. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Программирование 

промышленных контроллеров» для студентов 

ОП 6В07110 - Автоматизация и управление. 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 орысша 

қыркүйек 

2022ж 

1061.  Есенбек А.С. «Электроника»пәнінен 6В07110– әдістемелік 3 50 қазақша қыркүйек 



Байгабылова Б.К. 

Маркабаева Д.Б. 

«Автоматтандыру және басқару» 

ББстуденттері үшін практикалық сабақтарға 

арналған 

нұсқау 2022ж 

1062.  

Мирзабаева Б.И. «Роботтар мен роботехникалық жүйелерді 

басқару»пәнінен 6В07110– «Автоматтандыру 

және басқару» ББ студенттері үшін 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1063.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

«Мобильді байланыс жүйелері мен 

құрылғылары» пәнінен 6В06210 – 

«Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» ББ студенттері үшін 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1064.  Иманбаева А.Б. 

«Дифференциалдық теңдеулер» пәнінен 

6В06140 - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

практикалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
6 100 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

 

1065.  
Аширбекова Ж.Ш., 

Кокеш А.Н. 

«Ақпараттық жүйелерді бизнес модельдеу 

және құрастыру» пәнінен 6В06120, 6В06140, 

6В04140, 6В11110  ББ  студенттеріне 

практикалык жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша 
қыркүйек 

2022ж 

 

1066.  

Калбаева А.Т.,  

Изтаев Ж.Д. 

Жақсанова А.Н 

«Алгоритмизация и программирование» 

пәнінен 6В06120   - «Ақпараттық жүйелер»  

ж/е 6В06140  - «Математикалық және 

компьютерлік моделдеу»  ББ студенттеріне 

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1067.  
Усенова А.Ж., 

Мугалбекова А.А 

«Желілік технологиялар» пәнінен 6В06140 - 

«Математикалық және компьютерлік 

моделдеу»  ББ студенттеріне СӨЖ және 

ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1068.  

Усенова А.Ж.,  

Изтаев Ж.Д. 

Коишибекова Г.А. 

«Операциялық жүйелер, орталар және 

қабықшалар» пәнінен 6В06120-  «Ақпараттық 

жүйелер» ББ студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ 

орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 



1069.  

Аширбекова Ж.Ш., 

Изтаев Ж.Д. 

 

«Ақпараттық жүйелерді бизнес модельдеу 

және құрастыру» пәні бойынша 6В06120, 

6В06140, 6В04140, 6В11110 ББ студенттеріне 

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 100 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1070.  

Мусабекова Л.М. «Управление информационных систем» пәні 

бойынша (для ОП 6В06130 – ВТиПО) СӨЖ 

және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 2 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1071.  

Досанова Г.Ш. «Деректерқорынбасқаружүйесі»  пәні 

бойынша(для ОП 6В06130 – ВТиПО) СӨЖ 

және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1072.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

«Автоматтандырылған жобалау жүйелері» 

пәнінен 6В07110– «Автоматтандыру және 

басқару» ББ студенттеріне курстық жұмысты 

(жобаны) орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1073.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

Мусабеков А.А 

Методические указания к выполнению 

дипломной работы (проекта) для 

образовательной программы 6В06210 – 

«Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»  

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша 
қыркүйек 

2022ж 

1074.  

Есенбек А.С. 

Байгабылова Б.К. 

Маркабаева Д.Б. 

7М07110– «Автоматтандыру және басқару»ББ 

магистерлік диссертацияны орындау бойынша 

әдістемелік 

нұсқау 3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1075.  

Есенбек А.С. 

Байгабылова Б.К. 

Маркабаева Д.Б. 

8D07110– «Автоматтандыру және 

басқару»ББүшін докторлық диссертацияны 

(жобаны) орындау бойынша 

әдістемелік 

нұсқау 3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1076.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

Мусабеков А.А 

Методические указания к выполнению 

дипломной работы (проекта) для 

образовательной программы 6В07110– 

«Автоматизация и управление»  

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1077.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

Мусабеков А.А 

6В06210 – «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» ББ студенттеріне 

дипломдық жұмысты (жобаны) 

орындаубойынша  

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 



1078.  

Тургенбаев Д.Н. 

Нұрмағамбет С.Д. 

Мусабеков А.А 

6В07110– «Автоматтандыру және басқару»ББ 

студенттеріне дипломдық жұмысты (жобаны) 

орындау бойынша 

әдістемелік 

нұсқау 3 50 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1079.  

Шертаев Е.Т. 

Турымбетова Г.Д. 

6В07140 – «Жылуэнергетика» ББ білім 

алушыларға Өндірістік практика 2 арналған 

әдістемелік 

нұсқау 2 30 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1080.  

Турымбетова Г.Д. 6В07150 – «Электрэнергетика» және 6В07151 

– «Электрмен жабдықтау» ББ студенттеріне 

Өндірістік практика 2 арналған 

әдістемелік 

нұсқау 2 30 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1081.  

Дубинина Е.С. 

Адырбаева Т.А 

Методические указания по написанию и 

защите магистерской диссертации для 

магистрантов ОП 7М07190- ХТТНиСМ   

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1082.  

Е.С. Дубинина., 

Б.О.Есимов, 

Т.А.Адырбаева,  

М.Е.Курбанбаев 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Планирование, постановка экспериментов в 

технологии керамики» для студентов ОП 

6В07190 Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1083.  

Дубинина Е.С. 

Адырбаева Т.А  

Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Планирование, постановка экспериментов в 

технологии стекла» для студентов ОП 

6В07190 ХТТниСМ 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1084.  

Дубинина Е.С. МУ по организации и выполнению СРС  по 

дисциплине  «Планирование, постановка 

экспериментов в технологии керамики» для 

студентов ОП 6В07190 Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов   

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1085.  

Таймасов Б.Т Методические рекомендации по организации 

и выполнению СРД по дисциплине «Физико-

химические процессы обжига 

портландцементного клинкера» для 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 10 орысша қаңтар 

2023ж 

 



докторантов ОП 8D07190 - ХТТНиСМ». 

1086.  

Е.С. Дубинина., 

Б.О. Есимов, 

Т.А.Адырбаева, М. 

Е.Құрбанбаев 

6В07190- Балқуы қиын бейметалл және 

силикатты материалдардың химиялық 

технологиясы ББ бойынша білім алушыларға 

арналған "Керамика технологиясындағы 

эксперименттерді жоспарлау, қою"пәні 

бойынша курстық жұмысты орындау 

бойынша  

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1087.  

Таймасов Б.Т Методические рекомендации по организации 

и выполнению СРД по дисциплине «Научно-

теоретические принципы создания 

малоэнергоемких и безотходных технологий 

вяжущих материалов» для докторантов ОП 

8D07190 - ХТТНиСМ» 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 10 орысша ақпан 

2023ж 

1088.  

Қабылбекова Б.Н. 

Тастанбеков Б.М. 

6В05320-Химия  білім беру бағдарламасы 

бойынша  «Ғылыми зерттеу жұмыстарын 

орындау және қою» пәнінен курстық 

жұмысқаарналаған  ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1089.  

Тастанбеков Б.М. 

Қабылбекова Б.Н. 

МУ для написание курсовой работы по 

дисциплине «Планирование, постановка НИР»  

для студентов  ОП 6В05320-Химия 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 орысша қыркүйек 

2022ж 

1090.  

Ермеков С.Р. 

Баймұратова Ж.А 

6В053-Химия   білім беру бағдарламасы  

бойынша  «Практиканың» барлық түрін 

өткізуге арналаған  ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қазан 

2022ж 

1091.  

Ермеков С.Р. 

Баймұратова Ж.А 

Методические указания к выполнению для 

всех видов практики для студентов 

образовательной программы 6В05320-Химия 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 орысша қазан 

2022ж 

1092.  

Кабылбекова Б.Н. 

Высоцкая Н.А. 

6В05320-Химия   білім беру бағдарламасы  

бойынша  дипломдық жұмысты орындауға  

арналаған   

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1093.  

Высоцкая Н.А. 

Кабылбекова Б.Н. 

Методические указания к выполнению 

дипломных работ (проектов) для студентов 

образовательной программы 6В05320-Химия 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 

 

орысша қыркүйек 

2022ж 



1094.  

Айкозова Л.Д. 

Қадірбаева А.А. 

7М05320-Химия   білім беру бағдарламасы  

бойынша  магистрлік жұмысты орындауға  

арналаған   

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1095.  

Айкозова Л.Д. 

Қадірбаева А.А. 

Методические указания к выполнению 

магистерской диссертации для 

образовательной программы 7М05320-Химия 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 орысша қыркүйек 

2022ж 

1096.  

Қадірбаева А.А. 

Сарыпбекова Н.К. 

7М07270-Фармацевтикалық өндірістер 

технологиясы білім беру бағдарламасы 

бойынша  «Ғылыми зерттеу жұмыстарын 

орындау және қою» пәнінен курстық жұмысқа 

арналаған   

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1097.  

Ескендиров М.М. МУ для написание курсовой работы по 

дисциплине «Планирование постановка НИР»  

для студентов  ОП6В07270-  «Технология 

фармацевтического производства» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 орысша қыркүйек 

2022ж 

1098.  

Ермеков С.Р. 

Баймұратова Ж.А  

7М07270-Фармацевтикалық өндірістер 

технологиясы білім беру бағдарламасы  

бойынша  «практиканың барлық түрін» 

өткізуге арналаған  ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 қазақша қазан 

2022ж 

1099.  

Ермеков С.Р. 

Баймуратова Ж.А. 

Методические указания к выполнению для 

всех видов практики для студентов 

образовательной программы 6В07270-

«Технология фармацевтического 

производства» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 орысша қазан 

2022ж 

1100.  

Бекжигитова К.А. 

Адиходжаева К.Б. 

6В07270-Фармацевтикалық өндірістер 

технологиясы білім беру бағдарламасы  

бойынша  дипломдық жұмысты орындауға  

арналаған  ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша наурыз 

2023ж 

1101.  

Адиходжаева К.Б. 

Бекжигитова К.А. 

Методические указания к выполнению 

дипломных работ (проектов) для студентов 

образовательной программы 6В07270-  

«Технология фармацевтического 

производства» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 орысша наурыз 

2023ж 



1102.  

Бекжигитова К.А. 

Адиходжаева К.Б. 

 

6В07270-Фармацевтикалық өндірістер 

технологиясы білім беру бағдарламасы  

бойынша  магистрлік жұмысты орындауға  

арналаған  ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша наурыз 

2022ж 

1103.  

Адиходжаева К.Б. 

Бекжигитова К.А. 

Методические указания к выполнению 

магистерской диссертации для 

образовательной программы  7М07270-  

«Технология фармацевтического 

производства» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 орысша наурыз 

2022ж 

1104.  

Суйгенбаеа А.Ж. 6В07270-Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы білім беру бағдарламасы 

бойынша  білім алушыларға арналған 

«Химиялық фармацевтикалық өндірістің 

процестері мен аппараттары» пәні бойынша 

зерханалық жұмысты орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1105.  

Тоқтыбаева Х.Р. 

Серікбаева А. 

6В08110-Агрономия, 6В08120-Агрохимия  

БББ бойынша  білім алушыларға арналған 

«Бейорганикалық және аналитикалық химия» 

пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1106.  

Тлеуова С.Т. Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине  «Технология  

силикатных и строительных материалов» для 

студентов ОП 6В05330 – "Экспертиза веществ 

и материалов в химической инженерии" 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 орысша желтоқсан 

2022ж 

1107.  

Сатаев М.С. 

Кошкарбаева Ш.Т. 

Аманбаева Қ.Б. 

«Гальваникалық қаптамалар технологиясы» 

пәнінен  зертханалық жұмыстарды   

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

6В07220- «Металлургия», 6В05330-

«Химиялық инженериядағы заттар мен 

материалдарды сараптау»   БББ студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 б.т ОҚУ, 

15 

 

қазақша желтоқсан 

2022ж 

1108.  Сейтмагзимова Л.А.   6В05330- «Химиялық инженериядағы заттар әдістемелік 3  15 қазақша желтоқсан 



Кошкарбаева Ш.Т. мен материалдарды сараптау» БББ 

студенттеріне «Өнеркәсіптік және ауызсуды 

сараптау» пәнінен  зертханалық жұмыстарды   

орындауға арналған  

нұсқау  2022ж 

1109.  

Тастанбеков Б.М. «Криминалистика» пәнінен  зертханалық 

жұмыстарды   орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 6В05330- «Химиялық инженериядағы 

заттар мен материалдарды сараптау» БББ 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 

 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

1110.  

Жулдызбаева С.Е. «Зерттеу мен бақылаудың физикалық 

әдістері» пәнінен зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

6В05330- «Химиялық инженериядағы заттар 

мен материалдарды сараптау»  БББ 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 

 

қазақша қазан 

2022 

1111.  

Жулдызбаева С.Е. Методические указания  к лабораторным 

работам по дисциплине «Физические методы 

исследования и контроля»  для студентов ОП 

6В05330 – "Экспертиза веществ и материалов 

в химической инженерии" 

әдістемелік 

нұсқау 

3п.л 15 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1112.  

Якубова Р.Р. 

Тлеуов А.С.  

 

Методические указания  к практическим 

занятиям  по дисциплине «Процессы и 

аппараты» для студентов ОП 6В07340- 

«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

құрастырмаларын ендіру» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 орысша қыркүйек 

2022ж 

1113.  

Анарбаев А.А. «Сода және сода өнімдерінің технологиясы»  

пәнінен 6В07160-БЗХТ, 6В07220- 

«Металлургия» БББ студенттеріне арналған  

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 қазақша ақпан 

2023ж 

1114.  

Тулеев М.А., 

Каратаева Г.Е. 

Глинозем және алюминий металлургиясы 

пәнінен ББ 6В07220- Металлургия бойынша 

білім алушыларына практикалық сабақтарға 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4  20 қазақша қазан 

2022ж 



1115.  

Полатова Қ.М. Мамандыққа кіріспе пәнінен ББ 6В07220 - 

Металлургия бойынша білім алушыларына 

СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4  20 қазақша ақпан 

2022ж 

1116.  

Битанова Г.А. Түсті металлургиядағы металлургиялық 

материалтану пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия бойынша білім алушыларына 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4 б.т. ОҚУ, 

20 

қазақша ырқүйек 

2022ж 

1117.  

Битанова Г.А.  Түсті металлургиядағы металлургиялық 

материалтану пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия бойынша білім алушыларына 

СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қазан 

2022ж 

1118.  

Тулеев М.А.,  

Каратаева Г.Е. 

Вольфрам және молибден металлургиясы  

пәнінен ББ 6В07220- Металлургия бойынша 

білім алушыларына практикалық сабақтарға 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4  20 қазақша ақпан 

2023ж 

1119.  

Битанова Г.А. Глинозем және алюминий металлургиясы 

пәнінен ББ 6В07220 -Металлургия бойынша 

білім алушыларына СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қазан 

2022ж 

1120.  

Полатова Қ.М.,  

Каратаева Г.Е. 

Ауыр түсті металдар металлургиясы пәнінен 

ББ 6В07220 - Металлургия бойынша білім 

алушыларына СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қазан 

2022ж 

1121.  

Битанова Г.А. Металлургиялық үрдістердің теориялық 

негіздері пәнінен ББ 6В07220- Металлургия 

бойынша білім алушыларына практикалық 

сабақтарға   арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4  20 қазақша ақпан 

2023ж 

1122.  

Тулеев М.А.,  

Каратаева Г.Е. 

Уран металлургиясы – пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия бойынша білім алушыларына 

практикалық сабақтарға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 қазақша қараша 

2022ж 

1123.  

Джункабаев Қ.А., 

Полатова Қ.М. 

Құю өндірісінің технологиясы пәнінен ББ 

6В07220 - Металлургия бойынша білім 

алушыларына СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қараша 

 2022ж 

1124.  
Полатова Қ.М.,  

Каратаева Г.Е. 

Түсті металдар өндірісінің технологиясы – 

пәнінен ББ 6В07220 - Металлургия бойынша 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 



 білім алушыларға Зертханалық жұмыстар 

орындауға арналған 

1125.  

Шевко В.М., 

Синельников И.П. 

Технология и алгоритмы анализа результатов 

кинетических исследований пәнінен  ББ 

8D07222 Металлургия  бойынша білім алушы 

докторанттарға ДӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша қазан 

2022ж 

1126.  

Битанова Г.А., 

Каратаева Г.Е. 

 

ББ 8D07222 Металлургия  бойынша білім 

алушы докторанттарға арналған 

Методические указания по общим 

требованиям оформлению докторской 

диссертации (проекта) 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша желтоқсан 

2022ж 

1127.  

Битанова Г.А. Түсті металлургиядағы металлургиялық 

материалтану пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия бойынша білім алушыларына 

зертханалық жұмыстар орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 қазақша қырқүйек 

2022ж 

1128.  

Полатова Қ.М.,  

Каратаева Г.Е. 

Ауыр түсті металдар металлургиясы пәнінен 

ББ 6В07220 - Металлургия бойынша білім 

алушыларына зертханалық жұмыстар 

орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1129.  

Ашитова Н.Ж. «Мамандыққа кіріспе» пәнінен 5В060800-

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

бойынша студенттеріне практикалық 

сабақтарға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан   

2022ж 

1130.  

Ашитова Н.Ж. «Мамандыққа кіріспе» пәнінен 5В060800-

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

бойынша студенттеріне арналған СӨЖ-ге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қазан 

2022ж 

1131.  

Жорабаева Н.К. "Биологи мен  экологияны оқыту әдістері"  

5В060800-Экология, 6В05210-Экология  

мамандығы, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қараша 

 2022ж 



студенттеріне практикалық сабақтарды 

орындауға арналған  

1132.  

Әсілбекова Б.К. «Салалар технологиясының экологиялық 

мәселелері» пәнінен 5В060800–Экология, 

6В05210-Экология, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

студенттеріне зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50   

1133.  

Үкібай А.С. «Биология» пәнінен 5В060800–Экология, 

6В05210-Экология, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

студенттеріне студенттеріне зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1134.  

Изтлеуова А. «"Сараптама және экологиялық нормалау 

негіздері"» пәнінен 5В060800–Экология, 

6В05210-Экология, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

студенттеріне практикалық сабақтарды 

орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қараша 

 2022ж 

1135.  

