
 



1.  

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» атты  оқулығы. 

оқулық 10. 100 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

2.  

Ермекбаева А.Т. Учебник «Life safety and basics of toxicology» по 

дисциплине «Actual problems in the field of life 

safety and labor protection» для магистрантов ОП 

7М11210-  Life Safety and Environmental Protection 

оқулық 6 100 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж  

 

3.  

Мамашарипова 

Г.А. 

6В03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«History of international relations in modern time » 

 

оқулық 16 50 ағылшын

ша 

қазан  

2022ж 

 

4.  

Таубаева М.Е. 

Абдуали М.А 

6В03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«International organization» пәнінен оқулық 

оқулық 15 50 ағылшын

ша 

наурыз 

2022ж 

Оқу құралдары – Учебные пособия 

5.  

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

жүйесі" пәнінен 6В07510 – Стандарттау және 

сертификаттау  (салалар бойынша) БББ білім 

алушылары үшін "Identification of food products" 

атты  оқу құралы  

оқу құралы 5 100 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

6.  

Тулекбаева А.К. "Инновациялық сапа менеджменті" пәнінен 

6В07510 – Стандарттау және сертификаттау  

(салалар бойынша) БББ білім алушылары үшін 

"Innovative Quality Management" атты оқу құралы  

оқу құралы 5 100 ағылшын

ша 

сәуір 

 2023ж 

7.  

Бәкіржанқызы Ә. 

Тошболтаева Н.Н.  

Абсаматова З.А. 

«Physics» пәнінен оқу құралы.  «6В06120- 

Ақпараттық жүйелер» білім алушылары үшін. 

оқу құралы 5   

50 

ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

8.  

Тошболтаева Н.Н. 

Бәкіржанқызы Ә. 

Абсаматова З.А. 

«Physics» пәнінен «Молекулалық физика және 

термодинамика» бөліміне есептер жинағы оқу 

құралы.  «6В06120- Ақпараттық жүйелер» білім 

алушылары үшін. 

оқу құралы 5   

50 

ағылшын

ша 

Қаңтар 

 2023ж 



9.  

Сейтказенова К.К. Tutorial on discipline «Technological processes of 

mechanical engineering production» for students of 

study group В064 in «mechanics and metalworking» 

оқу құралы 8 10 ағылшын

ша 

қантар   

2023ж 

10.  

Утебаева А.А. 6В07241-Өсімдік мамырлары және мамырлар 

технологиясы білім беру бағдарламалары бойынша 

оқитын студенттеріне арналған «Innovative  

technologies in the production of oil and fat products» 

атты оқу құралы 

оқу құралы 6 50 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

11.  

Абишова Д.Б., 

Жантуреева Г.А., 

Нупбаева А.Р. 

«Публицистикалық мәтінді аудару» пәнінен 6В023 

«Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 6В02320-

Аударма ісі БББ студенттеріне арналған 

оқу құралы 5  50 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж  

12.  

Джакипбекова Н.О. 

Суйгенбаева А.Ж. 

«Analitical chemistry» пәнінен 6В05320-Химия   

білім беру бағдарламасы бойынша  білім 

алушыларға арналған «Analitical chemistry» атты 

оқу құралы 10  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

13.  

Изтлеуов Г.М. Учебное пособие по дисциплине «Технология 

очистка сточных вод промышленной предприятии 

» для студентов ОП  6В05210–«Экология», 

6В05211-«Экология и природопользование» 

оқу құралы 10  50  ағылшын

ша 

ақпан 

2023ж 

14.  
Шингисбаева Ж.А. Учебное пособие по дисциплине  «Транспортная 

экология и ее процессы» для всех специальности  

оқу құралы 10  50  ағылшын

ша 

      сәуір 

2023ж 

15.  

Жекеев М.К. Учебное пособие  по дисциплине «Экологическое 

образование и устойчивое развитие» для студентов 

ОП  6В05210–«Экология», 6В05211-«Экология и 

природопользование» 

оқу құралы 10 50  ағылшын

ша 

қаңтар 

 2023ж 

16.  