Жұбаныс М. "Экологиялық қортану және табиғатты 

пайдалану" пәнінен 5В060800–Экология, 

6В05210-Экология, 6В05211-Экология және 

табиғатты пайдалану БББ бойынша 

практикалық сабақтарды орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан  

2022ж 

1136.  

Қорғанбеков Ж. «Экология және тіршілік қауіпсіздік негідері» 

пәнінен 5В060800-Экология, 6В05210-

Экология, 6В05211-Экология және табиғатты 

пайдалану БББ бойынша студенттеріне СӨЖ-

ге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1137.  

Қалдыбаев А.Б. «Современные  экологические проблемы 

городов и урбоэкология пәнінен 5В060800–

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қазан 

2022ж 



бойынша студенттеріне практикалық 

сабақтарды орындауға арналған  

1138.  

Сейтмагзимова Л.А. «Экспертиза и мониторинг безопасности  

природопользование»  пәнінен 5В060800–

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

бойынша студенттеріне практикалық 

сабақтарды орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 орысша қаңтар 

2023ж 

1139.  

Сейтмагзимова Л.А. "Экосистема и права" пәнінен 5В060800–

Экология, 6В05210-Экология, 6В05211-

Экология және табиғатты пайдалану БББ 

бойынша студенттеріне практикалық 

сабақтарды орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша желтоқсан     

2022ж 

1140.  

Ибраимова Ж.Қ. 

Сайдуллаева Л.Н. 

Баймырзаева Ж.Н.  

Дауылбай А.Д. 

«Агроөнеркәсіп және индустриалды 

аймақтағы экобиоқауіпсіздік»  пәнінен 

7M05123-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша магистранттарына 

арналған «Агроөнеркәсіп және индустриалды 

аймақтағы экобиоқауіпсіздік»  атты  

практикалық сабаққа  

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1141.  

Сайдуллаева Л.Н. 

Баймырзаева Ж.Н.  

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

арналған  «Жануарлар жасушасын 

культивирлеу»     пәнінен 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 

 

қазақша желтоқсан 

2022ж 

1142.  

Оразымбетова А.О. «Нанохимия және беттік-активті заттар» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 

1143.  

Сакибаева С.А., 

Сагитова Г.Ф. 

МУ по организации и выполнению СРД и 

СРДП по дисциплине «Научные основы 

создания резин со специальными свойствами» 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 30 орысша қазан 

2022ж 



для докторантов образовательной программы  

8D07171- Нефтехимия 

1144.  

Сакибаева С.А., 

Сагитова Г.Ф. 

МУ к лабораторным занятиям по дисциплине 

«Научные основы создания резин со 

специальными свойствами» для докторантов 

образовательной программы  8D07171- 

Нефтехимия 

әдістемелік 

нұсқау 

4,5 30 орысша қазан 

2022ж 

1145.  

Оразымбетова А.О. «Өнеркәсіптік органикалық химия» пәнінен 

6В07280 - "Полимерлерді өндіру және өңдеу 

технологиясы"білім беру бағдарламасының 

студенттеріне  зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 

1146.  

Оразымбетова А.О. «Өнеркәсіптік органикалық химия» пәнінен 

6В07280 - "Полимерлерді өндіру және өңдеу 

технологиясы" білім беру бағдарламасының 

студенттеріне  СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастыру және өткізуге  арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 

1147.  

Оразымбетова А.О. «Нанохимия және беттік-активті заттар» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне СӨЖ және 

ОСӨЖ ұйымдастыру және өткізуге  арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 

1148.  

Мамытова Г.Ж., 

Оразымбетова А.О. 

«Көмірді өңдеу технологиясы» пәнінен 

6В07170 – "Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастыру және өткізуге  арналған 

әдістемелік 

 нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 

1149.  

Мамытова Г.Ж., 

Оразымбетова А.О. 

«Көмірді өңдеу технологиясы» пәнінен 

6В07170 – "Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

студенттеріне зертханалық жұмыстарды 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 



орындауға арналған  

1150.  

Мамытова Г.Ж., 

Оразымбетова А.О. 

«Жоғары молекулалық қосылыстардың 

химиясы мен физикасы» пәнінен 6В07280 – 

"Полимерлерді өндіру және өңдеу 

технологиясы" білім беру бағдарламасының 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастыру және өткізуге  арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1151.  

Мамытова Г.Ж., 

Оразымбетова А.О. 

«Жоғары молекулалық қосылыстардың 

химиясы мен физикасы» пәнінен «6В07280 – 

"Полимерлерді өндіру және өңдеу 

технологиясы» білім беру бағдарламасының 

студенттеріне зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1152.  

Сарсенбаева А.У. «Арнайы технология» пәнінен 6В07170 – 

"Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасының 

студенттеріне зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1153.  

Сарсенбаева А.У. 

Пусурманова Г.Ж 

«Арнайы технология» пәнінен 6В07170 – 

"Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасының 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастыру және өткізуге  арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1154.  

Сарсенбаева А.У. 

Пусурманова Г.Ж. 

«Мұнай өнімдерін  өндіру және тұтынудың 

экологиялық проблемалары» 6В07170 – 

"Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы"  білім беру бағдарламасының 

студенттеріне  практикалық сабақты өткізуге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1155.  

Танашев С.Т., 

Оразымбетова А.О.  

«Мамырлағыш материалдар өндірісінің 

технологиясы» пәнінен 6В07170 – 

"Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



студенттеріне зертханалық сабақтарды 

өткізуге арналған  

1156.  

Танашев С.Т., 

Оразымбетова А.О.  

«Мұнай шикізатын  құрылымын бұзбай өңдеу 

процестерінің  технологиясы» пәнінен - 

6В07172 – "Мұнай және газ өңдеу 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

студенттеріне зертханалық сабақтарды 

өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1157.  

Танашев С.Т., 

Оразымбетова А.О.  

«Мамырлағыш материалдар өндірісінің 

технологиясы» пәнінен 6В07170 – 

"Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасы 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастыру және өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1158.  

Танашев С.Т., 

Оразымбетова А.О.  

«Мұнай шикізатын  құрылымын бұзбай өңдеу 

процестерінің  технологиясы» пәнінен - 

6В07172 – " Мұнай және газ өңдеу 

технологиясы " білім беру бағдарламасы 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастыру және өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1159.  

Бейсенбаев О.К. МУ к лабораторным занятиям по дисциплине 

«Технология производства моющих средств»  

для студентов ОП 6В07271 - Технология 

фармацевтических и парфюмерно-

косметических средств» 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1160.  

Бейсенбаев О.К. МУ по организации и выполнению СРС и 

СРСП по дисциплине «Технология 

производства моющих средств» для студентов 

ОП 6В07271 - Технология фармацевтических 

и парфюмерно-косметических средств» 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1161.  

Халдаров Н.К. «Газдарды тазарту және өңдеу процестері» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 30 қазақша қазан 

2022ж 



бағдарламасы студенттеріне зертханалық 

сабақтарды өткізуге арналған  

1162.  

Халдаров Н.К. «Газдарды тазарту және өңдеу процестері» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне СӨЖ және 

ОСӨЖ ұйымдастыру және өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 30 қазақша қазан 

2022ж 

1163.  

Халдаров Н.К. «Газдарды тазарту және өңдеу процестері» 

пәнінен 6В07170 – "Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы" білім беру 

бағдарламасы студенттеріне пәнді оқытуға 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 қазақша қазан 

2022ж 

1164.  

Туракулов Б.Б. 

магистр,аға 

оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға  

«Проектирование хлопко прядильных 

фабрик»» пәнінен әдістемелік нұсқау 

 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

1165.  

Ешжанов А.А 

PhD  доктор 

 

 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға  

«Тоқыма материалдарының механикалық 

технологиясы» пәнінен  практикалық сабаққа 

арналған  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1166.  

Ешжанов А. 

PhD доктор 

Асанов Е.Ж. 

Бектурсунова А.К. 

6В07261- «Инновациялық текстиль дизайн 

және декор» білім беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға   «Оқу- 

практикасын өткізуге арналган әдістемелік 

нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1167.  

Тогатаев Т. 

к.т.н. доцент 

Асанов Е.Ж 

Бектурсунова А.К. 

6В07261- «Инновациялық текстиль дизайн 

және декор» білім беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға   «Өндірістік – 1» 

практикасын  өткізуге арналган әдістемелік 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



нұсқау.  

1168.  

Бектурсунова А.К. 

аға оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы «Кілем өндірісінің экологиялық 

қауіпсіздігі» пәнінен  білім алушыларына 

өзіндік жұмыстарына арналған әдістемелік 

нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1169.  

Тогатаев Т. 

к.т.н. доцент 

 

7М07260 - «Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша магистранттарға 

арналған «Меланжды иірім жіп өндіріс 

технологиясы» пәнінен практикалық сабаққа 

арналган әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1170.  

Калдыбаева Г.Ю. 

магистр,аға 

оқытушы 

Асанов Е. 

 

6В07260 -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған  «Механическая технология 

текстильных материалов» -пәнінен  

практикалық жұмысқа арналған әдістемелік 

нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1171.  

Калдыбаева Г.Ю. 

магистр,аға 

оқытушы 

 

6В07260 -«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған  «Механическая технология 

текстильных материалов» -пәнінен  білім 

алушыларына өзіндік жұмыстарына арналған 

әдістемелік нұсқау. 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1172.  

Елдияр Г.К 

PhD доктор 

Сабырханова С.Ш. 

6В07260 «Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған  «Desing and progecting of textile 

materials - пәнінен практикалық сабаққа 

арналған   әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 



1173.  

Турганбаева А.А. 

аға оқытушы 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы «Мақта иіру фабрикаларын 

жобалау» пәнінен білім алушыларға арналған 

дәрістер жинағы 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1174.  

Сулейменова Т.Н. 

 

7М07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеуге арналған әдістемелік нұстау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қырқүйек 

2022ж 

1175.  

Сулейменова Т.Н. 

 

 

8D07230-«Жеңіл өнеркәсібіндегі инновацилық 

техноллогиялар» БББ бойынша 

Педагогикалық практика боынша әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1176.  

Сулейменова Т.Н. 

Туракулов Б.С. 

 

8D07230-«Жеңіл өнеркәсібіндегі инновацилық 

техноллогиялар» БББ бойынша Зерттеу 

практика боынша әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1177.  

Сулейменова Т.Н. 

Темиршиков К.М. 

 

6В07230-« Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша Оқу практикасы бойынша 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1178.  

Сулейменова Т.Н. 

Санджарова К.А. 

 

6В07230-« Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша Өндірістік практика бойынша 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1179.  

Сулейменова Т.Н. 

Баширова С.А. 

6В07230-« Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша Диплом алды практика бойынша 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1180.  

Сулейменова Т.Н. 

Баширова С.А 

Методические указания по преддипломной 

практике студентов  по ОП 6В07230- 

Технология и проектирование изделий легкой 

промышленности 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1181.  Махмудова М.А. 6В07230- «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының әдістемелік 3 5 қазақша қырқүйек 



технологиясы және конструкциялануы» БББ 

бойынша «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

гигиеналық қасиеттері» пәнінен СӨЖ 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 

нұсқау 2022ж 

1182.  

Купенова А.А. Методические указания для  выпонения 

практических работ по дисциплине 

«Художественно-графическая композиция» 

для  студентов  ОП 6В07230- Технология и 

проектирование изделий легкой 

промышленности  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша  

желтоқсан 

2022ж 

1183.  

Сулейменова Т.Н. 

Баширова С.А. 

Методические указания для написания 

дипломных  работ студентов  по ОП 6В07230- 

Технология и проектирование изделий легкой 

промышленности 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1184.  

Сулейменова Т.Н. 

Баширова С.А. 

6В07230-  «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және конструкциялануы» БББ 

бойынша дипломдық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1185.  

Джунусова А.К. Методические указания для организации СРС 

по дисциплине  «Проектирование изделий 

специального назначения» по ОП 6В07230- 

Технология и проектирование изделий легкой 

промышленности 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қырқүйек 

2022ж 

1186.  

Дайрабай Д.Д. 

Темиршиков К.М 

6В07231-  «Сән индустриясы және тауар 

айналымы» БББ бойынша  өндірістік 

практикаға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1187.  

Калдыбекова Ж.Б. «Мамырлар және өсімдік мамырлары 

өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәні 

бойынша 6В07241- «Өсімдік мамырлары және 

мамырлар технологиясы» білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттеріне арналған  әдістемелік 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша желтоқсан 

2022ж 



нұсқаулық 

1188.  

Қоштаева Г.Е., 

Абишев М.Ж. 

 

«Мамыр өнеркәсібі саласында заманауи 

зерттеулер» пәні бойынша 6В07241- «Өсімдік 

мамырлары және мамырлар технологиясы» 

білім беру бағдарламалары бойынша оқитын 

студенттеріне арналған  әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1189.  

Абишев М.Ж., 

Қоштаева Г.Е. 

 

«Сүт өнімдері өндірістерінде ресурс және 

энергия үнемдейтін технологиялар мен 

техникалар» пәні бойынша 7М07240 – «Сүт 

және сүт өнімдерінің  технологиясы» білім 

беру бағдарламасы бойынша оқитын 

магистранттарға арналған  әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша  желтоқсан 

2022ж 

1190.  

Қоштаева Г.Е., 

Қансейтова Э.Т. 

Методические указания по проведению 

лабораторных занятий по дисциплине 

«Современные исследование в области 

масложировой промышленности» для 

студентов специальности 6В07241-

«Технология растительных масел  и жиров» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1191.  

Тасполтаева А.Р., 

Қансейтова Э.Т. 

«БАД растительного происхождения» пәні 

бойынша 6В07241- «Өсімдік мамырлары және 

мамырлар технологиясы» білім беру 

бағдарламасында оқитын студенттері үшін  

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1192.  

Камалова Н.У. «Мамыр өнімдері өндірісіндегі инновациялық 

технологиялар» пәні бойынша 6В07241- 

«Өсімдік мамырлары және мамырлар 

технологиясы» білім беру бағдарламасында 

оқитын студенттері үшін  зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша қазан 

2022ж 

 



1193.  

Желеуова Ж.С. «Дәстүрлі емес өсімдік шикізатының мамыр 

өндірісі» пәні бойынша 6В07241- «Өсімдік 

мамырлары және мамырлар технологиясы» 

білім беру бағдарламасында оқитын 

студенттері үшін  зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1194.  

Желеуова Ж.С., 

Қоштаева Г.Е., 

Мухтарова Г. 

«Дәстүрлі емес өсімдік шикізатының мамыр 

өндірісі» пәні бойынша 6В07241- «Өсімдік 

мамырлары және мамырлар технологиясы» 

білім беру бағдарламасында оқитын 

студенттері үшін  практикалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 қазақша ақпан 

2023ж 

1195.  

Желеуова Ж.С., 

Кансейтова Э.Т. 

 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Производство масел из нетрадиционного 

растительного сырья» для студентов 

специальности 6В07241-«Технология 

растительных масел  и жиров» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша наурыз 

2023ж 

1196.  

Алексеева Н.В. 

т.ғ.к., профессор 

 

МУ к практическим занятием  по дисциплине 

«Проектирование предприятий по 

производству сахарных кондитерских 

изделий» для ОП  6В07252 – Технология 

сахаристых веществ и сахарных кондитерских 

изделий 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1197.  

Алибеков Р.С. 

х.ғ.к., профессор 

 

«Сенсорометрическая и хемометрическая 

оценка качества пищевых продуктов» пәні 

бойынша  7М07253- Ауыл шаруашылығы 

өнімдерің өңдеудің қауіпсіз технологиялары 

білім беру бағдарламасы бойынша 

магистранттарға арналған зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған ӘН 

 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша наурыз 

2023ж 

1198.  Джанмулдаева А.К. «Основы правильного питания» МУ к әдістемелік 3 5 орысша қаңтар 



магистр, 

ағаоқытушы 

 

лабораторным работам по образовательной 

программы 6В07250 – Технология 

перерабатывающих производств 

нұсқау 2023ж 

 

1199.  

Джанмулдаева А.К. 

магистр, аға 

оқытушы 

 

«Специальные технологии перерабатывающих 

производств» МУ к СРС по образовательной 

программы 6В07250 – Технология 

перерабатывающих производств 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1200.  

Ешаева Э.Б.  

магистр, аға 

оқытушы 

 

 

Өңдеу өндірістері шикізаттарының, жартылай 

дүмбілдерінің, дайын өнімдерінің реологиясы 

пәнінен 6В07252 –Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы, 6В07250 – 

Өңдеу өндірістерінің технологисы білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1201.  

Нурсеитова З.Т. 

т.ғ.к., доцент 

 

«Өңдеу өндірістерінің технологисы» 6В07250 

– Өңдеу өндірістерінің технологисы білім 

беру бағдарламасы білім алушыларына 

арналған зертханалық сабақты орындауға 

арналған ӘН  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1202.  

Касымова М.К. 

х.ғ.к., профессор 

Орымбетова Г.Э.  

т.ғ.к., доцент 

Көбжасарова З.И. 

«Тамақ өнімдерінің сапасын 

сенсонометриялық бағалау» пәні бойынша  

7М07253- Ауыл шаруашылығы өнімдерің 

өңдеудің қауіпсіз технологиялары 

магистранттарға арналған зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша наурыз 

2023ж 

1203.  

Касымова М.К. 

х.ғ.к., профессор 

Джанмулдаева А.К. 

магистр, аға 

оқытушы 

 

Сапа менеджменті негіздері мен қантты заттар 

және қантты кондитерлік өнімдер өндірісін 

техно-химиялық бақылау  пәнінен 6В07252 –

Қантты заттар және қантты кондитерлік 

өнімдер технологиясы білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған зертханалық жұмысты орындауға 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



арналған ӘН 

1204.  

Орымбетова Г.Э.  

Касымова М.К. 

х.ғ.к., профессор 

Көбжасарова З.И. 

Джанмулдаева А.К. 

магистр, аға 

оқытушы 

МУ к лабораторным занятием  по дисциплине 

«Технология перерабатывающих 

производств» по образовательной программы  

6В07250 – Технология перерабатывающих 

производств, 6В07252 – Технология 

сахаристых веществ и сахарных кондитерских 

изделий 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1205.  

Көбжасарова З.И. 

Касымова М.К. 

Орымбетова Г.Э.  

 

«Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы» 

пәні бойынша 6В07252 –Қантты заттар және 

қантты кондитерлік өнімдер технологиясы, 

6В07250 – Өңдеу өндірістерінің технологисы 

білім беру бағдарламасы бойынша 

зертханалық сабақты орындауға арналған ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша  наурыз 

2023ж 

1206.  

Мусаева С.Д. 

Қайпова Ж.  

магистр, оқытушы 

 

Англо-русско-казахский терминологический 

словарь по пищевой промышленности по 

образовательной программы  6В07250 – 

Технология перерабатывающих производств 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша сәуір 

2023ж 

1207.  

Тубельбаев А. Техникалық мамандықтарға арналған 

«Баскетболда  қозғалысты қимылға үйрету  

негіздері» сабағына әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1208.  

Бекзатов А. Техникалық мамандықтарға арналған 

«Волейболда  қозғалыстағы  қимылға үйрету 

әдістері» сабағына әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

1209.  

Сержанов А. Техникалық мамандықтарға арналған «Дене 

тәрбиесі пәнінің міндеті мен мақсаты» 

сабағына әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша ақпан 

2023ж 

1210.  

Биболов Н. Техникалық мамандықтарға арналған «Таңдап 

алынған спорт  түріндегі қозғалыс 

қимылдарының амалдарын үйрету» сабағына 

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша наурыз 

2023ж 

1211.  
Артыкбаев М.Ш.  Техникалық мамандықтарға арналған « 

Шахмат ойыны» сабағына әдістемелік 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша сәуір 

2023ж 



нұсқаулық 

1212.  

Умаров  Е.С. 6В03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

 «Әлемдік интеграция үрдістері» пәні 

бойынша семинар сабақтарына арналған  

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1213.  

Абдуали М.А. 6В03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«Мемлекеттің сыртқы саяси доктринасын 

қалыптастыру» 

пәні бойынша семинар сабақтарына арналған  

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша ақпан 

2023ж 

 

1214.  

Бекбосынов Е.Т. 

Жайлауова Г.М. 

«6В04220»–«Халықаралық құқық» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін   

«Еуропалық құқық негіздері және Адам 

құқықтары жөніндегі Еуропалық соты»  

пәнінен  семианр сабақтарына арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 қазақша наурыз  

2023ж 

1215.  

Жорабеков С.Ж. 

Болатбекова Л.А. 

Методические указания к самостоятельной 

работе студентов  по  дисциплине «Уголовное 

право РК (общ.ч.) »для студентов 

образовательной программы 6В04210-

«Юриспруденция»  

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 орысша қазан 

2021ж 
 

1216.  

Мицкая Е.В. Методические указания к проведению 

семинарских  занятий  по  дисциплине 

«Уголовное право РК (общ.ч.)» для студентов 

образовательной программы6В04210-

«Юриспруденция»  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қараша 

2022ж 
 

1217.  

Мицкая Е.В. Методические указания к проведению 

семинарских занятий по  дисциплине 

«Уголовное право РК (особ.ч.)» для студентов 

образовательной программы6В04210-

«Юриспруденция»  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қазан 

2022ж 
 



1218.  

Еркебаева Н.А. 6В04210-Құқықтану білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін  «Сот медицина 

негіздері» пәні бойынша семинар сабақтарды 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қазан 

2022ж 
 

1219.  

Еркебаева Н.А. 6В04210-Құқықтану білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін  «Сот 

экспертологиясы» пәні бойынша СӨЖ 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1220.  

Акшабай М.Б. 

Каипжанова Н.Е. 

6В04210-Құқықтану білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін  

«Криминалистика» пәні бойынша СӨЖ 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1221.  

Сартаева Г.Р. 

Мейркулова Г.Д. 

Дипломдық жұмысты дайындау,рәсімдеу 

және қорғау бойынша 6В04210-Құқықтану 

білім беру бағдарлама бойынша студенттері 

үшін арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1222.  

Сартаева Г.Р. 

Мейркулова Г.Д. 

Методические указания по 

подготовке,оформлению и защите дипломной 

защите дипломной работы для студентов 

образовательной программы 6В04210-

«Юриспруденция» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1223.  

Имашев Б.Е. 

Абутаева С.Б. 

6В04210-Құқықтану білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін  «ҚР Қылмыстық 

құқық (ер.бөлік)» пәні бойынша есептер 

жинағы әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1224.  

Альшуразова Р.А. 6В04210-Құқықтану білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін  «Қазахстан 

Республикасының қылмыстық іс-жүргізу 

құқығы» пәні бойынша семинар сабақтарды 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қазан 

2022ж 

 

1225.  
Альшуразова Р.А. 6В04210-Құқықтану білім беру бағдарлама әдістемелік 2  50 қазақша қазан 

2022ж 



бойынша студенттері үшін «Қазахстан 

Республикасының қылмыстық іс-жүргізу 

құқығы» пәні бойынша семинар сабақтарды 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

нұсқау  

1226.  

Мендикулова Ж.А. «Диалектикалық логика» пәнінен 6В02210-

Философия  білім   беру бағдарламасы 

бойынша білім алушыларға арналған семинар 

сабағына арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1227.  

Спанов М.Ж. «Ғылымның тарихы және  философиясы» 

пәнінен барлық білім беру бағдарламалары  

бойынша магистранттар үшін семинар 

сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1228.  

Жиенбекова А.А. 

Тасполтаева М.Р. 

«Мәдениеттану» пәнінен барлық білім беру 

бағдарламалары  бойынша білім алушылар 

үшін  семинар сабақтарына арналған 

әдістемелік нұсқау (Қазақ және орыс 

тілдерінде). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

1229.  

Жиенбекова А.А. 

Тасполтаева М.Р. 

«Мәдениеттану»  пәнінен барлық білім беру 

бағдарламалары  бойынша білім алушылар  

үшін СӨЖ  орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау (Қазақ және орыс тілдерінде). 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

1230.  

Исенгалиева Ж.М. «Онтология және гносеология» пәнінен 

6В02210 -  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар  үшін 

семинар сабағына арналған әдістемелік  

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1231.  

Исенгалиева Ж.М. «Қазіргі жаһандық мәселелердің 

философилық мәнін түсіну» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 



бойынша білім алушылар  үшін семинар 

сабағына арналған әдістемелік  нұсқау 

1232.  

Капарова Д.Д «Формальды логика» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша  білім алушылар  үшін семинар 

сабағына арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1233.  

Ибраева Н.А. «Ғылым   философиясы» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша білім алушылар  үшін  СӨЖ 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1234.  

Есимова А.Е.. «Практикалық философия» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша  білім алушылар  үшін  СӨЖ 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1235.  

Ибраева Н.А. «Неміс классикалық философиясы» пәнінен 

6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушылар  үшін 

СӨЖ орындауға  арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1236.  

Капарова Д.Д «Практикалық философия» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша білім алушылар  үшін семинар 

сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1237.  

Шалдарбекова А.Б. «Құндылықтар философиясы» пәнінен 

6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушылар  үшін 

семинар сабақтарына арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1238.  
Шалдарбекова А.Б. «Тарих философиясы» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

әдістемелік 

нұсқау 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 



бойынша  білім алушылар  үшін семинар 

сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау 

 

1239.  

Капарова Д.Д. «Аристотель логикасы» пәнінен 6В02210-  

Философия білім   беру бағдарламасы 

бойынша  білім алушылар  үшін семинар 

сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1240.  

Есимова А.Е. «Философияда сана мәселесі» пәнінен 

6В02210-  Философия  білім   беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар  үшін 

семинар сабақтарына арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1241.  

Альшуразова А. «ҚР сақтандыру құқығы» пәнінен  6В04210-

Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

алушыларына семинар сабақтарын жүргізуге 

арналған арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1242.  

Жаксыбаева А.Е. Нотариат пәнінен  6В04210-Құқықтану білім 

беру бағдарламасы білім алушыларына 

семинар сабақтарын жүргізуге арналған 

арналған   

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1243.  

Альшуразова А. «ҚР отбасы құқығы» пәнінен  6В04210-

Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

алушыларына семинар сабақтарын жүргізуге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1244.  

Альшуразова А. «ҚР еңбек  құқығы» пәнінен  6В04210-

Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

алушыларына семинар сабақтарын жүргізуге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1245.  
Альшуразова А. «ҚР еңбек  құқығы» пәнінен  6В04210-

Құқықтану білім беру бағдарламасы білім 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 



алушыларына ОСӨЖ  жүргізуге арналған    

1246.  

Рахметова Г.Р.  

Тоханова Р.Ж.  

Методические указания по организации и 

проведению научно-исследовательской 

работы магистрантов  

образовательной программы  7М04210-

«Юриспруденция» 

әдістемелік 

нұсқау 

8  5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1247.  

Рахметова Г.Р.  

Тоханова Р.Ж. 

7М04210 - "Құқықтану" білім беру 

бағдарламасы магистранттардың ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және 

өткізу бойынша  

әдістемелік 

нұсқау 

8  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1248.  

Рахметова Г.Р.  

Сарсенова М.А. 

 

Методические указания по прохождению 

производственной практики студентов  

По образовательной программы  6В04210-

«Юриспруденция» 

әдістемелік 

нұсқау 

8  5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1249.  

Рахметова Г.Р.  

Сарсенова М.А. 

 

6В04210 - "Құқықтану" білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттердің 

өндірістік тәжірибесінен өту бойынша 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

8  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1250.  

Бердібеков С.О. 

 

6В04210 - «Құқықтану»білім беру 

бағдарламасы бойынша білімалушыларға  «ҚР 

әкімшілік құқық» пәнінен студенттердің 

өзіндік жұмысын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша желтоқсан 

2022 ж 

 

1251.  

Сәдібекова М.С. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «Құқық 

технологиясы» пәнінен семинар сабағын 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша желтоқсан 

2022 ж 

 

1252.  

Жұманова Қ.Т. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «ҚР мемлекет 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қараша 

2022ж 

 



және құқық тарихы және шетелдердің 

мемлекет және құқық тарихы» пәнінен 

семинар сабағын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

1253.  

Биболаева М.Б.  «Экожүйе және құқық» пәніен студенттердің 

өзіндік жұмысын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қараша 

2022ж 

 

1254.  

Тойжанова А.Б. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «ҚР қаржы 

құқығы» пәнінен семинар сабағын орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1255.  

Жамалова Г. 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша «Экожүйе 

және құқық» пәніен семинар сабағын 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қараша 

2022ж 

 

1256.  

Аманжолова А. Методические указания по проведению 

семинарских занятий по дисициплине 

«Экосистема и право» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 орысша қазан 

2022ж 

 

1257.  

Мұратова Г.Т. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «ҚР кеден 

құқығы» пәнінен семинар сабағын орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1258.  

Калышев С.Д. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «Европалық 

құқық» пәнінен студенттердің өзіндік 

жұмысын орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1259.  

Бекмуратов Е.П. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «Құқық қорғау 

органдары» пәнінен семинар сабағын 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 



орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

1260.  

Рамашов О. Методические указания по проведению СРС 

по дисициплине «Экосистема и право» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 орысша қараша 

2022ж 

 

1261.  

Калышев С.Д. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «Европалық 

құқық» пәнінен семинар сабағын рындауға 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1262.  

Жанабай Н.Ж., 

Куттыбаева М.М. 

Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Экономика строительства» для обучающихся 

по ОП 6В07320-«Строительство», 6В07321-

«Технология промышленного и гражданского 

строительства», 6В07322 – «Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов» 

әдістемелік 

нұсқау 

4  10 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

1263.  

Альжанова Ж.У., 

Ибраимова Ұ.Б. 

«Ғимараттарды жобалау негіздері» пәнінен 

6В07320-«Құрылыс»,  6В07321-«Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы» БББ 

оқитын білім алушыларға практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1264.  

Кунанбаева Я.Б. 

 

Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Строительные машины и оборудование» для 

обучающихся по ОП 6В07320-

«Строительство» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1265.  

Ибрагимов К., 

Байділлә И.О. 

«Геотехника-II» пәнінен 6В07320-«Құрылыс», 

6В07321-«Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы», 6В07322-

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



«Автомобиль жолдары және аэродромдар 

құрылысы»   БББ оқитын білім алушыларға 

практикалық сабақтарды өткізуге арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

1266.  

Оразбаев Ж.И., 

Қамбаров М.А. 

 

«Құрылыс конструкциялары-I» пәнінен 

6В07310-«Сәулет» БББ оқитын білім 

алушыларға практикалық сабақтарды өткізуге 

арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1267.  

Жаңабай А.Ж. 

Ерімбетов Б.Т. 

«Жобалаудағы BIM-технологиясы» пәнінен 

7М07320-«Құрылыс» БББ оқитын 

магистранттарға практикалық сабақтарды 

өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1268.  

Копжасарова Г.Т., 

Нурымбетова Р.У. 

«Құрылыс материалдары-1» пәнінен 6В07340-

«Құрылыс материалдары, бұйымдары және 

конструкцияларын өндіру» БББ оқитын білім 

алушыларға практикалық сабақтарды өткізуге 

арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1269.  

Аубакирова Ф.Х. «Ғимараттар мен ғимараттардың инженерлік 

жүйелері» пәнінен  6В07320-«Құрылыс», 

6В07321-«Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы»,   6В07322-

«Автомобиль жолдары және аэродромдар 

құрылысы»   БББ оқитын білім алушыларға 

практикалық сабақтарды өткізуге арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1270.  

Ширинов А.К., 

Акылбеков Н. 

Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Проектирование зданий и сооружений с 

использованием современной компьютерной 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 орысша қаңтар 

2023ж 

 



технологии (ПК Revit)» для обучающихся по 

ОП 6В07320-«Строительство» 

1271.  

Досалиев К.С. «Құрылыстағы сметалық іс» пәнінен 6В07320-

«Құрылыс»,  6В07321-«Өнеркәсіптік және 

азаматтық құрылыс технологиясы» БББ 

оқитын білім алушыларға практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1272.  

Алиева Б.Б. «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнінен 

6В11210 - «Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларға практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

1273.  

Керимбекова З.М. «Қоршаған орта мониторингі және бақылау 

әдістері мен құралдары» пәнінен 6В11210 - 

«Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білімгерлерге практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 казақша желтоқсан 

2022ж 

 

1274.  

Колесников А.С. Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Экосистема и права» для обучающихся по 

ОП  6В04210 - «Юриспруденция» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1275.  

Калдыбек Е. «Өндірістік жарақат және кәсіби аурулар» 

пәнінен 6В11210 - «Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларға практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1276.  Кочеров Е.Н. «Электрқауіпсіздігі» пәнінен 6В11210 - әдістемелік 2  50 қазақша қыркүйек 



«Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларға арналған 

практикалық сабақтарды өткізуге арналған 

нұсқау 2022ж 

1277.  

Шойбеков Б.Ж., 

Тимченко С.В. 

«Автокөлік кәсіпорындары техникалық 

қызметінің ұйымдастыру - өндірістік 

құрылымы» пәнінен 6В07130 - «Көлік, 

көліктік техника және технологиялар», 

6В07131 - «Автосервис және фирмалық 

қызмет көрсету» БББ студенттері үшін 

практикалық сабақтарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қазан 

2022ж 

1278.  

Усипбаев У.А., 

Тезекбаева Н.Р. 

«Логистика негіздері» пәнінен 6В11310 -  

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру», 6B11312 – 

«Көлік логистикасы»,  6В07131 - «Автосервис 

және фирмалық қызмет көрсету» БББ 

студенттері үшін практикалық сабақтарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қараша 

2022ж 

1279.  

Балабеков З.А. «Автомобильдер» пәнінен 6В07130 - «Көлік, 

көліктік техника және технологиялар», 

6В07131 - «Автосервис және фирмалық 

қызмет көрсету» БББ студенттері үшін 

практикалық сабақтарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша ақпан 

2023ж 

1280.  

Сейдалиев Н.Т. 

 

«Көлік бизнесінің негіздері» пәнінен 6B11312 

– «Көлік логистикасы»,  БББ студенттері үшін 

практикалық сабақтарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша ақпан 

2023ж 



1281.  

Саматаев Т.К., 

Тимченко С.В. 

Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Электронные системы управления 

двигателя» для студентов ОП 6В07130 – 

«Транспорт, транспортная техника и 

технологии», 6В07131 – «Автосервис и 

фирменное обслуживание». 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша ақпан 

2023ж 

1282.  

Карташова А.В., 

Шаманина О.А. 

Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Информационная логистика» для студентов 

ОП 6В11310 – «Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта», 

6В11311 – «Организация перевозок на 

железнодорожном транспорте», 6В11312 – 

«Транспортная логистика»,   6В07130 – 

«Транспорт, транспортная техника и 

технологии», 6В07131 – «Автосервис и 

фирменное обслуживание». 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша ақпан 

2023ж 

1283.  

Дарибаева А.А. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В06140 - 

«Математическое и компьютерное 

моделирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1284.  

Мырзабекова А.К. 

 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский язык» для всех специальностей 

ё(уровень А1) – 1 часть 

әдістемелік 

нұсқау 

8  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1285.  Ахметова А.М. Методические указания по проведению әдістемелік 3  50 орысша қыркүйек 



практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В07242 

«Технология молока и молочных изделий» 

нұсқау 2022ж 

1286.  

Аульбекова Ж.С. 

Туребекова Б.А. 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В11110 - 

«Туризм» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1287.  

Турсунов А.Н., 

Айтмамбетов Ф.У. 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В08510 - 

«Землеустройство» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1288.  

Айтмамбетов Ф.У. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В06150 

«Информационно-коммуникативные 

технологии и безопасность» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1289.  

Байдуллаева Р.Ш. 

 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В08120 – 

«Почвоведение и агрохимия» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

1290.  

Байтенова Р.М. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский профессиональный язык» для 

студентов, обучающихся по ОП 6В07270 

«Технология фармацевтического 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша желтоқсан 

2022ж 

 



производства» 

1291.  