Изтлеуов Г.М Учебное пособие по дисциплине  «Промышленная 

экология» для студенов ОП  6В05210–«Экология», 

6В05211-«Экология и природопользование» 

оқу құралы 10 50  ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

17.  

Муталиева Б.Ж. «Биофизика» пәнінен  6В05120-«Биотехнология» 

білім беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған «Biophysics» атты  

оқу құралы 8 30 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 

18.  
Сапарбекова А.А. 6В05120-«Биотехнология» білім беру оқу құралы 8  30 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 



бағдарламасы бойынша  студенттерге «Industrial 

Biotechnology»  пәнінен  

19.  

Сапарбекова А.А. «Molecular genetic research in the biotechnology» 

пәнінен  7М05123-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша магистранттарына 

арналған «Molecular genetic research in the 

biotechnology» атты 

оқу құралы 7 30 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

20.  

Абдуова А.А., 

Кенжалиева Г.Д. 

Учебное пособие по дисциплине «Soil Science With 

the Fundamentals of Ecology» для студентов ОП  

6В05210–«Экология», 6В05211-«Экология и 

природопользование» 

оқу құралы 10 50  ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

21.  

Изтлеуов Г.М. Учебное пособие по дисциплине «Stady of latest 

achievements in the field of waste processing » для 

студентов ОП  6В05210–«Экология», 6В05211- 

«Экология и природопользование» 

оқу құралы 10  

50  

ағылшын

ша 

ақпан 

2023ж 

22.  

Касымова М.К. «Metodology of the experiment» пәнінен 6В01540-

Химия, 6В01541 Химия-Биология Білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған 

«Metodology of the experiment» оқу құралы 

оқу құралы 6 50 ағылшын

ша 

мамыр 

2023жж. 

23.  

Мейрбекова А. 

Ермаханов Н. 

Абашев М 

"Pumpings, Pumping Stations and Water Intakes"  

пәнінен 6В08610 – «Су ресурстары және суды 

пайдалану» білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

оқу құралы 9 

 

50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

24.  

Ермаханов Н. 

Мейрбекова А. 

Онгарова А 

Жуматаева М 

"Cadastral Assessment of the Settlement Lands"  

пәнінен  6В07360-Кадастр білім беру бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған 

 

оқу құралы 7 50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

25.  

Мейрбекова А. 

Султанбекова П. 

 

"Water resources and water supply of the territory of 

the Kazakhstan Republic"  пәнінен 6В08610 –« Су 

ресурстары және суды пайдалану» білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне арналған 

оқу құралы 7 50 ағылшын

ша 

ақпан 

2023ж 

26.  Колесников А.С. Учебное пособие «Technical regulation of industrial оқу құралы 6  100 ағылшын мамыр 



 safety» по дисциплине «Technical regulation of 

industrial safety» для студентов ОП 6В11210 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

ша 2023ж ж. 

27.  

Ермекбаева А.Т. Учебное пособие «Radiation safety and basics of 

toxicology» по дисциплине «Radiation safety» для 

докторантов ОП 8D11210 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

оқу құралы 6 100 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж ж. 

28.  

Шевченко И.И., 

Полежаева И.С., 

Бекманова Г.У. 

Учебное пособие по дисциплине «Economic 

analysis» для студентов   ОП6В04110 «Экономика» 

оқу құралы 6  5 

 

ағылшын

ша 

ақпан 

 2023ж 

29.  

Курмашева М.Б. «Professional ethics in Restaurant Business» пәнінен  

6В11110  – «Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана 

ісі және қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған оқу құралы 

оқу құралы 8 5 ағылшын

ша 

Наурыз 

2023ж 

30.  

Нурашева К.К. «Tourism Marketing» пәнінен  6В11110  – «Туризм» 

және 6В11111- «Мейрамхана ісі және қонақүй 

бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған оқу құралы 

оқу құралы 8 5 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

31.  