Мырзабекова А.К. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский язык» для всех специальностей 

(уровень А1) – 2 часть 

әдістемелік 

нұсқау 

8  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1292.  

Байдуллаева Р.Ш., 

Темирова У.А., 

Дарибаева А.А., 

Умурзакова М.А. 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский язык» для всех специальностей 

(Уровень В1) – 2 часть 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1293.  

Байтенова Р.М. 

Айтмамбетов Ф.У. 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Русский язык» для всех специальностей 

(Уровень В2) – 2 часть 

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 орысша қыркүйек 

2022 ж 

1294.  

Калшабекова Э.Н., 

Кудабаев Р.Б. 

 

«Құрылыстық керамика I» пәнінен 6В07340-

«Құрылыс материалдары, бұйымдары және 

конструкцияларын өндіру»  БББ оқитын білім 

алушыларға  арналған зертханалық 

жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша желтоқсан 

2022 ж 

 

1295.  

Жүсіпбеков Ә.К. «Арматура өндірісінің технологиясы» пәнінен 

6В07340-«Құрылыс материалдары, 

бұйымдары және конструкцияларын өндіру»  

БББ оқитын білім алушыларға  арналған 

зертханалық жұмыстарды орындауға 

әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1296.  

Копжасаров Б.Т., 

Акылбеков Н. 

«Құралмалы және монолитті темірбетон 

конструкцияларын технологиясы» пәнінен 

6В07320-«Құрылыс», 6В07321-«Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы» БББ 

оқитын білім алушыларға арналған 

зертханалық жұмыстарды орындауға 

әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1297.  
Сыздыков С.И., 

Ауесбек С. 

«Болат конструкцияларды жобалау» пәнінен 

6В07320-«Құрылыс»,  6В07321-«Өнеркәсіптік 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 10 қазақша қаңтар 

2023ж 



 және азаматтық құрылыс технологиясы» БББ 

оқитын студенттеріне курстық жобаны 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

1298.  

Сузев Н.А., 

Кудабаев Р.Б. 

Методические указания для выполнения 

курсового проекта  по дисциплине 

«Технология бетона - 2» для обучающихся по 

ОП 6В07340 -«Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

әдістемелік 

нұсқау 

4  10 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1299.  

Ерімбетов Б.Т., 

Жаңабай А.Ж. 

«Жобалаудағы BIM-технологиясы» пәнінен 

7М07320-«Құрылыс» БББ оқитын 

магистранттарға МӨЖ және ОМӨЖ 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1300.  

Сыздыков С.И., 

Ауесбек С. 

 

«Өндірістік және азаматтық ғимараттардың 

металл конструкциялары» пәнінен 6В07320–

«Құрылыс» БББ оқитын студенттеріне СӨЖ 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

 

2  

10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1301.  

Ширинов А.К., 

Акылбеков Н. 

Методические указания для выполнения СРО 

по дисциплине «Проектирование зданий и 

сооружений с использованием современной 

компьютерной технологии (ПК Revit)» для 

обучающихся по ОП 6В07320-

«Строительство» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 орысша желтоқсан 

2022ж 

 

1302.  

Отарбаева Г.М. «Геодезия» пәнінен 6В07320-«Құрылыс», 

6В07321-«Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» БББ оқитын 

студенттеріне СӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1303.  

Назымбетов Б.Б., 

Сыпабек К.С. 

«Жеңіл автокөліктерге техникалық қызмет 

көрсету мен ағымдағы жөндеудің 

технологиялық процестері» пәнінен 6В07130 - 

«Көлік, көліктік техника және 

технологиялар», 6В07131 - «Автосервис және 

фирмалық қызмет көрсету» БББ бойынша 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 50 қазақша қазан 

2022ж 



СӨЖ орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

1304.  

Зиябеков Б.Д., 

Назымбетов Б.Б. 

«Көлік техникасының сенімділігі» пәнінен 

6В07130 -«Көлік, көліктік техника және 

технологиялар», 6В07131 - «Автосервис және 

фирмалық қызмет көрсету» БББ бойынша 

СӨЖ орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 50 қазақша қараша 

2022ж 

1305.  

Туленов А.Т. Методические указания по проведению СРС 

по дисциплине «Транспортная экология» для 

студентов ОП 6В11310 – «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта», 6В11311 – «Организация 

перевозок на железнодорожном транспорте», 

6В11312 – «Транспортная логистика». 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 50 орысша қазан 

2022ж 

1306.  

Джунусбеков А.С, 

Пернебеков С.С., 

Тезекбаева Н.Р. 

«Жүктер мен жолаушылардың халықаралық 

тасымалы» пәнінен 6В11310 -«Көлікті 

пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру», 6B11312 – 

«Көлік логистикасы», ББ бойынша СӨЖ 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық. 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1307.  

Ерімбетов Б.Т., 

Үсенқулов Ж.А., 

Досалиев К.С., 

Дуйсенбеков Б.Қ. 

Жүсіпбеков Ә.К. 

6В07320-"Құрылыс" БББ бойынша білім 

алушылар үшін практиканың барлық түрлерін 

өтуге арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1308.  

Алдияров Ж.А., 

Досалиев К.С., 

Жүсіпбеков Ә.К. 

6В07321-"Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы" БББ бойынша білім 

алушылар үшін практиканың барлық түрлерін 

өтуге арналған әдістемелік нұсқаулар 

әдістемелік 

нұсқау 

3  10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1309.  

Копжасаров Б.Т., 

Калшабекова Э.Н., 

Досалиев К.С., 

6В07340-«Құрылыс материалдары, 

бұйымдары және конструкцияларын өндіру» 

БББ бойынша білім алушылар үшін 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



Жүсіпбеков Ә.К. практиканың барлық түрлерін өтуге арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

1310.  

Дробязко Н.В. Терминологический словарь для студентов, 

обучающихся по ОП 6В07242 «Технология 

молока и молочных продуктов» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша қараша 

2022 ж 

 

1311.  

Сугир Ф.Б. Терминологический словарь для студентов, 

обучающихся по ОП 6В07170 – «Химическая 

технология органических веществ» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша желтоқсан 

2022 ж 

 

1312.  

Пазилов Ғ.А. «Корпоративтік қаржы» пәнінен 6В04140 

ҚаржыБББстуденттеріүшінCӨЖ және ОСӨЖ 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау    

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша Қыркүйек 

2022ж 

1313.  

Аскарова Э.Т. Методическое указание по дисциплине 

«Государственные финансы» для проведения 

практических занятий для студентов ОП 

6В04140 - «Финансы» 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша Желтоқсан 

2022ж 

1314.  

Аскарова Э.Т.  Методическое указаниепо проведению СРС и 

СРСП  по дисциплине «Государственные 

финансы» 

для студентов ОП 6В04140 - «Финансы» 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1315.  

Калтаева Д.Б. 6В06120 «Ақпараттық жүйелер» БББ 

студенттеріне «Қаржы құралдары мен 

технологиялары» СӨЖ және ОБӨЖ жүргізуге 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1316.  

Мамутова  К.К. «Салық   және  салық  салу» пәнінен 6В04140 

Қаржы БББ  студенттері үшін практикалық 

сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5  5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1317.  

Жошыбаева Д.А. «Қаржылық бақылау және аудит» пәнінен 

6В04140 Қаржы БББ  студенттері үшін 

практикалық сабақты жүргізуге арналған                         

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша қыркүйек      

2022ж 

1318.  
Аппазова А.М. Методические указания по дисциплине 

«Финансовые рынки и посредники» для 

әдістемелік 

нұсқау 

3,0 5 орысша қыркүйек 

2022ж 



проведения практических занятий для 

студентов ОП 6В04140- Финансы 

1319.  

Пазилов Ғ.А. «Банктердегі есеп және есеп беру» пәні 

бойынша 6В04140 Қаржы БББ  студенттері 

үшін СӨЖ және ОСӨЖ жүргізуге арналған 

әдістемелік нұсқау    

әдістемелік 

нұсқау 

2   қазақша желтоқсан 

2022ж 

1320.  

Мауленкулова Г.Е., 

Мамутова Қ.Қ. 

Методическое указание по дисциплине 

«Основы финансовых вычислений» для 

проведения практических занятий для 

студентов ОП 6В04140 - «Финансы» 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1321.  

Мамутова Қ.Қ. «Инвестицияны қаржыландыру және 

несиелеу» пәнінен 6В04140 Қаржы БББ 

студенттері үшін практикалық сабақты 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1322.  

Жусипова Э.Е. Методическое указаниепо проведению СРС и 

СРСП  по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

для студентов специальности 6В04140 - 

«Финансы» 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1323.  

Маширова Т.Н. «Төлем жүйесі» пәнінен  пәнінен 6В04140 

Қаржы БББ  студенттері үшін СӨЖ және 

ОСӨЖ  

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1324.  

Мауленкулова Г.Е., 

Аппазова А.М. 

Методическое указание по дисциплине 

«Основы финансовых вычислений» для 

проведения практических занятийдля 

студентов ОП 6В04140- Финансы  

әдістемелік 

нұсқау 

3,0 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1325.  

Бигельдиева З.А. Методическое указание по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Финансы» для студентов ОП 6В04140- 

Финансы 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1326.  

Кальбаева Н.Т  

Пазилов Г.А.               

«Қаржылық математика» пәнінен 6В04140 - 

«Қаржы» БББ студенттеріне СӨЖ және 

ОСӨЖ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 



1327.  

Тайбек Ж.Қ. 6В06120 - «Ақпараттық жүйелер» БББ 

студенттеріне «Стратегиялық қаржылық 

жоспарлау» пәнінен СӨЖ және ОСӨЖ 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1328.  

Жошыбаева Д.А. «Қаржылық менеджмент» пәнінен 6В04140-

«Қаржы» БББ-ның студенттеріне практикалық 

сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1329.  

Құлбай Б.С. «Бағалы қағаздар нарығы» пәнінен 6В04140-

«Қаржы» БББ-ның студенттеріне практикалық 

сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік 

нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

2,5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1330.  

Уразбаева Г.Ж. 

 

Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

«Современные бизнес коммуникации» для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041073-«Деловое администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша  қазан 

2022ж 

 

1331.  

Сейтова В.Н.,  

Педенко Д.В. 

Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

«Операционный менеджмент» для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041073-«Деловое администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1332.  

Сейтова В.Н.,  

Педенко Д.В. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Операционный 

менеджмент» для магистрантов, обучающихся 

на 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша азан 

2022ж 

1333.  

Кожамкулова И.Е. Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

«Имиджеология: создание корпоратвного 

имиджа» для магистрантов, обучающихся на 

МВА ОП 7М041073-«Деловое 

администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша Ққазан 

2022ж 

 

1334.  Кожамкулова И.Е. Методические указания к практическим әдістемелік    1,5 5 орысша қазан 



занятиям по дисциплине «Имиджеология: 

создание корпоратвного имиджа» для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041073-«Деловое администрирование» 

нұсқау 2022ж 

 

1335.  

Уразбаева Г.Ж. 

 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Современные 

бизнес коммуникации»для магистрантов, 

обучающихся на МВА ОП 7М041073-

«Деловое администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1336.  

Абишова А.У. Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

««Психология бизнеса: теория и практика»для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041071-«Деловое  администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1337.  

Абишова А.У. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Психология 

бизнеса: теория и практика»для магистрантов, 

обучающихся наМВА ОП 7М041071-

«Деловое администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1338.  

Шерстюк В.Ю. 

 

Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

«Цифровая трансформация в бизнесе» для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041073-«Деловое  администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1339.  

Шерстюк В.Ю. Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

«Цифровая трансформация в бизнесе»для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041073-«Деловое  администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1340.  

Шерстюк В.Ю. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Бизнес-

исследование»  для магистрантов, 

обучающихся наМВА ОП 7М041073-

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 



«Деловое администрирование» 

1341.  

Шерстюк В.Ю. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Бизнес-

исследование» для магистрантов, 

обучающихся наМВА ОП 7М041073-

«Деловое администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1342.  

Уразбаева Г.Ж. 

 

Методические указания по организации и 

выполнению СРМ и СРМП по дисциплине 

«Логистика в основных отраслях экономики» 

для магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041073-«Деловое  администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1343.  

Уразбаева Г.Ж. 

 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Логистика в 

основных отраслях экономики» для 

магистрантов, обучающихся наМВА ОП 

7М041073-«Деловое администрирование» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қазан 

2022ж 

 

1344.  

Кожамкулова И.Е., 

Шерстюк В.Ю., 

Баубекова И.М. 

Методические указания по организации и 

выполнению СРС и СРСП по дисциплине 

«Экосистема и право» для студентов 

обучающихся по ОП 6В04110 - «Экономика», 

6В04150 – «ГМУ», 6В04160 – «Маркетинг», 

6В04120 – «Менеджмент», 6В04140 – 

«Финансы», 6В04130 – «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

1345.  

Кожамкулова И.Е., 

Шерстюк В.Ю., 

Баубекова И.М. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Экосистема и 

право» для студентов обучающихся по ОП 

6В04110 - «Экономика», 6В04150 – «ГМУ», 

6В04160 – «Маркетинг», 6В04120 – 

«Менеджмент», 6В04140 – «Финансы», 

6В04130 – «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

1346.  

Мергенбаева А.Т., 

Жуманова Г.М., 

 

«Экожүйе және құқық»  пәнінен   6В04110- 

«Экономика», 6В04150 – «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару», 6В04160 – «Маркетинг», 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 қазақша қыркүйек  

2022ж 



6В04120 – «Менеджмент», 6В04140 – 

«Қаржы», 6В04130 – «Есеп және аудит»   ББ 

бағдарламасының студенттеріне арналған   

СӨЖ және  ОСӨЖ жүргізу мен 

ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы 

1347.  

Мергенбаева А.Т., 

Жуманова Г.М., 

 

«Экожүйе және құқық»  пәні бойынша 

пәнінен   6В04110- «Экономика», 6В04150 – 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару», 

6В04160 – «Маркетинг», 6В04120 – 

«Менеджмент», 6В04140 – «Қаржы», 6В04130 

– «Есеп және аудит»   ББ бағдарламасының  

студенттеріне арналған   практикалық  

сабақты жүргізудің әдістемелік нұсқауы 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 қазақша қыркүйек  

2022ж 

1348.  
Мамбетов М.К. «Спорттық медицина және массаж»  оқу-

әдістемелік құрал 

әдістемелік 

нұсқау 

6,6 т.б 30 қазақша 2023 ж. 

сәуір 

1349.  

Жұматай А. Дене шынықтыру пәнінен «Спорт ойынын 

дене тәрбиесі сабағында қолдану әдістемесі» 

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3,6 т.б 30 қазақша 2023 ж. 

сәуір 

1350.  

Баубекова 

И.М.,Кожамкулова 

И.Е. 

«Коммерциализация и бизнес планирование 

текстильного производства» МУ к 

организации СРС  для студентов 

обучающихся по ОП 6В07250- «Технология 

перерабатывающих производств» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1351.  

Баубекова 

И.М.,Кожамкулова 

И.Е. 

«Коммерциализация и бизнес планирование 

пищевых производств» МУ к организации 

СРС для студентов обучающихся по ОП 

6В07250- «Технология перерабатывающих 

производств» 

әдістемелік 

нұсқау 

   1,5 5 орысша желтоқсан  

2022ж 

1352.  

Тулеева А.Ж Аймақтық экономиканы басқару   пәні 

бойынша  6В04120- Менеджмент  БББ 

бойынша  білім алушыларға     арналған 

практикалық сабақты жүргізудің әдістемелік 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 



нұсқаулығы  

1353.  

Искаков К.К 

Джетибаева А.Б 

Ұйымдастырушылық тәртіп пәні бойынша  

6В04150- МЖБ  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған практикалық сабақты 

жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1354.  

Касымова З. Кадрлық менеджмент  пәні бойынша   

6В04150- МЖБ  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған практикалық сабақты 

жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1355.  

Касымова З. Кадрлық менеджмент  пәні бойынша   

6В04150- МЖБ   БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастырудың  әдістемелік нұсқаулығы   

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1356.  

Турганбекова Б.Б.                    Тауартанудың теориялық негіздері пәні 

бойынша  6В04160-Маркетинг  БББ бойынша  

білім алушыларға     арналған СӨЖ және 

ОСӨЖ ұйымдастырудың  әдістемелік 

нұсқаулығы   

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1357.  

Турганбекова Б.Б.                    Тауартанудың теориялық негіздері пәні 

бойынша  6В04160-Маркетинг   БББ бойынша  

білім алушыларға     арналған практикалық 

сабақты жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1358.  

Демесинова А.А. Методическое указание по организации СРС и 

СРПС по дисциплине Логистика для  

обучающихся по ОП-6В04160-Маркетинг 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1359.  

Демесинова А.А. Методическое указание по проведению 

практических занятии по дисциплине  

Логистика для  обучающихся по ОП-6В04160-

Маркетинг 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1360.  

Наркулова Ш.А. Халықаралық сауда пәні бойынша  6В04160-

Маркетинг  БББ бойынша  білім алушыларға     

арналған практикалық сабақты жүргізудің 

әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 



1361.  

Наркулова Ш.А. Халықаралық сауда пәні бойынша  6В04160-

Маркетинг  БББ бойынша  білім алушыларға     

арналған СӨЖ  жүргізудің әдістемелік 

нұсқаулығы     

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1362.  

Дарибаева А.С.,  

Айдаров Т.А., 

Куланова Д.А. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Стратегический 

маркетинг» для обучающихся по ОП 6В04160-

Маркетинг  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1363.  

Дарибаева А.С. Методические указания для  организации СРО 

и СРОП по дисциплине «Стратегический 

маркетинг» для обучающихся по  ОП 6В04160 

«Маркетинг»  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1364.  

Дарибаева А.С.,  

Айдаров Т.А., 

Куланова Д.А.  

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Этика и культура 

управления» для обучающихся по ОП 

6В04160-Маркетинг  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1365.  

Дарибаева А.С. Методические указания для  организации СРО 

и СРОП по дисциплине «Этика и культура 

управления» для обучающихся по  ОП 

6В04160 «Маркетинг»  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1366.  

Джетибаева А.                          Менеджменттегі АА және Ә техникалары пәні 

бойынша   6В04120- Менеджмент  БББ 

бойынша  білім алушыларға     арналған 

практикалық сабақты жүргізудің әдістемелік 

нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1367.  

Мустафаева В.                          Методические указания  по дисциплине 

Методы и ИАТ в менеджменте  для 

обучающихся  по ОП-6В04160 «Маркетинг» 

для  организации СРО и СРОП 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1368.  

Даурбаева М.У. Кадрлық менеджмент пәні бойынша  6В04120- 

Менеджмент  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастырудың  әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 



1369.  

Даурбаева М.У. Кадрлық менеджмент пәні бойынша  6В04120- 

Менеджмент  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған практикалық сабақты 

жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1370.  

Қарабаева Ш.А. Басқарудағы нормалар мен нормативтер пәні 

бойынша   6В04120- Менеджмент БББ 

бойынша  білім алушыларға     арналған  СӨЖ 

және ОСӨЖ ұйымдастырудың  әдістемелік 

нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1371.  

Қарабаева Ш.А. Басқарудағы нормалар мен нормативтер пәні 

бойынша   6В04120- Менеджмент, БББ-

6В04150-МЖБ  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған практикалық сабақты 

жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан 

 2022ж 

1372.  

Искаков К.К. 

Джетибаева А.Б 

Ұйымдастырушылық тәртіп пәні бойынша  

6В04150-МЖБ  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастырудың  әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1373.  

Куланова Д.А. Методические указания  по дисциплине 

Принятие управленческих решений  для 

обучающихся  по ОП-6В04160 «Маркетинг» 

для  организации СРО и СРОП  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1374.  

Сулейменова И.А., 

Сиязбекқызы Б. 

Мемлекет және бизнес   пәні бойынша  

6В04150-МЖБ  БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған СӨЖ және ОСӨЖ 

ұйымдастырудың  әдістемелік нұсқаулығы  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 қазақша қазан  

2022ж 

1375.  

Атенова А.М. Методические указания  по дисциплине  

Управление региональной экономикой  для 

обучающихся по  ОП-6В04120- Менеджмент 

для  организации СРО и СРОП  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 

1376.  

Атенова А.М. Методические указания по дисциплине  

Управление региональной экономикой для   

обучающихся по ОП-6В04120- Менеджмент 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 орысша қазан 

2022ж 



для  практических занятий 

1377.  
Тулеметова А.С. 

Бекназаров Б.Д. 

 «Өнеркәсіп экономикасы»  пәнінен  6В04110 

Экономика  БББ  студенттеріне  практикалық 

сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1378.  
Апсенбетова Г.Т. 

 

Методическое указание по проведению  

практических занятий  по дисциплине 

«Основы сметного дела»  для студентов  ОП   

6В04170 Оценка 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1379.  
Полежаева И.С. 

Абилхайыров М.У.  

Методическое указание по организации и 

проведению преддипломной или 

производственной практики  для студентов  

ОП   6В04110 Экономика 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5  орысша желтоқсан 

2022ж 

1380.  
Полежаева И.С. 

Кабиштаев Н.О. 

Методическое указание по организации и 

проведению преддипломной или 

производственной практики  для студентов  

ОП   6В04170 Оценка 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5  орысша желтоқсан 

2022ж 

1381.  
Шевченко И.И 

 

Методическое указание  по проведению  СРС 

и СРСП  по дисциплине «Экономический 

анализ»   для студентов  ОП   6В04110 

Экономика 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1382.  
Шевченко И.И 

 

Методическое указание  по проведению  

практических занятий  по дисциплине 

«Экономический анализ»   для студентов  ОП   

6В04110 Экономика 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5  орысша желтоқсан 

2022ж 

1383.  Илашева С.А. 

Методическое указание  по проведению  

практических занятий  по дисциплине 

«Экономика промышленности»   для 

студентов  ОП   6В04110 Экономика 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5  орысша қаңтар 

2023ж 

 

1384.  Апсенбетова Г.Т. 

Методическое указание  по проведению  СРС 

и СРСП  по дисциплине «Основы сметного 

дела»   для студентов  ОП   6В04170 Оценка 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1385.  Жакешева А.П. «Ұлттық экономикалық жүйелер» пәні әдістемелік 3   5  қазақша қаңтар 



бойынша 7М04110 «Экономика» БББ 

магистрантарына  практикалық сабақтарды 

жүргізуге арналған  әдістемеләк нұсқаулық 

нұсқау 2023ж 

 

1386.  

Жакешева А.П. «Ұлттық экономикалық жүйелер» пәні 

бойынша 7М04110 «Экономика» БББ 

магистрантарына  МӨЖ және ОМӨЖ 

орындауға арналған  әдістемелік нұсқаулық  

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5  қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1387.  Кыдырбек Г.Л. 

«Еңбек ақы»  пәні бойынша 6В04110 

Экономика  БББ студенттеріне практикалық 

сабақтарды жүргізуге арналған  әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1388.  Айдарова А.Б. 

«Халықаралық экономика»  пәні бойынша    

6В04110 Экономика БББ  студенттеріне  СӨЖ 

және ОСӨЖ орындауға арналған  әдістемелік 

нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1389.  

Полежаева И.С. 

Абилхайыров М.У.  

Жакешова А.П. 

6В04110 Экономика ББ студенттері үшін 

диплом алдындағы немесе өндірістік 

практиканы ұйымдастыру және өткізу 

бойынша әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5    5 

 

қазақша желтоқсан 

2022ж 

1390.  

Полежаева И.С. 

Кабиштаев Н.О. 

Айдарова А.Б. 

 6В04170  Бағалау ББ студенттері үшін 

диплом алдындағы немесе өндірістік 

практиканы ұйымдастыру және өткізу 

бойынша әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 

 

қазақша желтоқсан 

2022ж 

1391.  
Тулеметова А.С. 

Бекназаров Б.Д. 

«Өнеркәсіп экономикасы»  пәні бойынша  

6В04110  Экономика    БББ  студенттеріне 

курстық жұмысты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1392.  

Кембаева Р.С. 

Бекназаров Б.Д. 

«Кәсіпорынның сыртқы экономикалық 

қызметі» пәнінен  6В04110 «Экономика» БББ   

студенттеріне практикалық сабақтарды 

жүргізуге арналған  әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 

 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

1393.  
Кембаева Р.С. 

Бекназаров Б.Д. 

«Кәсіпорынның сыртқы экономикалық 

қызметі» пәнінен  6В04110 «Экономика» БББ   

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 

 

қазақша қыркүйек 

2022ж 



студенттеріне  СӨЖ және ОСӨЖ орындауға 

арналған  әдістемелік нұсқаулық 

1394.  Есболова А.Е. 

Методическое указание   к практическим 

занятиям по дисциплине «Планирование 

деятельности предприятия»     для  студентов          

ОП6В04110 «Экономика» 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 

 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

1395.  Есболова А.Е. 

Методические указания по выполнентю СРС и 

СРСП  по дисциплине «Планирование 

деятельности предприятия»    для  студентов          

ОП6В04110 «Экономика» 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 

 

қазақша қыркүйек 

2022ж 

1396.  
Жакешова А.П., 

Кыдырбек Г.Л. 

«Телекоммуникациялық құрылымдардың 

экономика және ұйымдастыру» пәні бойынша  

практикалық сабақтарға6B06210 

Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация БББ студенттеріне 

арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 

 

қазақша желтоқсан 

2022ж 

1397.  
Жакешова А.П., 

Кыдырбек Г.Л. 

«Телекоммуникациялық құрылымдардың 

экономика және ұйымдастыру» пәні бойынша  

СӨЖ және ОСӨЖ   орындауға 6B06210 

Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация  БББ  студенттеріне 

арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1398.  Алиева Э.М. 

«Жылу энергетикада экономикалық есептеу» 

пәні бойынша  практикалық сабақтарға 

6B07140 ЖылуэнергетикаБББ студенттеріне 

арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1399.  Илашева С.А. 

Методическое указание по дисциплине 

«Оценка природных ресурсов»   к 

практическим занятиям для  студентов          

ОП6В04170  Оценка 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 

 

орысша қыркүйек 

2022ж 

1400.  Илашева С.А. 

Методические указания по выполнентю СРС и 

СРСП  по дисциплине «Оценка природных 

ресурсов» для  студентов          ОП6В04170  

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 

 

орысша қыркүйек 

2022ж 
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Оценка 

1401.  Алиева Э.М. 

«Жылу энергетикада экономикалық есептеу » 

пәні бойынша  СӨЖ және ОСӨЖ   орындауға 

6B07140 ЖылуэнергетикаБББ студенттеріне 

арналған әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 

 

қазақша желтоқсан 

2022ж 

1402.  Бекманова Г.У 

Методическое указание к практическим 

занятиям   по дисциплине «Организация 

производства»     для  студентов          

ОП6В04110 «Экономика» 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5   5 

 

орысша желтоқсан 

2022ж 

1403.  Бекманова Г.У 

Методические указания по выполнению СРС 

и СРСП  по дисциплине «Организация 

производства»     для  студентов          

ОП6В04110 «Экономика» 

әдістемелік 

нұсқау 

3   5 

 

орысша желтоқсан 

2022ж 

1404.  

Есенова А.Е., 

Арапова Г.М. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  Оқу 

практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қазан 

2022ж 

1405.  

Есенова А.Е., 

Садыков Ж.Ж. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  Оқу 

практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша қазан 

2022ж 

1406.  

Есенова А.Е., 

Рамашова А.Н. 

6В11111- «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  Оқу практикасын 

өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қазан 

2022ж 

1407.  

Есенова А.Е., 

Байжанова Ш.Б. 

6В11111- «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  Оқу практикасын 

өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қазан 

2022ж 

1408.  

Есенова А.Е., 

Арапова Г.М. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  I – 

өндірістік  практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қазан 

2022ж 

1409.  

Есенова А.Е., 

Садыков Ж.Ж. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  I – 

өндірістік  практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша қазан 

2022ж 

http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/1731


1410.  

Есенова А.Е., 

Арапова Г.М. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  IІ – 

өндірістік  практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қазан 

2022ж 

1411.  

Есенова А.Е., 

Садыков Ж.Ж. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  IІ – 

өндірістік  практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша қазан 

2022ж 

1412.  

Есенова А.Е., 

Арапова Г.М. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  дипломалды   

практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1413.  

Есенова А.Е., 

Садыков Ж.Ж. 

6В11110  – «Туризм»  ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  дипломалды   

практикасын өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1414.  

Есенова А.Е., 

Байжанова Ш.Б. 

6В11111 0  - «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  I – өндірістік  

практикасын  өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1415.  

Есенова А.Е., 

Байжанова Ш.Б. 

6В11111 - «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  I – өндірістік  

практикасын  өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1416.  

Есенова А.Е., 

Байжанова Ш.Б. 

6В11111 - «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  II – өндірістік  

практикасын  өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша желтоқсан 

2022ж 

1417.  

Есенова А.Е., 

Рамашова А.Н. 

6В11111 - «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  IІ – өндірістік  

практикасын  өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1418.  

Есенова А.Е., 

Байжанова Ш.Б. 

6В11111 - «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  дипломалды  

практикасын  өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1419.  Есенова А.Е., 6В11111 - «Мейрамхана ісі және қонақүй әдістемелік 2,0 5 қазақша қаңтар 



Байжанова Ш.Б. бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  дипломалды  

практикасын  өткізуге арналған 

нұсқау 2023ж 

 

1420.  

Атенова К.А. «Қаржылық есеп 1» пәнінен практикалық 

сабақ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттері үшін                      

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1421.  

Атенова К.А. «Қаржылық есеп 1» пәнінен 6В04130 «Есеп 

және аудит» ББ бағдарламасының 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ жүргізуге 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1422.  

Абдыкулова Д.Б. Методическое указание к практическим 

занятиям по дисциплине «Финансовый учет 

1»  для студентов обучающихся по ОП 

6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1423.  

Абдыкулова Д.Б. Методическое указание по проведению СРОи 

СРОП по дисциплине «Финансовый учет 1» 

для студентов обучающихся по ОП 6В04130  

«Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1424.  

Абдыкулова Д.Б. Методическое указание к практическим 

занятиям по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» для студентов по ОП 

6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1425.  

Абдыкулова Д.Б. Методическое указание по проведению СРС и 

СРСП по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» для студентов по ОП 

6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1426.  

Ахметова С.С. 

 

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен 

практикалық сабақ жүргізуге арналған 

әдістемелік нұсқау 6В04130 «Есеп және 

аудит» ББ бағдарламасының студенттері үшін                      

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1427.  
Ахметова С.С. 

 

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен  

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 



бағдарламасының студенттеріне СӨЖ және 

ОСӨЖ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

1428.  

Карибов В.М. Методическое указание к практическим 

занятиям по дисциплине «Статистика» для 

студентов всех экономических ОП  

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1429.  

Карибов В.М. Методическое указание по проведению СРС и 

СРСП по дисциплине «Статистика» для 

студентов всех экономических ОП  

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1430.  

Тулегенова Р.Ж. «Саудадағы бухгалтерлік есеп» пәнінен 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттеріне практикалық 

сабақ жүргізуге  арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1431.  

Тулегенова Р.Ж. «Саудадағы бухгалтерлік есеп» пәнінен 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттеріне СӨЖ және 

ОСӨЖ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1432.  

Тулебаева В.Т. Методическое указание к практическим 

занятиям по дисциплине «Бухгалтерский учет 

в торговле» для студентов по ОП 6В04130  

«Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1433.  

Тулебаева В.Т. Методическое указание по проведению СРС и 

СРСП по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

торговле» для студентов по ОП 6В04130  

«Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1434.  

Абдыкулова Д.Б. «Мамандыққа кіріспе» пәнінен 6В04130 «Есеп 

және аудит» ББ бағдарламасының 

студенттеріне практикалық сабақ жүргізуге  

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1435.  

Абдыкулова Д.Б. «Мамандыққа кіріспе» пәнінен 6В04130 «Есеп 

және аудит» ББ бағдарламасының 

студенттеріне СӨЖ және ОСӨЖ жүргізуге 

арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1436.  Карибов В.М. Методическое указание по проведению әдістемелік 4 20 орысша қыркүйек  



пратического занятия по дисциплине 

«Введение в специальность» для студентов по 

ОП 6В04130  «Учет и аудит» 

нұсқау 2022ж 

1437.  

Карибов В.М. Методическое указание по проведению СРС и 

СРСП по дисциплине «Введение в 

специальность» для студентов по ОП 6В04130  

«Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1438.  

Аязбекова Ж.С. Методическое указание по проведению 

пратического занятия по дисциплине «Учет 

производных финансовых инструментов» для 

студентов по ОП 6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1439.  

Аязбекова Ж.С. Методическое указание по проведению СРС и 

СРСП по дисциплине «Учет производных 

финансовых инструментов» для студентов по 

ОП 6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1440.  

Нәрібек Б.К. Методическое указание по проведению 

пратического занятия по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» для студентов по ОП 

6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша желтоксан  

2022ж 

1441.  

Нәрібек Б.К. «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттеріне практикалық 

сабақ жүргізуге  арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 қазақша желтоксан  

2022ж 

1442.  

Ускенов М. Методическое указание по проведению 

пратического занятия по дисциплине «Теория 

и практика налогового учета» для 

магистрантов  ОП 7М04130, 7М04132  «Учет 

и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1443.  

Ускенов М. Методическое указание по проведению СРМ и 

СРМП по дисциплине «Теория и практика 

налогового учета» для для магистрантов  ОП 

7М04130, 7М04132  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 



1444.  

Сатенов Б.И. Методическое указание по проведению 

пратического занятия по дисциплине 

«Контроллинг» для для магистрантов  ОП 

7М04130, 7М04132  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1445.  

Сатенов Б.И. Методическое указание по проведению СРМ и 

СРМП по дисциплине «Контроллинг» для 

магистрантов  ОП 7М04130, 7М04132  «Учет 

и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1446.  

Сатымбекова К.Б. Методическое указание по проведению 

пратического занятия по дисциплине 

«Финансовый учет и отчетность» для 

магистрантов  ОП 7М04130, 7М04132  «Учет 

и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1447.  

Жакипбеков Д.С. Методическое указание по проведению 

пратического занятия по дисциплине «Теория 

и пратика аудита» для магистрантов  ОП 

7М04130, 7М04132,  7М04132 «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1448.  

Жакипбеков Д.С. Методическое указание по проведению СРМ и 

СРМП по дисциплине «Теория и пратика 

аудита» для студентов по ОП 6В04130, 

7М04132  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

4 20 орысша қыркүйек  

2022ж 

1449.  

Атенова К.А. «Қаржылық есеп 1» пәнінен курстық 

жұмысты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттері үшін                      

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1450.  

Абдыкулова Д.Б. Методическое указание по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Финансовый 

учет 1» для студентов обучающихся по ОП 

6В04130  «Учет и аудит» 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1451.  

Садыкулова С.С.,  «Қазақстан тарихы» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналғансеминар сабағының 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 



 

1452.  

Мулдахметова Ж.И. Методические указания для семинарских 

занятий  по дисциплине «История Казахстана» 

для обучающихся всех образовательных 

программ 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 орысша  қыркүйек 

2022ж 

1453.  

Белгибай Ж.К., 

Сапарбекова Б. 

«Қазақстан тарихы» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға өзіндік жұмысын (БӨЖ) 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  50 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1454.  

Мулдахметова Ж.И.,  Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине «История Казахстана» для 

обучающихся всех образовательных программ 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 орысша қыркүйек 

2022ж 

1455.  
Бегалиева Л.Ж. 

аға оқытушы 

«Кикілжің психологиясы» 6В01111-

Практикалық психология 6B01110-Педагогика 

және психология /БББ студенттеріне    

практикалық сабаққаарналған  әдістемелік 

нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 

қазақша 

желтоқсан 

2022ж 

1456.  
Аширбекова Т.Б. 

Оқытушы  

«Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі» пәнінен 6B01730 – Шет Тілі: екі 

шет тілі  БББ студенттерге практикалық 

сабаққаарналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 
2 20 

қазақша 
желтоқсан 

2022ж 

 

1457.  
Омарова Г. 