Асанов П.Д. «Catering Services in Tourism» пәнінен  6В11110  – 

«Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана ісі және 

қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған оқу құралы 

оқу құралы 8 5 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

32.  

Тлеукеев Ж.А. «History of International Tourism» » пәнінен  

6В11110  – «Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана 

ісі және қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған оқу құралы 

оқу құралы 8 5 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

Дәрістер жинағы – Конспекты лекций 

33.  

Алжанов Е. А 

 

"Көкөніс  шаруашылығы" «Vegetable groving» 

пәнінен 6В08110-«Агрономия»ББ  

бағдарламасының  білім алушыларына арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

8 

 

50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

34.  Алжанов Е.А «Diseases of Agriculture Grops» пәнінен 6В08110- дәрістер 8  50 ағылшын қыркүйек 



«Агрономия»ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

 

жинағы  ша 2022ж 

35.  

Алжанов Е.А. «Growing Vegetables and Potatoes» пәнінен 

6В08110-«Агрономия»ББ  бағдарламасының  білім 

алушыларына арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

8 50 ағылшын

ша 

      қаңтар 

   2023ж 

36.  

Абдыкаримова 

Ш.А 

 

«Laboratory Work in Veterinary» пәнінен 6В09111- 

«Ветеринарлық медицина» Білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

4 

 

50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

37.  

Нурходжаев Н.О «Veterinary Immunology» 6В09111- «Ветеринарлық 

медицина» Білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

4 50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

 2022ж 

38.  

Мейрбекова А. «The Water and Water Taking Away Networks» 

пәнінен дәрістер жинағы 6В08610 –« Су 

ресурстары және суды пайдалану» білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

3 50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

39.  

Жуматай М. «Complex Land Cadastre Services» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В07360- Кадастр білім беру бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

3 50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

40.  

Дуанбекова А «Ecology of Water Resources» 6В08610 –« Су 

ресурстары және суды пайдалану» білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне арналған      

 

дәрістер 

жинағы 

3 50 ағылшын

ша 

қазан 

 2022ж 

41.  

Мейрбекова А «Land improvement and inventory» пәнінен дәрістер 

жинағы 6В07360-Кадастр білім беру бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған 

 

дәрістер 

жинағы 

3 50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

42.  Мейрбекова А «Use of Water Energy» пәнінен дәрістер жинағы дәрістер 3 50 ағылшын қаңтар 



6В08610 –« Су ресурстары және суды пайдалану» 

білім беру бағдарламасы бойынша студенттеріне 

арналған 

жинағы ша   2023ж 

43.  

Утебаева А. 6В07241-Өсімдік мамырлары және мамырлар 

технологиясы білім беру бағдарламалары бойынша 

оқитын студенттеріне арналған «Innovative  

technologies in the production of oil and fat products» 

атты дәрістер жинағы 

дәрістер 

жинағы 

5 5 ағылшын

ша 

қазан 

 2022ж  

44.  

Шоманбаева М. 

Менлибай Ж.Ғ. 

6В01530- Информатика білім беру бағдарламасы 

студенттеріне арналған «Web services and 

programming» пәнінен  «Web services and 

programming» атты дәрістер жинағы. 

дәрістер 

жинағы 

5 5 ағылшын

ша 

ақпан, 

2023ж           

45.  

Жатканбаев Е.Т., 

Бекжанова К.М. 

«Abvances of Modern Chemistry» пәнінен 6В01540-

Химия Білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған«Abvances of Modern Chemistry» 

дәрістер 

жинағы 

2 50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж  

 

46.  

Жунисбекова Д.А.  

 

“Higher mathematics” пәнінен дәрістер жинағы. 

«6В06130- Есептеу техникасы және бағдарламамен 

қамту»  білім алушылары үшін. 

дәрістер 

жинағы 

4  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

47.  

Смаилов Б. " Accreditation of  Certification Bodies and Testing 

Centers"  пәнінен  6В07510-Стандарттау және 

сертификаттау (салалар бойынша) БББ білім 

алушылары үшін дәріс жинағы   

дәрістер 

жинағы 

3 50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

48.  