оқытушы 

«Психологтың ата-анамен жұмысы» пәнінен 

6B01110 - Педагогика и  психология  /БББ 

студенттеріне практикалық сабаққаарналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 
2 50 орысша 

қыркүйек 

2022ж 

 

1458.  

Айтжанова.А.Б. 

ғ.к.,доцент 

«Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі» пәнінен 6B01730 – Шет Тілі: екі 

шет тілі  БББ студенттерге практикалық 

сабаққаарналған  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 
2 20 қазақша 

қыркүйек 

2022ж 

1459.  

Байназарова М.Р 

оқытушы  

«Прикладная психология» 6В01111-

Практикалық психология 6B01110-Педагогика 

және психология /БББ студенттеріне  

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 орысша қыркүйек 

2022ж 



практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау 

1460.  

Байрова А. 

Оқытушы  

 

«Арнайы мектепте тәрбие жұмысының 

теориясчы мен әдістемесі» пәнінен  6В01440-

дене шынықтыру және спорт /БББ бойынша 

студенттерге практикалық сабаққаарналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1461.  

Убайдина А. 

Жұмабаева Д.Ж 

оқытушы 

«Инклюзивті білім берудегі өлшемдік 

бағалау» пәнінен 6B01730 – Шет Тілі: екі шет 

тілі  БББ студенттерге практикалық 

сабаққаарналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1462.  

Досжанова Ж.Т. 

аға оқытушы, 

магистр 

«Этнопсихология» пәнінен 6B01110   

Педагогика және психология /БББ 

студенттеріне практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша желтоқсан 

2022ж 

1463.  

Корнилко И.А. 

п.ғ.к.,доцент 

Методические указания по организации и 

проведению  самостоятельной работы 

обучающихсяпо дисциплине «Критериальное 

оценивание в инклюзивном  образовании» для  

высших учебных заведений  по 

образовательной программе: 6В01000 – 

Образование 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша желтоқсан 

2022ж 

1464.  

Сулейменова А.А. 

п.ғ.к.,доцент 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Критериальное оцениваниев инклюзивном 

образовании» для  высших учебных заведений  

по образовательной программе: 6B01110 - 

Педагогика и психология 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 орысша желтоқсан 

2022ж 

1465.  
Сұлтанова К.А. 

аға оқытушы 

«Отбасы психологиясы» пәнінен 6B01110   

Педагогика және психология /БББ 

студенттеріне арналған  студенттің өзіндік 

жұмысына арналған  әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 
2  20 қазақша 

желтоқсан 

2022ж 

1466.  Сулейменова С.Н. «Теория и методика воспитательной работы в әдістемелік 2  20 орысша желтоқсан 



п.ғ.к.,доцент  школе» пәнінен 6B01720 – Русский язык и 

литература  БББ студенттерге  практикалық 

сабаққаарналған әдістемелік нұсқау 

нұсқау 2022ж 

1467.  

Мырзасейтова А. 

магистр, оқытушы 

«Шағын жинақты мектептегі математиканы 

оқыту әдістемесі»  пәнінен   6В01310 – 

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» БББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1468.  

    Мурзабекова М. 

магистр,оқытушы 

«Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту 

әдістемесі»                                         пәнінен   

6В01310 – «Бастауыш оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі» БББ студенттеріне  

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1469.  

Мехманова А. 

магистр, аға 

оқытушы 

 

«Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған 

ортамен таныстыру үшін дидактикалық 

материалдар қолдану әдістемесі» пәнінен 

6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» БББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналғанәдістемелікнұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1470.  

Наркулова Б. 

п.ғ.к.,доцент 

 

«Бастауыш білім мен ғылымның өзекті 

мәселелері » пәнінен 7М01310 – «Бастауыш 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі» БББ 

магистранттарына арналған әдістемелік 

нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1471.  

Ибрагимова У. 

ф.ғ.к.,доцент 

 

«Бастауыш мектепте әдебиетті оқытудың 

қазіргі мәселелері» пәнінен 7М01310 – 

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» БББ магистранттарына арналған 

әдістемелік нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1472.  

Урматова Т. 

аға оқытушы 

 

«Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту 

әдістемесі»                                               пәнінен 

6В01310 – «Бастауыш оқыту педагогикасы 

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 



мен әдістемесі»БББ студенттеріне 

практикалық сабаққа 

арналғанәдістемелікнұсқау                                  

1473.  

     Саухамбаева М. 

магистр, оқытушы 

«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі » пәнінен 6В01310 – 

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі»БББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1474.  

Ермашова А. 

магистр, оқытушы 

 

«Мектепке дейінгі ұйымда педагогтың 

сахналық көрінісі                                  »  

пәнінен 6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» БББ студенттеріне 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1475.  

Асылбаева Ж. 

магистр, оқытушы 

«Теория обучения математике в 

малокомплектной начальной школе» пәнінен 

6В01310 - «Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі»БББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 орысша қыркүйек 

2022ж 

 

1476.  

Манашахов Е. 

магистр, оқытушы 

«Балалар әдебиеті»                                                                                  

пәнінен 6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» БББ студенттеріне 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 

1477.  

Шегебаева Г. 

магистр, оқытушы 

«Бастауыш мектепте жаратылыстануды оқыту 

әдістемесі»                                                                      

пәнінен  6В01310– «Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі» БББ 

студенттеріне практикалық сабаққа арналған 

әдістемелік нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 қазақша қыркүйек 

2022ж 

 

1478.  

Джахаева А. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Мектеп жасына дейінгі балаларға тілдік 

меңгерту теориясы мен технологиясы»                                                                 

пәнінен 6В01210 – «Мектепке дейінгі оқыту 

әдістемелік 

нұсқау 

4 10 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 



 және тәрбиелеу» БББ студенттеріне 

практикалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау                                  

 

 

1479.  

Искакова М.С. 

п.ғ.д.,профессор 

«Организационная психология в высшей 

школе»  пәнінен 7М03130-«Психология» 

магистранттары үшін практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

4  30 

 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

1480.  

Турекулова Н.А. 

Магистр, оқытушы 

 

 «Дошкольная логопедия»  пәнінен 6В01910 - 

Дефектология, 6В01912-Сурдопедагогика БББ 

студенттері үшін практикалық сабақтарға 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4  30 

 

орысша қараша 

2022ж 

 

1481.  

Турекулова Н.А. 

Магистр, оқытушы 

 

Барлық педагогикалық БББ бойынша 

«Логоритмика»  пәнінен 6В01910 - 

Дефектология, 6В01912-Сурдопедагогика БББ 

студенттері үшін практикалық сабақтарға 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4  30 

 

орысша 
қазан  

2022ж 

 

1482.  

Қойшыбаева Н.И. 

п.ғ.к.,доцент 

Жунисбекова Ж.А. 

п.ғ.к.,доцент 

«Когнитивная психология» пәнінен  

6В03130- «Психология» БББ студенттері үшін 

практикалық сабақты ұйымдастыру және 

СӨЖ ұйымдастыру бойынша ӘН   

әдістемелік 

нұсқау 

4 30 

 

қазақша 
қазан  

2022ж 

 

1483.  

   Қойшыбаева Н.И. 

п.ғ.к.,доцент 

Жунисбекова Ж.А. 

п.ғ.к.,доцент 

«Детская психология» пәнінен 6В03130- 

«Психология» БББ студенттері үшін 

практикалық сабақты ұйымдастыру және 

СӨЖ ұйымдастыру бойынша ӘН   

әдістемелік 

нұсқау 

4   30 қазақша 
қазан  

2022ж 

 

1484.  

       Қарақпаева С.Қ. 

магистр,оқытушы 

 «Мектеп жасына дейінгі мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту және тәрбиелеу» пәнінен 

6В01910 - Дефектология, 6В01912-

Сурдопедагогика БББ студенттері үшін 

практикалық сабақтарды жүргізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4  30 

 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1485.  

Алдиева А.Е. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Мәдениеттану және психология» пәнінен   

6В03130 - «Психология» БББ бойынша 

пәнінен практикалық сабақтарды жүргізуге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4  30 

 

қазақша 
қазан  

2022ж 

 



1486.  

Алдиева А.Е. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Мектептегі психологиялық қызмет» 

пәнінен   6В03130 - «Психология» БББ 

бойынша пәнінен практикалық сабақтарды 

жүргізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4 30 

 

қазақша 
қазан  

2022ж 

 

1487.  

Бегім А.Б. 6В03120- Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша «Саяси мәдениет және 

идеологиялар» пәнінен семинар сабағына 

арналған ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

2  10 қазақша қараша  

2022ж 

 

1488.  

Жамелов Б.А. 6В03120- Саясаттану білім   беру 

бағдарламасы бойынша  « Оқу, өндірістік  

және диплом алды» іс-тәжірбиелер бойынша 

ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

2  10 қазақша қараша  

2022ж 

 

1489.  Тастыбаева Р. 

«Балалар оқуына басшылық жасау» пәнінен 

семинар сабағына арналған 6В03210-  

«Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы үшін 

(6В032-Журналистика және ақпарат даярлау 

бағыты бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж  

1490.  Сауырбаева И.К. 

«Кітапханалық коммуникация» пәнінен 

семинар сабағына арналған 6В03210-  

«Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы үшін 

(6В032-Журналистика және ақпарат даярлау 

бағыты бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж  

1491.  Пазилов Е. Д. 

«Тарихты оқыту әдістемесі»  пәнінен өзіндік 

жұмыс орындауға арналған 6В02220- «Тарих»,  

6В01610 - «Тарих» білім беру бағдарламасы 

үшін   (6В022-гуманитарлық ғылымдар, 6В01-

педагогикалық ғылымдар бағыты бойынша)  

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1492.  Байбосынова Г.Д. 

Қазақ халқының этногенезі мен этникалық 

тарихы пәнінен семинар сабағына арналған  

6В02220- «Тарих»,  6В01610 - «Тарих» білім 

беру бағдарламасы үшін   (6В022-

гуманитарлық ғылымдар, 6В01-педагогикалық 

ғылымдар бағыты бойынша)  

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша 

қазан  
2022ж 

 



1493.  

Сейтимбетова Д. Е. 

 

 

«Балалар және мектеп кітапханаларының 

кітапханалық-ақпараттық кызметі» пәнінен 

өзіндік жұмысына арналған 6В03210-  

«Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы үшін 

 (6В032-Журналистика және ақпарат даярлау 

бағыты бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша 

қазан  

2022ж 

 

1494.  

Байзақова Ж. Әлем діндер тарихы пәнінен 6В02220- 

«Тарих» білім беру бағдарламасы үшін   

 (6В022-гуманитарлық ғылымдар бағыты 

бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 
2 10 

қазақша 
қазан  

2022ж 

 

1495.  
 

Лабенова Р. С. 

«Кітапханалық ақпараттық қызмет көрсету»  

пәнінен   семинар сабағына арналған  

6В03210-  «Кітапхана ісі» білім беру 

бағдарламасы үшін (6В032-Журналистика 

және ақпарат даярлау бағыты бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1496.  

Сағындықова А.Ә. Этнология пәнінен семинар сабағына арналған  

6В02220- «Тарих»,  6В01610 - «Тарих» білім 

беру бағдарламасы үшін   

 (6В022-гуманитарлық ғылымдар, 6В01-

педагогикалық ғылымдар бағыты бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1497.  

Отарбаева Г.К. Тарих ғылымы мен тарихты оқытудағы жаңа 

ақпараттық технологиялар пәнінен семинар 

сабағына арналған,  7М02220 «Тарих» –білім 

беру бағдарламасы магистранттары үшін  

(дайындау бағыты 7М022-  гуманитарлық 

ғылымдар) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 10 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1498.  

Тажмуханова Н.Е.  Дипломалды практика  6В02220- «Тарих»,  

6В01610 - «Тарих»,  6В01561-«География -

Тарих» білім беру бағдарламасы үшін 

 (6В022-гуманитарлық ғылымдар, 6В01-

педагогикалық ғылымдар бағыты, 6В015 – 

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер 

даярлау а)  

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 



1499.  

Мусаева С.Т. Дипломалды практика 6В03210-  «Кітапхана 

ісі» білім беру бағдарламасы үшін 

 (6В032-Журналистика және ақпарат даярлау 

бағыты бойынша)  

әдістемелік 

нұсқау 
2 5 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1500.  

Таштанов Ж.А. Өндірістік педагогикалық практика 6В02220- 

«Тарих»,  6В01610 - «Тарих»,  6В01561-

«География -Тарих» білім беру бағдарламасы 

үшін (6В022-гуманитарлық ғылымдар, 6В01-

педагогикалық ғылымдар бағыты, 6В015 – 

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер 

даярлау) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж  

1501.  

Жанболатов С.Е. 

Отарбаева Г.К. 

Зерттеу практикасы 7М02220-Тарих, 

7М01563-География –Тарих білім беру 

бағдарламасы үшін  (7М02-Өнер және 

гуманитарлық ғылымдар, 7М01-

педагогикалық ғылымдар) 

әдістемелік 

нұсқау 

2 5 

қазақша 

қыркүйек 

2022ж  

1502.  

Лабенова Р.С. 

Сейтимбетова 

 

Өндірістік практика 6В03210-  «Кітапхана ісі» 

білім беру бағдарламасы үшін (6В032-

Журналистика және ақпарат даярлау бағыты 

бойынша) 

әдістемелік 

нұсқау 
2 5 

қазақша қаңтар 

2023ж 

 

Тесттер жинағы 

1503.  

Омарова Н.А. «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» 

пәнінен 6В01540-Химия, 6В01541 Химия-

Биология Білім беру бағдарламасының 

студенттеріне арналған «Бағалаудың 

өлшемдік технологиялары» 

тесттер 

жинағы 

3 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1504.  

Урмашев Б.А. «Сапалық талдау» пәнінен 6В01540-Химия, 

6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Сапалық талдау» 

тесттер 

жинағы 

5 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1505.  

Мамырова Б.Ф. «12 жылдық білім берудің нормативтік 

құқықтары» пәнінен 6В01540-Химия, 6В01541 

Химия-Биология  Білім беру 

тесттер 

жинағы 

3  

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



бағдарламасының студенттеріне арналған «12 

жылдық білім берудің нормативтік 

құқықтары» 

1506.  

Мусаева С.А. «Физикалық және коллоидтық химия» пәнінен 

6В01540-Химия, 6В01541 Химия-Биология 

Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған «Физикалық және коллоидтық 

химия» 

тесттер 

жинағы 

3  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

Кейстер 

1507.  

Абсатова Б.А. «Ашық танапта дақылдарды өсіру 

технологиясы» 6В08110- «Агрономия», 

6В08130- «Өсімдік қорғау және карантин» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған   

кейс 1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1508.  

Суримбаева Г 

Абишева Г.С. 

«Көкөніс өнімдерін және картопты сақтау 

және өңдеу технологиясы» пәнінен 6В08110- 

«Агрономия» ББ бағдарламасының білім 

алушыларына арналған   

кейс 1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1509.  

Суримбаева Г. 

 

«Қант қызылшасы және оның тұқымын өсіру» 

пәнінен 6В08110- «Агрономия» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

кейс 1,5  20 қазақша Қыркүйек 

2022 

1510.  

Егемкулов Н «Ауылшаруашылық малдарын азықтандыру 

II» пәнінен 6В08210- «Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

кейс 1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1511.  

Абишева Г.С. «Өсімдік шарушылығы ІI»   пәнінен 6В08110-

«Агрономия», 6В08120- «Топырақтану және 

агрохимия», 6В08130- «Өсімдік қорғау және 

карантин»  ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

кейс 1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1512.  Байжанов К.С ««Мал дәрігерлігі негіздері» пәнінен   кейс 2,0 50 қазақша қаңтар 



6В09111- «Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

 2023ж 

 

1513.  

Нажмадинова Н.Б «Індеттану және жұқпалы аурулар» пәнінен  

6В09111- «Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

кейс 2 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1514.  

Жақыпбекова Б.О «Ветеринариялық гигиена және санитария» 

пәнінен 6В09111- «Ветеринарлық медицина» 

ББ  бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

кейс 2 

 

50 қазақша Желтоқсан 

2022 

1515.  

Султанбекова П 

Абашев М 

«Қазақстан Республикасының Су ресурстары 

және аумақтарының сумен қамтамасыз етілуі» 

пәнінен практикалық сабаққа арналған кейстік 

жинақ 6В08610 –« Су ресурстары және суды 

пайдалану» 6В07330 – «Сумен қамтамасыз 

ету, суды бұру және су ресурстарын қорғау» 

білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

кейс 1,5  20 қазақша Қаңтар 

2023 

1516.  

Бегалиев Б.С "Тракторлармен автомобильдер"  пәнінен 

6В08710-«Аграрлық техника және 

технология» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

кейс 1,5  20 қазақша Желтоқсан 

2022 

1517.  

Уразбекова М 

Ахилбеков Ғ 

"Жерді түгендеу және жақсарту"  пәнінен 

6В07350-Жерге орналастыру, 6В07360-

Кадастр ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

 

кейс 1,5  20 қазақша Желтоқсан 

2022 

1518.  

Ботабаев Н.Е. 7М07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша «Жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне 

арналған материалдарды өндіруде нано және 

биотехнология элементтері» пәнінен кейс 

кейс 2   қазақша қаңтар 

2023ж 

 



жинағы 

1519.  

Махмудова М.А. 

Қойланова А.А. 

6В07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

гигиеналық қасиеттері » пәнінен кейс жинағы 

кейс 2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1520.  

Бектурсунова А.К. 

Ешжанов А.А. 

PhD доктор 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған «Иіру өндірісінің технологиясы» 

пәнінен кейс 

кейс 2 50 қазақша Наурыз 

2023ж 

1521.  

Туракулов Б.Б. 

магистр,аға 

оқытушы   

 

6В07260 –«Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы» білім беру 

бағдарламасы бойынша  білім алушыларға 

арналған «Проектирование хлопко 

прядильных фабрик» пәнінен кейс 

кейс 2  50 қазақша Наурыз 

2023ж 

1522.  

Хамитова Б.М. 7М07240 – «Сүт және сүт өнімдерінің  

технологиясы» білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын магистранттарға арналған 

«Сүт өнімдері өндірістерінде ресурс және 

энергия үнемдейтін технологиялар мен 

техникалар» атты кейс 

 

кейс 2 50 қазақша Желтоқсан        

2022ж. 