Жилкибаева С.К. Collection of lectures on discipline «Technology of 

Processing on Machine Tools with Numerical 

Control» for students of study group В064 in 

«Mechanics and metalworking 

дәрістер 

жинағы 

7 5 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

49.  

Касимова Ж.Ж. «Petrophysics» 

6В07215 – Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти и газа 

дәрістер 

жинағы 

 5 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

 

50.  

Умирзахова Г. 

магистр, аға 

оқытушы 

«Theory and methodology of teaching English in 

primary school» пәнінен 6В01210 – «Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиелеу» БББ студенттеріне 

арналған      

дәрістер 

жинағы 

3 10 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

 



51.  

Қалдыбекқызы М., 

Тулегенова Ж.Ж. 

«Шетел халықтарының әдебиеті (19-20ғғ.) пәнінен 

6В023 «Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 

6В02330-Шетел филологиясы БББ студенттеріне 

арналған 

дәрістер 

жинағы 

4  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж  

52.  

Өтебекова А.Қ., 

Асанбаева К.К. 

«Оқытылатын тілдің теориялық негіздері» пәнінен 

6В023 «Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 

6В02330-Шетел филологиясы БББ студенттеріне 

арналған 

дәрістер 

жинағы 

4  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж  

53.  

Алтынбеков Р.С. «Design and installation of technical means of 

telecommunications»  пәнінен 6В06210 – 

«Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» ББ студенттер үшін дәрістер 

жинағы 

дәрістер 

жинағы 

3 50 

ағылшын

ша 
қыркүйек 

2022ж 

54.  
Уатбаев М.М. «Big Data Technology» пәнінен (для ОП 6В06130 – 

ВТ и ПО) студенттеріне арналған 

дәрістер 

жинағы 
4 50 

ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

55.  
Сейтханова А. Graphics Application Software(дляОП6В06130 – 

ВТиПО) студенттеріне арналған 

дәрістер 

жинағы 
4 50 

ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

56.  

Дубинина Е.С. Lecture notes on discipline «General technology of 

silicates» for students of EP 6В07190 Chemical 

technology of infusible nonmetallic and silicate 

materials 

дәрістер 

жинағы 

6 5 ағылшын

ша 

ақпан  

2023ж 

57.  

Ескендирова М.М. «Technology of mineral fertilizers» для студентов  

ОП 6В05330 – "Экспертиза веществ и материалов в 

химической инженерии" 

дәрістер 

жинағы 

5  20 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

58.  

Айменова Ж.Е. 

Кудасова Д.Е. 

Нарымбаева З.К. 

 

6В05120-«Биотехнология» білім беру 

бағдарламасы бойынша  студенттерге арналған 

«Processes and Apparatuses of Biotechnology» 

пәнінен 

 

дәрістер 

жинағы 

4  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

59.  

Кочкаров А.А. Конспект лекций по дисциплине «Technical 

regulation of the industrial safety» для обучающихся 

по ОП   6В11210 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

дәрістер 

жинағы 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 



60.  

Ермекбаева А.Т. Конспект лекций по  дисциплине «Occupational 

injuries and occupational diseases» для обучающихся 

по ОП 6В11210 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

дәрістер 

жинағы 

2 50 ағылшын

ша 

маусым 

2023ж 

61.  

Мамитова А.Д. 

 

Конспект лекций по дисциплине «Safety of 

technological processes and productions in the oil and 

gas sector» для обучающихся по ОП 6В11210 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

дәрістер 

жинағы 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

62.  

Багова З. Конспект лекций по дисциплине «Fire extinquishing 

at the different objects» для обучающихся по ОП 

6В11210 – «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» 

дәрістер 

жинағы 

2 50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

      2022ж  

63.  

Молдогазиева Г.М. Конспекты лекции  по дисциплине  Innovative 

management  для обучающихся по  ОП- 6В04120- 

Менеджмент  

дәрістер 

жинағы 

5 5 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

64.  

Полежаева И.С. Конспекты лекции по  дисциплине «Modern Models 

of Branch Economy» для магистрантов ОП  

7М04110 Экономика 

дәрістер 

жинағы 

5  5 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

Әдістемелік нұсқаулықтар – методические указания 

65.  

Алжанов Е. А 

 

"Көкөніс шаруашылығы" «Vegetable groving» 

пәнінен зертханалық сабаққа арналған әдістемелік 

нұсқау,6В08110-«Агрономия»ББ  бағдарламсының 

білім алушыларына арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

3  20 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

66.  

Мейрбекова А «Automated Technologies for conducting of Cadastral 

Works» пәнінен әдістемелік нұсқау6В07360-

Кадастр білім беру бағдарламасы бойынша 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 ағылшын

ша 

қаңтар 

  2023ж 

67.  

Мейрбекова А. «Irrigation and Drying Meliorations» 6В08610 –«Су 

ресурстары және суды пайдалану»білім беру 

бағдарламасы бойынша студенттеріне арналған 

 

әдістемелік 

нұсқау 

2 20 ағылшын

ша 

қаңтар 

  2023ж 

68.  Kunzhigitova G.B. PROFESSIONALLY-ORIENTED ENGLISH әдістемелік 2  20 ағылшын қыркүйек 



 

 

LANGUAGE 

Teaching suggestions  for subject’s practical exercise 

According to the educational program 

for students 6В01431-Visual Art, Artwork, Graphics 

and Design 

нұсқау ша 2022ж 

69.  

Елдияр Г. 

PhD доктор 

Сабырханова С. 

6В07260 «Тоқыма материалдарының технологиясы 
және жобалануы» білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларына арналған  ««Desing  of fibrios 

materials» - пәнінен  практикалық сабаққа арналған   

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

70.  

Арапбаева Д.М. 

магистр, аға 

оқытушы 

Абдижаппарова 

Б.Т. 

т.ғ.к., доцент 

«Professionally- oriented foreign language» пәні 

бойынша 6В07252 –Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы, 6В07250 – 

Өңдеу өндірістерінің технологисы білім беру 

бағдарламасы бойынша практикалық сабақты 

орындауға арналған ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3 6 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

71.  

Арапбаева Д.М. 

Абдижаппарова 

Б.Т. 

т.ғ.к., доцент 

 

«Professionally- oriented foreign language» пәні 

бойынша 6В07252 –Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы, 6В07250 – 

Өңдеу өндірістерінің технологисы білім беру 

бағдарламасы бойынша СӨЖ орындауға арналған 

ӘН 

әдістемелік 

нұсқау 

3 6 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

 

72.  

Жакеева Ж. Methodical instruction for laboratory works on the 

discipline «Microbiology» 2022ж-2023ж 

әдістемелік 

нұсқау 

4  5 ағылшын

ша 

қараша  

2022ж 

 

73.  

Нышанбаева Ж.., 

Мырзабеков Т. 

«Кәсіби-бағытталған шетел тілі» пәнінен 

практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқау (6В05410-«Математика» ББ 

бағдарламасының білім алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

74.  

Нышанбаева Ж., 

Мырзабеков Т. 

«Кәсіби-бағытталған шетел тілі» пәнінен өзіндік 

жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

(6В05410-«Математика» ББ бағдарламасының 

білім алушыларына арналған) 

әдістемелік 

нұсқау 

2,5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 



75.  

Касымова М.К. «Methodology of decision of tasks on chemistry» 

пәнінен 6В01540-Химия, 6В01541 - Химия-

Биология Білім беру бағдарламасының 

студенттеріне арналған «Methodology of decision of 

tasks on chemistry» практикалық жұмысқа арналған 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

76.  

Калдыбаева Б.М. "Technology of development of regulatory documents"  

пәнінен  6В07510-Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) БББ білім алушылары үшін 

СӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

2 30 ағылшын

ша 

қырқүйек 

2023ж 

77.  

Калдыбаева Б.М. 

Асанова А.Р. 