1523.  

Абилдаева Р.А «Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияның өзекті мәселелері» пәні 

бойынша ЖОО-ның магистрларына арналған 

кейс   7М05220–География 

кейс 2  5 қазақша Қаңтар, 

2023ж. 

 

1524.  

Абилдаева Р.А «Мамандыққа кіріспе» пәні бойынша  кейс  

6В01560 –География, 6В05220 – География. 

кейс 2  5 қазақша Қаңтар, 

2023ж. 

 

1525.  

Камалов М.Ю. «Критериалды бағалау» пәнінен 

«Критериалды бағалау» атты  6В01450- 

Кәсіптік оқыту    білім алушыларына арналған   

Кейс жинағы   КП/ТК 

кейс 2,5  50 қазақша Қаңтар, 

2023ж. 

 



1526.  

Жолдасбекова C.А. 

 

«Студенттердің жобалау қызметін 

ұйымдастыру және басқару» пәнінен  

«Студенттердің жобалау қызметін 

ұйымдастыру және басқару» атты 8M01450-

Кәсіптік оқыту мамандығы  магистранттарына 

арналған Кейс жинағы   КП/ТК 

кейс 2,5 50 қазақша Қыркүйек, 

2022ж. 

1527.  

Камалов Ю.Н. 

 

«Кәсіптендіру пәндерін оқыту әдістемесі» 

пәнінен «Кәсіптендіру пәндерін оқыту 

әдістемесі» атты 7М0450- Кәсіптік оқыту 

мамандығы  магистранттарына Кейс жинағы  

БП/ТК 

кейс 2,5  50 қазақша Қыркүйек, 

2022ж. 

1528.  

Қозыбекова А.А «Ауыл шаруашылық еңбегін оқыту 

әдістемесі» пәнінен «Ауыл шаруашылық 

еңбегін оқыту әдістемесі» атты  6В01450- 

Кәсіптік оқыту    білім алушыларына арналған  

Кейс жинағы      

кейс 2,5  50 қазақша Қыркүйек, 

2022ж. 

1529.  

Қайрақбаева Х. «Материалдарды көркем өңдеу» пәнінен 

«Материалдарды көркем өңдеу» атты 

6В01451-  «Көркем еңбек және сызу» білім 

алушыларына арналған  арналған Кейс 

жинағы      

кейс 2,5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1530.  

Бердалиева М.Ж. 6В01522 Физика - Информатика білім беру 

бағдарламасы студенттері үшін «Физиканы 

оқыту әдістемесі» пәнінен кейс жинағы. 

кейс 2   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1531.  

Асанбек Б. 6B01522 –Физика- информатика білім беру 

бағдарламасы студенттері үшін «Физиканы 

оқыту әдістемесі» » пәнінен кейс жинағы 

 

кейс 2   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1532.  

Мүтәлі Қ. 6B05310 -Физика білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Нанотехнологияға кіріспе» 

пәнінен кейс жинағы 

 

кейс 2   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1533.  Баубекова Г.М. 6B05310 - Физика  білім беру бағдарламасы кейс 2   50 қазақша қаңтар 



студенттері үшін «Молекулалық физика» 

пәнінен кейс жинағы. 

 

 

2023ж 

 

1534.  

Асанбек Б. «6В01520-Физика» білім беру бағдарламасы 

студенттері үшін «Орта мектепте физика 

есептерін шығару әдістемесі» пәнінен кейс 

жинағы. 

кейс 2   50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1535.  

Тулекбаева А.К. Кейс по дисциплине "Маркировка продукции" 

для обучающихся ОП 6В07510 – 

Стандартизация и сертификация  (по 

отраслям) 

кейс 2 50 орысша Қыркүйек 

2022 

1536.  

Надирова Ж.К. 

 

Сборник кейсов по дисциплине «Охрана 

окружающей среды в нефтегазовой отрасли" 

для  обучающихся по ОП 

6В07210 – Нефтегазовое дело 6В07215 – 

Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти и газа 

6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

кейс 3 30 орысша Мамыр 2023 

1537.  

Жумадуллаев Д.К. «Академиялық хат» пәнінен 6В07180-

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» 

БББ студенттеріне кейс жинағы 

кейс 2  20 қазақша Қыркүйек 

2022 

1538.  

Мүтәлі Ә.А. 6В02120-Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін   

«Актер шеберлігі-2» пәнінен кейс 

кейс 2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1539.  

Сиқымбаева А.Е. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін  

«Сахна тілі-2» пәнінен кейс 

кейс 2 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1540.  Сулейменова Ж.  

Арнайы кескіндеме пәнінен 5В041400   

«Графика»  мамандығының студенттеріне  

6В02150  «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

кейс 2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



арналған 

1541.  Офицерова Н.Р. 

 Кейс по предмету Работа в материале І для 

студентов  специальности 5В041400  

«Графика» для студентов образовательной 

программы «Графика»   6В02150  

кейс 2  5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1542.  Жорабеков С. 

 Пластикалық анатомия пәнінен 5В041400  

«Графика»  мамандығының студенттеріне 

6В02150 «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

арналған   

кейс 2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1543.  

Толегенова К Даярлау бағыты  6В114«Әлеуметтік 

қамтамасыз ету» 6В11410-«Әлеуметтік 

жұмысы»  білім беру бағдарламасы   білім 

алушыларына  арналған  «Отбасы және  

балалармен  әлеуметтік  жұмыс  » пәніненкейс 

жинағы 

кейс 2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1544.  

Ерметова Р.Е. Кейс к ПЗ по дисциплине «Профессиональный 

русский язык» ОП 6В04210  

«Юриспруденция» 

кейс 2  50 орысша 2022 

қазан 

1545.  

Жамашева Ж. «Медиажурналистика» пәнінен -  «Қоғамдық 

сфера» - 6В032200-журналистика білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған    кейс  

кейс 2 50 қазақша Ақпан, 2023 

1546.  

Кансеитова Ж. «Кәсіби қазақ тілі» пәнінен - «Жылқыға 

байланысты атаулар»   6В09110 - 

Ветеринарлық  медицина білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған кейс 

кейс 2  50 қазақша Ақпан, 2023 

1547.  

Абдукаримова Г. «Қазақ тілі» пәнінен - «Қазақ тіліндегі сөз 

таптары» – 6В04140 – Қаржы білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған  кейс 

кейс 2  50 қазақша Ақпан, 2023 

1548.  Ағабеков О.М. «Когнитивті лингвистика» пәнінен  6В01710- кейс 2 50 қазақша желтоқсан 



Қазақ тілі мен әдебиеті БББ студенттеріне 

арналған      

1549.  

Бейсенова Г.Б. «Электр станциялар мен қосалқы станциялар» 

пәні бойынша 6В07151 – «Электрмен 

жабдықтау» ББ  

студенттеріне арналған 

кейс 

1 30 

қазақша 

қыркүйек 

2022 

1550.  

Калдарханова С. «Мобильді қосымшаларды құрастыру 

негіздері» пәні бойынша (для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) студенттеріне арналған 

кейс 

4 50 

қазақша 
қаңтар 

2023 

1551.  

Дубинина Е.С. Кеисы по дисциплине "Химическая 

технология стекла" для студентов ОП 6В07190 

- ХТТНиСМ 

кейс 1,5 5 орысша Ақпан, 2023 

1552.  

Битанова Г.А. 

Каратаева Г.Е. 

Уран металлургиясы – пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия бойынша білім алушыларына 

арналған 

 

кейс 2  20 қазақша Наурыз, 

2023 

1553.  

Каратаева Г.Е. 

Битанова Г.А. 

 

Металлургия урана – пәнінен ББ 6В07220- 

Металлургия бойынша білім алушыларына 

арналған 

 

кейс 2  20 орысша Ақпан, 

2023 

1554.  

Каратаева Г.Е. 

 

 

Комплексное использование  сырья в цветной 

металлургии – пәнінен ББ 6В07220 -

Металлургия бойынша білім алушыларына 

арналған 

кейс 2  20 орысша Наурыз, 

2023 

1555.  

Сайдуллаева Л. 

Биғара Т.С. 

 

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге 

«Жануарлар биотехнологиясы» пәнінен                                                          

кейс 3  50 қазақша Март, 

2023 

1556.  

Ибраимова Ж.Қ. 

Сайдуллаева Л.Н. 

Баймырзаева Ж.Н. 

7М05123-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы магистранттарына 

«Агроөнеркәсіп және индустриалды 

аймақтағы экобиоқауіпсіздік»  пәнінен  

кейс 3  50 қазақша ақпан, 

2023 

1557.  
Рысбаева Г.С. 

Ибраимова Ж.Қ. 

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы студенттеріне  «Биотехнология 

кейс 3  50 қазақша ақпан, 

2023 



Айткулова Р.Э. негіздері» пәнінен     

1558.  

Айткулова Р.Э. 

Кошкарбаева Ш.Т. 

Аманбаева Қ.Б. 

«Мұнайгаз жабдықтарының коррозияға қарсы 

күресуі» пәнінен кейс  6В07215- Мұнай және 

газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға 

қызмет көрсету, 6В07210 - Мұнайгаз ісі  БББ 

студенттеріне арналған   

кейс 3 15 қазақша Наурыз, 

2023 

1559.  

Ордаева А.Ж. 6В04210 «Құқықтану» білім беру бағдарлама 

бойынша бойынша студенттері үшін  «ҚР 

Прокурорлық қадағалау» пәнінен кейстер 

жинағы 

кейс  

2  

 

50 

 

қазақша 

2022 ж. 

қазан 

1560.  

Бихондиева А.Б. 

Бейсембаева А.О.  

Сборник кейсов  по  дисциплине 

«Прокурорский надзор в РК» для студентов 

образовательной программы 6В04210-

«Юриспруденция» 

кейс  

2  

 

50 

 

орысша 

қаңтар 

2023ж 

 

1561.  

Джумадилов Б.Ж. 

Ақшабай М.Б. 

6В04210 «Құқықтану» білім беру бағдарлама 

бойынша бойынша студенттері үшін  

«Криминалистика» пәнінен кейстер жинағы 

кейс  

2  

 

50 

қазақша 2022ж. 

қараша 

 

1562.  

Бейсембаева А.О. 6В04210 «Құқықтану» білім беру бағдарлама 

бойынша бойынша студенттері үшін  «Сот 

дәлелдеу теориясы» пәнінен кейстер жинағы 

кейс 2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1563.  

Мейркулова Г.Д. «Қылмыстық жолмен алынған ақша 

қаражаттармен өзге мүліктерді заңдастыруға 

қарсы іс-қимыл мәселелері» пәнінен кейстер 

жинағы арналған әдістемелік нұсқау  7М04217 

«Қылмыстық құқық және криминология 

»білім беру бағдарлама бойынша 

магистранттар үшін 

кейс 5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1564.  

Мейркулова Г.Д. «Экстремизммен террористік бағыттағы 

қылмыстылықпен күрес жүргізудегі 

қылмыстық құқықтық және криминогиялық 

проблемалар» пәнін кейстер жинағы арналған 

әдістемелік нұсқау  7М04217– «Қылмыстық 

құқық және криминология» білім беру 

кейс 5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



бағдарлама бойынша магистранттар үшін 

1565.  

Атамбаев К.Д. 6В04210 «Құқықтану» білім беру бағдарлама 

бойынша студенттері үшін «ҚР Қылмыстық 

процесстік құқығы (ж.б.)» пәнінен бойынша 

кейстер жинағы 

кейс 5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1566.  

Сәдібекова М.С. 6В04210- «Құқықтану» білім бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін «ҚР әкімшілік 

құқығы» пәнінен кейс 

кейс 2  20 қазақша 2022 ж. 

желтоқсан 

1567.  

Тасполтаева М.Р.. «Мәдениеттану» пәнінен барлық білім беру 

бағдарламалары  бойынша білім алушыларға 

арналған интерактивті «Кейс- әдісі»  арқылы 

әдістемелік нұсқау 

кейс 2  50 қазақша 2023 ж 

мамыр 

 

1568.  

Балтабаев Н.Қ. «Қазіргі заманғы қазақ философиясы» пәнінен  

6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы  бойынша білім алушыларға 

арналған интерактивті «Кейс - әдісі»  арқылы 

әдістемелік нұсқау  

кейс 2  50 қазақша 2023 ж 

мамыр 

 

1569.  

Исенгалиева Ж.М. 

Есіркеп Г.Ж. 

Онтология ижәне гносеология» пәнінен 

6В02210-  Философия білім   беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға 

арналған интерактивті «Кейс - әдісі»  арқылы 

«әдістемелік  нұсқау 

кейс 2  50 қазақша 2022 ж 

қыркүйек 

1570.  

Тоханова Р.Ж.  ҚР азаматтық процесс  (ерекше бөлім) пәнінен 

кейс 6В04210 Құқықтану білім беру 

бағдарламасы   бойынша білім алушыларға 

арналған  

кейс 2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1571.  

Риставлетов Р.А. «Құрылыс материалдардың химиясы» пәнінен 

6В07340-«Құрылыс материалдары, 

бұйымдары және конструкцияларын өндіру» 

БББ оқитын студенттеріне арналған кейс 

жинағы 

кейс 2,5  10 қазақша сәуір 

2023ж 

1572.  
Абдураимова Н.М., 

Алтаева Г.О. 

«Архитектурное проектирование -I» 

(Проектирование малых архитектурных форм)   

кейс 1,5 50 орысша желтоқсан 

2022 ж. 



пәнінен 6В07310-«Сәулет»  білім беру 

бағдарламасы   бойынша білім алушыларға 

арналған 

1573.  

Калдыбек Е. «Өндірістік жарақат және кәсіби аурулар» 

пәнінен 6В11210 - «Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларына арналған 

кейс 2  50 қазақша желтоқсан 

2022 ж. 

1574.  

Мақулбекова Г. «Әр түрлі нысандарда өртті сөндіру» пәнінен 

6В11210 - «Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы  білім алушыларына арналған 

кейс 2  50 қазақша желтоқсан 

2022 ж. 

1575.  

Искаков К.К 

Джетибаева А.Б 

Ұйымдастырушылық тәртіп  пәні бойынша 

6В04150- МЖБ БББ бойынша  білім 

алушыларға     арналған кейстер жинағы 

кейс 3 5 қазақша қараша 

2022 

1576.  

Бейсенова М.У. Сборник кейсов по дисциплине Управление 

инфраструктурой рынка  для обучающихся по 

ОП-6В04160 «Маркетинг» 

кейс 3 5 орысша қазан 2022 

1577.  

Демесинова А.А. Логистика  пәні бойынша    6В04160 

«Маркетинг» БББ бойынша білім алушыларға 

арналған кейстер жинағы 

кейс 3 5 қазақша қазан 2022 

1578.  

Қарабаева Ш.А. Басқарудағы нормалар мен нормативтер  пәні 

бойынша   6В04120- Менеджмент, 6В04150-

МЖБ   БББ бойынша  білім алушыларға     

арналған кейстер жинағы 

кейс 3 5 қазақша қазан 2022 

1579.  

Сулейменова И.А.                          Ұйымдығы өзгерістерді басқару  пәні 

бойынша    6В04120- Менеджмент   БББ 

бойынша білім алушыларға арналған кейстер 

жинағы 

кейс 3 5 қазақша қазан 2022 

1580.  Бекназаров Б.Д. 

 «Кәсіпорынның сыртқы экономикалық 

қызмет»  пәні бойынша  6В04110 – Экономика  

БББ  студенттері үшін кейс жинағы 

кейс 2   5 қазақша желтоқсан 

2022 

1581.  
Апсенбетова Г.Т Кейсы по дисциплине «Оплата труда»  для 

студентов   ОП    6В04110 Экономика 

кейс 2  5 орысша желтоқсан 

2022 



1582.  

Есболова А.Е. Кейсы по дисциплине «Планирование 

деятельности предприятия» для студентов   

ОП    6В04110 Экономика 

кейс 2  5  орысша желтоқсан 

2022 

1583.  

Шевченко И.И Кейсы по дисциплине «Экономический 

анализ» для студентов    ОП    6В04170 

Оценка 

кейс 2  5 орысша желтоқсан 

2022 

1584.  

Колотаева Л.П. 

Абдикеримова Г.И. 

Кейсы по дисциплине «Методы научных 

исследований» для докторантов    ОП    

8Д04110 Экономика 

кейс 2  5  орысша желтоқсан 

2022 

1585.  

Садыков Ж.Ж. «Қонақүй және мейрамхана сервисіндегі 

мәдениет» 6В11111- «Мейрамхана ісі және 

қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  кейстер жинағы 

кейс 2,0 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1586.  

Садыков Ж.Ж. 

Жумагулова Г.С. 

«Туризмдегі әлеуметтік методикалық 

зерттеулер» пәнінен  6В11110  – «Туризм» 

және 6В11111- «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған  кейстер жинағы 

кейс 2,0 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1587.  

Байжанова Ш.Б. «Технология операторских и агентских услуг» 

пәнінен  6В11110  – «Туризм» және 6В11111- 

«Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» ББ 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған  кейстер жинағы 

кейс 2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1588.  

Абдыкулова Д.Б. Кейс по дисциплине «Аудит» для студентов 

студентов обучающихся по ОП 6В04130  

«Учет и аудит» 

кейс 2 5 

 

орысша қаңтар 

2023ж 

 

1589.  

Тулегенова Р.Ж. «Бюджеттік құжатайналым» пәнінен кейс 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттері үшін                      

кейс 2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1590.  

Тулебаева В.Т. Кейс по дисциплине «Практический аудит» 

для студентов студентов обучающихся по ОП 

6В04130  «Учет и аудит» 

кейс 2 20 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1591.  Атенова К.А. «Қаржылық есеп 2» пәнінен кейс 6В04130 кейс 2 20 қазақша қаңтар 



«Есеп және аудит» ББ бағдарламасының 

студенттері үшін                      

2023ж 

 

1592.  

Карибов В.М.  «Статистика» пәнінен кейс 6В04130 «Есеп 

және аудит» ББ бағдарламасының студенттері 

үшін                      

кейс 2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1593.  