"Accreditation of  Certification Bodies and Testing 

Centers" пәнінен 6В07510 – Стандарттау және 

сертификаттау  (салалар бойынша) БББ бойынша 

білім алушылары үшін практикалық сабақтарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

әдістемелік 

нұсқау 

3 30 ағылшын

ша 

қырқүйек 

2022ж 

78.  

Умирзахова Г. 

магистр, аға 

оқытушы 

 

«Theory and Methodology of Teaching English» 

пәнінен 6В01310 – «Бастауыш оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі» БББ студенттеріне практикалық 

сабаққа арналған әдістемелік нұсқау                                  

әдістемелік 

нұсқау 

3 10 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

 

79.  

Швайковский А.С., 

Шойманова М.Б. 

 

 

 

Кафедраның м/б ҒЗЖ бойынша әдістемелік нұсқау 

“Modern ways of integrating ICT-learning 

environments into the foreign language teaching 

curriculum” 6В017 «Мұғалімдерді тілдер мен 

әдебиет бойынша даярлау» дайындық бағыты  

6В01730-Шетел тілі: екі шетел тілі БББ  

студенттеріне арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

 

 

80.  

Кудайбергенова 

М.Р. 

 

 

 

Кафедраның м/б ҒЗЖ бойынша әдістемелік нұсқау 

“Modern ways of integrating learning forms within the 

framework of a new paradigm of the target language 

educational space” 6В023 «Тілдер мен әдебиет» 

дайындық бағыты 6В02330-Шетел филологиясы 

БББ, 6В02320-Аударма ісі БББ  студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 



81.  

Карбозова Г.К., 

Халмирзаева К.С. 

Кафедраның м/б ҒЗЖ  бойынша әдістемелік нұсқау  

“Aktive und interactive Methoden des 

Deutschunterrichts” 6В017 «Мұғалімдерді тілдер 

мен әдебиет бойынша даярлау» дайындық бағыты 

6В01730-Шетел тілі: екі шетел тілі БББ; 6В023 

«Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 6В02330-

Шетел филологиясы БББ, 6В02320-Аударма ісі  

БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

82.  

Швайковский А.С. 

 

 

 

 

 

«Қонақ үй және туристік бизнесі бойынша 

ағылшын тілі» пәнінен  6В017 «Мұғалімдерді 

тілдер мен әдебиет бойынша даярлау» дайындық 

бағыты 6В01730-Шетел тілі: екі шетел тілі БББ; 

6В023 «Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 

6В02330-Шетел филологиясы БББ, 6В02320-

Аударма ісі  БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

83.  

Әсілбек Н.Ә. «Әуежай жолсеріктері үшін ағылшын тілі» пәнінен  

6В017 «Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет бойынша 

даярлау» дайындық бағыты 6В01730-Шетел тілі: 

екі шетел тілі БББ; 6В023 «Тілдер мен әдебиет» 

дайындық бағыты 6В02330-Шетел филологиясы 

БББ, 6В02320-Аударма ісі  БББ студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж  

84.  

Қияқова А.Ө. «Тіл тарихы» пәнінен  6В017 «Мұғалімдерді тілдер 

мен әдебиет бойынша даярлау» дайындық бағыты  

6В01730-Шетел тілі: екі шетел тілі БББ 

студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

85.  

Даулет М., 

Ташкенбай Г.Т. 

 

 

 

 

 

«Ағылшын және қазақ/орыс тілдерінің 

салыстырмалы типологиясы» пәнінен   6В017 

«Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет бойынша 

даярлау» дайындық бағыты  6В01730-Шетел тілі: 

екі шетел тілі БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 



86.  

Бейсембаева А.Д. «Теориялық және қолданбалы лингвистика» 

пәнінен 6В023 «Тілдер мен әдебиет» дайындық 

бағыты 6В02320-Аударма ісі БББ студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023 

87.  

Ильясова К.Б., 

Ералиева З.Ж. 

 

 

 

«Екінші шетел тілі (В2)» пәнінен 6В017 

«Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет бойынша 

даярлау» дайындық бағыты  6В01730-Шетел тілі: 

екі шетел тілі БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 Француз ақпан 

2023ж 

88.  

Марасулова Г., 

Сартаева К.Д. 

«Екінші шетел тілі (В2)» пәнінен 6В017 

«Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет бойынша 

даярлау» дайындық бағыты  6В01730-Шетел тілі: 

екі шетел тілі БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 Қытай ақпан 

2023ж 

89.  

Сафронова Ю.В. 

 

 

 

«Мамандандырылған кәсіби шетел тілі» пәнінен 

6В023 «Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 

6В02330-Шетел филологиясы БББ студенттеріне 

арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

ақпан 

2023ж  

90.  

Бердишаев Э.А., 

Төребай Д.Н. 

 

«Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәнінен 6В023 

«Тілдер мен әдебиет» дайындық бағыты 6В02320-

Аударма ісі  БББ студенттеріне арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

ақпан 

2023ж 

91.  

Бимаханбетова 

Н.Б., 

Абдижаханқызы А. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2)  к ПЗ для студентов 

1курса по направлению подготовки ОП :«6В05-

Естественные науки, математика и статистика». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

92.  

Бердешева А.О., 

Шакиева А.М. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2)  к ПЗ для студентов 

1курса по направлению подготовки ОП: «6В08-

Сельское хозяйство и биоресурсы». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

93.  Бердаулетова Методические  указания  по дисциплине әдістемелік 5  50 ағылшын қыркүйек 



Ш.Ж., 

Нурымбетова А.А., 

Калибекова Л.А. 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2)  к ПЗ для студентов 

1курса по направлению подготовки ОП: «6В04-

Бизнес, управление и право». 

нұсқау ша 2022ж 

94.  

Суюбердиева А.А., 

Емкулова З.А., 

Сматова А.Е., 

Морозова В.Ю. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2)  к ПЗ для студентов 

1курса по направлению подготовки ОП: «6В02-

Искусство и гуманитарные науки». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

95.  

Калымбетова Б.М., 

Жолдасова М.А., 

Калдаяков К.К. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2)  к ПЗ для студентов 

1курса по направлению подготовки ОП: «6В09-

Ветеринария». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

96.  

Бимаханбетова 

Н.Б., 

Абдижаханқызы А. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2) к СРОП и СРО  для 

студентов 1курса по направлению подготовки  ОП: 

«6В05-Естественные науки, математика и 

статистика». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

97.  

Бердешева А.О., 

Шакиева А.М. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2) к СРОП и СРО  для 

студентов 1курса по направлению подготовки ОП: 

« 6В08-Сельское хозяйство и биоресурсы». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

98.  

Бердаулетова 

Ш.Ж., 

Нурымбетова А.А., 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 



Калибекова Л.А. (English)» (Level A1, А2, В1, В2) к СРОП и СРО  для 

студентов 1курса по направлению подготовки  ОП: 

«6В04-Бизнес,управление и право». 

99.  

Суюбердиева А.А., 

Емкулова З.А., 

Сматова А.Е., 

Морозова В.Ю. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2) к СРОП и СРО  для 

студентов 1курса по направлению подготовки ОП: 

«6В02-Искусство и гуманитарные науки». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

100.  

Калымбетова Б.М., 

Жолдасова М.А. 

Методические  указания  по дисциплине 

иностранный язык (английский язык) «Methodical 

instructions to practical lessons on Foreign language 

(English)» (Level A1, А2, В1, В2) к СРОП и СРО  для 

студентов 1курса ОП по направлению подготовки : 

«6В09-Ветеринария». 

әдістемелік 

нұсқау 

5  50 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

101.  

Мелдебекова С.К. Методические указания по лабораторным работам 

по дисциплине «Proramming in С++ Builder»   (для 

ОП 6В06130 – ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 

ағылшын

ша 
қаңтар 

2023ж 

102.  

Егемберді А.А., 

Қошқарова Г.А., 

Байдабекова М.С, 

Кудасбекова А.Б. 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс  

студенттеріне арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (А1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
6 50 

ағылшын

ша қыркүйек 

2022ж 

103.  