Саркулова Н.К. «Салық есебі және есептілік» пәнінен кейс 

6В04130 «Есеп және аудит» ББ 

бағдарламасының студенттері үшін                      

кейс 2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1594.  

Ахметова С.С. «Тәжірибелік аудит» пәнінен кейс 6В04130 

«Есеп және аудит» ББ бағдарламасының 

студенттері үшін                      

кейс 2 20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1595.  

Құлбай Б.С. «Бағалы қағаздар нарығы» пәнінен 6В04140-

«Қаржы» БББ-ның студенттеріне 

арналғанкейс 

кейс 2 5 қазақша Желтоқсан 

2022 

1596.  

Жусипова Э.Е. «Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу» пәнінен 6В04140-«Қаржы» БББ-

ның студенттеріне арналған кейс 

кейс 2 5 қазақша Желтоқсан 

2022 

1597.  

Мамутова К.К. «Салық және салық салу» пәнінен 6В04140-

«Қаржы» БББ-ның студенттеріне 

арналғанкейс 

кейс 2 5 қазақша Мамыр 2023 

1598.  

Абишова А.У. Сборник кейсов по дисциплине «Психология 

бизнеса: теория и практика» для 

магистрантов, обучающихся на МВА ОП 

7М041071-«Деловое  администрирование» 

кейс 1,0 3 орысша Қыркүйек 

2022 

1599.  

Баубекова И.М. Сборник кейсов по дисциплине 

«Организационная культура и лидерство, 

правовые аспекты бизнеса» для магистрантов, 

обучающихся на МВА ОП 7М041073-

«Деловое  администрирование» 

кейс 1,0 3 орысша Қыркүйек 

2022 

1600.  

Ахелова А.Л. «Мейрамхана ісі»  пәнінен  6В11110  – 

«Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана ісі 

және қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  кейстер 

кейс 2,0 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



жинағы 

1601.  

Кульбабаева А.Т. «Туризмдегі этика және этикет» пәнінен  

6В11110  – «Туризм» және 6В11111- 

«Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» ББ 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған  кейстер жинағы 

кейс 2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1602.  

Байжанова Ш.Б. 

Бабаш Г.А. 

«Ресторанное дело»  пәнінен  6В11110  – 

«Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана ісі 

және қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  кейстер 

жинағы 

кейс 2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1603.  

Рсымбетова Л.А. «XIV-XV ғғ. ортағасыр мемлекеттер» 

тақырыбында «Қазақстан тарихы» пәнінен 

барлық білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларға арналған семинар сабаққа 

кейс 

кейс 2  50 қазақша Желтоқсан 

2022 

1604.  

Талман  А.С. «Тәуелсіздік жариялау және егемен мемлекет 

құрылысының стратегиясы» тақырыбында 

«Қазақстан тарихы» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған семинар сабаққа кейс 

кейс 2  50 қазақша Желтоқсан 

2022 

1605.  

Ниязбекова М.С. «Сыртқы саясат және жаhандық 

ынтымақтастық» тақырыбында «Қазақстан 

тарихы» пәнінен барлық білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға 

арналған семинар сабаққа кейс 

кейс 2  50 қазақша Желтоқсан 

2022 

1606.  

Джалилов А.М. Кейс для семинаров на тему  «Политика 

«перестройки в Казахстане»» по  дисциплине 

«История Казахстана» для обучающихся всех 

образовательных программ 

кейс 2  50 орысша Желтоқсан 

2022 

1607.  

Мырзакулова Э. «Алтын Орда кезеніндегі Ұлы дала (XIII-

XVғғ.)» тақырыбында «Қазақстан тарихы» 

пәнінен барлық білім беру бағдарламасы 

кейс 2  50 қазақша Желтоқсан 

2022 



бойынша білім алушыларға арналған семинар 

сабаққа кейс 

1608.  

Мулдахметова Ж.И. Кейс для семинаров на тему «Казахстан в годы 

гражданско-политического противостояния» 

по  дисциплине «История Казахстана» для 

обучающихся всех образовательных программ 

кейс 2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1609.  

Сембиева Ш.Б. «Түркі өркениеті мен Ұлы Жибек жолы» 

тақырыбында «Қазақстан тарихы» пәнінен 

барлық білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларға арналған семинар сабаққа 

кейс 

кейс 2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1610.  

Мукашева А.О. Кейс для семинаров на тему  «Тюркская 

цивилизация и Великий Шелковый путь» по  

дисциплине «История Казахстана» для 

обучающихся всех образовательных программ 

кейс 2  5 0 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1611.  

Джунусбаев С.М. Кейс для семинаров на тему «Тюркский фактор 

в этнополитической истории Казахстана ІХ-

ХІІ вв.» по  дисциплине «История Казахстана» 

для обучающихся всех образовательных 

программ 

кейс 2  50 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1612.  

Отарбаева А.К.  «XIV–.ХVIII ғғ. қазақ халқының мәдениеті» 

тақырыбында «Қазақстан тарихы» пәнінен 

барлық білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларға арналған семинар сабаққа 

кейс 

кейс 2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1613.  

Орынтаева Э. «XV–ХVI ғғ. Қазақ хандығы» тақырыбында 

«Қазақстан тарихы» пәнінен барлық білім 

беру бағдарламасы бойынша білім 

алушыларға арналған семинар сабаққа кейс 

кейс 2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1614.  

Сарыпбекова А.Т. 

аға оқытушы, 

магистр 

«Практическое психология» пәнінен  

6В01111-Практикалық психология  

6B01110   Педагогика және психология /БББ 

студенттеріне арналған  

кейс 

4 50 

орысша 

Қыркүйек 

2022 



1615.  

Сарыпбекова А.Т. 

аға оқытушы, 

магистр 

«Психология детей с О.В.» пәнінен  

6В01111-Практикалық психология  

6B01110   Педагогика және психология /БББ 

студенттеріне арналған  

кейс 

4 50 

орысша 

Қыркүйек 

2022 

1616.  

Жаппарова Г. 

п.ғ.к.,доцент 

«Бастауыш мектептің жаңартылған 

мазмұнының әдістемелік негізі» пәнінен    

6В01310– «Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» БББ студенттеріне арналған                                                                                      

кейс 2 10 қазақша желтоқсан    

2022 

1617.  

Сихимбаева С. 

б.ғ.к.,доцент 

 

«Бастауыш мектепте жаратылыстануды оқыту 

әдістемесі» пәнінен    6В01310– «Бастауыш 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі» БББ 

студенттеріне арналған                                                                                      

кейс 2 10 қазақша желтоқсан 

2022 

1618.  

Ибрагимова У. 

ф.ғ.к.,доцент 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен    6В01310– 

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» БББ студенттеріне  арналған                                                                                      

кейс 2 10 қазақша қыркүйек 

2022 

 

1619.  

       Айтуреева 

Ж.Ж.  

магистр,оқытушы 

«Мектептегі психологиялық қызмет» пәнінен   

6В03130 - «Психология» БББ студенттері 

үшін практикалық сабақтарды жүргізуге 

арналған  

кейс  2  30 

 

қазақша 2022ж. 

қараша 

1620.  

Асетова Б.А. 

магистр, оқытушы 

«Психология және мәдениеттану» пәнінен   

6В02310, 6В02320, 6В02330, 6В02211 БББ 

студенттері үшін 

кейс  2  30 

 

қазақша 2022ж. 

қазан 

1621.  

Байзакова А.Б. Барлық мамандықтарға арналған 

«Әлеуметтану және саясаттану» пәні бойынша 

кейс стади  

кейс 2  50 қазақша ақпан 

 2023ж 

Іскерлік ойындар 

1622.  

Курманова Х.Т «Бақша және жүзім шаруашылығы» пәнінен 

6В08130-«Өсімдік қорғау және карантин» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

іскерлік 

ойын 

1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1623.  

Дошанов Д «Фермер шаруашылығы негіздері» 6В08210- 

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» ББ  бағдарламасының  білім 

іскерлік 

ойын 

1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



алушыларына арналған 

1624.  

Абишева Г.С. «Өсімдік шарушылығы II»   пәнінен 6В08110-

«Агрономия», 6В08120- «Топырақтану және 

агрохимия», 6В08130- «Өсімдік қорғау және 

карантин»  ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

іскерлік 

ойын 

1,5  20 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1625.  

Нажмадинова Н.Б «Жеке патологиялық физиология» пәнінен 

рольдік ойын 6В09111- Ветеринарлық 

медицина» ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

іскерлік 

ойын 

2 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1626.  

Алтаева Қ.А «Індеттану және жұқпалы аурулар» пәнінен 

6В09111-« Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

іскерлік 

ойын 

2 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1627.  

Өмірәлі А.Б «Патологиялық анатомия» пәнінен 6В09111- 

«Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

іскерлік 

ойын 

2 

 

50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1628.  

Құрбанқұл Н.Н «Ветеринариялық вирусология» пәнінен 

6В09111- «Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

іскерлік 

ойын 

2 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1629.  

Байжанов К.С «Мал дәрігерлігі негіздері» пәнінен 6В09111- 

«Ветеринарлық медицина» ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

іскерлік 

ойын 

2 

 

50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1630.  

Жуматаева М 

 

"Картаграфия"  пәнінен 6В07350-Жерге 

орналастыру, 6В07360-Кадастр ББ  

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

іскерлік 

ойын 

1,5  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1631.  

Бегалиев Б.С "Машина технологиялық станцияларды 

жобалау"  пәнінен 6В08510-«Аграрлық 

техника және технология» ББ  

іскерлік 

ойын 

1,5 20 қазақша қараша 

2022 



бағдарламасының білім алушыларына 

арналған 

1632.  

Сандыбаева Г "Жерге орналастырудың теориялық негіздері"  

пәнінен 6В07350-Жерге орналастыру, 

6В07360-Кадастр ББ  бағдарламасының білім 

алушыларына арналған 

іскерлік 

ойын 

1,5  20 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1633.  

Байзахова С.Ш. «Макеттеу, модельдеу және жобалау» пәнінен 

«Макеттеу, модельдеу және жобалау» атты 

6В01450- Кәсіптік оқыту    білім алушыларына 

арналған рөлдік ойын   жинағы 

рөлдік 

ойын 

2,5  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1634.  

Тамбетова Д.Х. 

Өмірбек М.Н. 

  6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған  

«Сахна тілі мәдениеті» пәнінен рольдік 

ойындар 

рөлдік 

ойын 

2 20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1635.  

Альжанова Б. 

Жұмағулов Қ. 

6В11121-«Театр қойылымдарының 

технологиясы және продюсерлеу» білім беру 

бағдарламасы білім алушыларына арналған 

«Грим және театралдық костюм» пәнінен 

рольдік ойындар 

рөлдік 

ойын 

2  20 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1636.  Мамешов М. 

Кескіндеме пәнінен 5В041400 «Графика»  

мамандығының студенттеріне 6В02150  

«Графика»  білім беру бағдарламасының білім 

алушыларына  арналған                                          

рөлдік 

ойын 

2   5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1637.  Оспанов Т.М. 

 Компьютерлік анимация І,ІІ пәнінен 

5В041400 «Графика»  мамандығының 

студенттеріне 6В02150  «Графика»  білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған    

рөлдік 

ойын 

 

2  

5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1638.  Ибрагимова Л.Т.  

Кәсіби дизайнның элементтері мен үрдістері І 

пәнінен 6В02170 –«Сән дизайны» білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына  

арналған                                                                        

рөлдік 

ойын 

2  5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 



1639.  

Назанова Г  

аға оқытушы 

Даярлау бағыты  6В111» Қызмет көрсету 

саласы» білім беру бағдарламасы 6В11120 « 

Сценарий шеберлік негіздері»пәнінен рөлдік 

ойыны 

рөлдік 

ойын 

2 5 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1640.  

Өмірбек М. Н. 6В02120 Режиссура білім беру 

бағдарламасының білім алушылары үшін 

«Актер шеберлігі» пәнінен «Актер шеберлігі 

1,2» атты рольдік ойын. 

рөлдік 

ойын 

2  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1641.  

Оспанов Ж.О. «Таңдаған спорт түрінің техникалық-

тактикалық дайындығы (футбол)» пәні 

бойынша 6В01440 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасының 

бағытындағы білім алушылары  үшін іскерлік 

ойындар жинағы 

іскерлік 

ойын 

2,0 50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1642.  

Джунусова А.К., 

Бекбергенова Н.А. 

Ролевая игра по дисциплине 

«Конструктивное моделирование изделий 

легкой промышленности» по ОП 6В07230- 

Технология и конструированипе изделий 

легкой промышленности  

 

рөлдік 

ойын 

2. 10 орысша желтоқсан 

2022ж 

1643.  

Сулейменова Т.Н. 

Беккулиева А.С. 

6В07230 –«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы» БББ 

бойынша «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

материалтануы » пәнінен ойындар жинағы 

 

рөлдік 

ойын 

2 10 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1644.  

Байменова С. «Қазақ тілі» пәнінен «Іскери қарым-қатынас 

мәдениеті» - 6В07310 Сәулет білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына 

арналған іскери ойын 

іскерлік 

ойын 

2 50 қазақша ақпан 

2023ж 

1645.  

Кайимов М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «Мұхтартану» пәнінен6В02310- 

Филология:Қазақ тілі, 6В01710-Қазақ тілі мен 

әдебиеті БББ студенттеріне практикалық 

сабағына арналған 

рөлдік 

ойын 

2 50 қазақша ақпан 

2023ж 



1646.  

Әлімбаев М.  «Салыстырмалы грамматика» пәнінен  

6В03220- Журналистика БББ студенттеріне 

арналған 

рөлдік 

ойын 

2 50 өзбекше қараша 

2022ж 

1647.  

Ибраимова Ж.Қ. 

Сайдуллаева Л.Н. 

Баймырзаева Ж.Н. 

6В05120-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы студенттеріне  

«Биотехнологиялық өндіріс өнімдерін алу 

және сақтау технологиясы»  пәнінен  

іскерлік 

ойын 

3  50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1648.  

Рысбаева Г.С.  

 

 

 «Микробиология және вирусология» пәнінен  

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттерге арналған 

іскерлік 

ойын 

3 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1649.  

Айткулова Р.Э. 

Кудасова Д.Е. 

7М05123-«Биотехнология» Білім беру 

бағдарламасы магистранттарына 

«Биотехнологиялық өндірістердегі 

қалдықтарды басқару принциптері» пәнінен                                                                             

іскерлік 

ойын 

2 50 қазақша ақпан 

2023ж 

 

1650.  

Бихондиева А.Б. 

Ерманкулов М.К.  

 

Ролевая игра  по  дисциплине «Практикум по 

уголовному праву» для студентов 

образовательной программы 6В04210-

«Юриспруденция» 

рөлдік 

ойын 

2  50 орысша қараша 

2022ж 

 

1651.  

Мейркулова Г.Д. «Қылмыстық жолмен алынған ақша 

қаражаттармен өзге  мүліктерді заңдастыруға 

қарсы іс-қимыл мәселелері» пәнінен рөлдік 

ойындар жинағы 7М04217 «Қылмыстық 

құқық және криминология »білім беру 

бағдарлама бойынша магистранттар үшін 

рөлдік 

ойын 

5 50 қазақша ақпан 
2023ж 

1652.  

Мейркулова Г.Д. «Экстремизммен террористік бағыттағы 

қылмыстылықпен күрес жүргізудегі 

қылмыстық құқықтық және криминогиялық 

проблемалар» пәнін рөлдік ойындар жинағы 

арналған әдістемелік нұсқау  7М04217– 

«Қылмыстық құқық және криминология» 

білім беру бағдарлама бойынша 

магистранттар үшін 

рөлдік 

ойын 

5  50 қазақша ақпан 

2023ж 

1653.  Утаров К.А. Ролевая игра  по  дисциплине «Практикум по рөлдік 5  50 орысша ақпан 



уголовно-процессуальному праву» для 

студентов образовательной программы 

6В04210-«Юриспруденция» 

ойын 2023ж 

1654.  

Айтуреева Ж.Ж. 

магистр, оқытушы  

«Мүмкіндігі шектеулі балаларды бейнелеу 

өнеріне оқыту әдістемесі» пәнінен   6В01910 - 

Дефектология, 6В01912-Сурдопедагогика БББ 

студенттеріне арналған 

рөлдік 

ойын 

2  30 

 

қазақша қазан 

2022ж 

1655.  
Тайбек Ж.Қ. «Банк ісі» пәнінен 6В04140-«Қаржы» БББ-

ның студенттеріне арналғаніскерлік ойындар 

іскерлік 

ойын 

1,5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1656.  
Сапаралиев Т.Ж. «Биржа ісі» пәнінен 6В04140-«Қаржы» БББ-

ның студенттеріне арналғаніскерлік ойындар 

іскерлік 

ойын 

1,5 5 қазақша желтоқсан 

2022ж 

1657.  

Дүйсенбекұлы А.Ж. «Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу» пәнінен 6В04140 Қаржы БББ 

студенттеріне арналған іскерлік ойындар 

іскерлік 

ойын 

1,5 5 қазақша қыркүйек 

2022ж 

1658.  

Есенова А.Е., 

Арапова Г.М. 

«Технология продаж в туризме» пәнінен  

6В11110  – «Туризм» және 6В11111- 

«Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» ББ 

бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған  кейстер жинағы 

іскерлік 

ойын 

2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1659.  

Дуйсембекова Г.Р., 

Бабаш Г.А. 

«Маркетинг в туризме» пәнінен  6В11110  – 

«Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана ісі 

және қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  кейстер 

жинағы 

іскерлік 

ойын 

2,0 5 орысша қаңтар 

2023ж 

 

1660.  

Тунгатаева А.М. «Сәулеттік дизайн ортасы»  пәнінен 6В07310-

«Сәулет»  білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларға арналған 

іскерлік 

ойын 

3  50 қазақша қаңтар 

2023ж 

 

1661.  

Медетбекова Н. 

 

«Мектепке дейінгі балаларда қарапайым 

математикалық түсінік қалыптастыру 

әдістемесі» пәнінен    6В01210 – «Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиелеу» БББ 

студенттеріне арналған      рольдік ойын                      

рөлдік 

ойын 

2 50 қазақша желтоқсан 

2022ж 

 



 