Ашимова Т.С.,  

Төребек Д.О.,  

Қалауова С.С., 

Тоқполатова Т.Б. 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс 

студенттеріне арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (А-2-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
6 50 

ағылшын

ша қыркүйек 

2022жж. 

104.  

Курбанбаева С.Н.,  

Шымырбекова 

А.М, 

Мусалиева М.О. 

 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс 

студенттеріне арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (B-2-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 

6 50 

ағылшын

ша 
қыркүйек 

2022ж 

105.  
Томарбаева С.Т., 

Унембаева А.Н., 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс 

студенттерге арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік 

нұсқау 
6 50 

ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 



Қожанов С.Н., 

Назарова А.Н, 

Мамекова С.К. 

әдістемелік нұсқау (B-1-деңгейі үшін) 

106.  

Егемберді А.А., 

Қошқарова Г.А., 

Байдабекова М.С, 

Кудасбекова А.Б. 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс  

студенттеріне арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (А1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
6 50 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

107.  

Ашимова Т.С.,  

Төребек Д.О.,  

Қалауова С.С., 

Тоқполатова Т.Б. 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс 

студенттеріне арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (А-2-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
6 50 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

108.  

Курбанбаева С.Н.,  

Шымырбекова 

А.М., 

Мусалиева М.О. 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс 

студенттеріне арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (B-2-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
6 50 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

109.  

Томарбаева С.Т., 

Унембаева А.Н., 

Қожанов С.Н., 

Назарова А.Н, 

Мамекова С.К. 

«Methodical instruction for practical lessons»  1 курс 

студенттерге арналған практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау (B-1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 

6 50 

ағылшын

ша 
қаңтар 

2023ж 

110.  

Корольков А.В. “Alternative and Renewable Energy Sources” пәні 

бойынша 6В07150- «Электроэнергетика» ББ білім 

алушылары үшін практикалық сабақтарға 

әдістемелік нұсқау 

әдістемелік 

нұсқау 
2 30 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

111.  

Егемберді А.А., 

Қошқарова Г.А., 

Байдабекова М.С, 

Кудасбекова А.Б. 

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге  әдістемелік 

нұсқау (А1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

ағылшын

ша қыркүйек 

2022ж 

112.  

Ашимова Т.С.,  

Төребек Д.О.,  

Қалауова С.С., 

Тоқполатова Т.Б. 

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (А2-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

ағылшын

ша қыркүйек 

2022ж 

113.  Курбанбаева С.Н.,  Methodical instructions for organization SIWT and әдістемелік 3 50 ағылшын қыркүйек 



Шымырбекова 

А.М., 

Мусалиева М.О. 

 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (B-2 деңгейі үшін) 

нұсқау ша 2022ж 

114.  

Томарбаева С.Т., 

Унембаева А.Н., 

Қожанов С.Н., 

Назарова А.Н, 

Мамекова С.К. 

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (B-1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 

ағылшын

ша 
қыркүйек 

2022 

115.  

Егемберді А.А., 

Қошқарова Г.А., 

Байдабекова М.С, 

Кудасбекова А.Б.  

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (А1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

116.  

Ашимова Т.С.,  

Төребек Д.О.,  

Қалауова С.С., 

Тоқполатова Т.Б. 

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (А2-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

117.  

Курбанбаева С.Н.,  

Шымырбекова 

А.М, 

Мусалиева М.О. 

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (B-2 деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 
3 50 

ағылшын

ша қаңтар 

2023ж 

118.  

Томарбаева С.Т., 

Унембаева А.Н., 

Қожанов С.Н., 

Назарова А.Н, 

Мамекова С.К. 

Methodical instructions for organization SIWT and 

SIW  1 курс  СӨЖ және ОСӨЖ-ге әдістемелік 

нұсқау (B-1-деңгейі үшін) 

әдістемелік 

нұсқау 

3 50 

ағылшын

ша 
қаңтар 

2023ж 

119.  
Умарова Ж.Р.,  

Изтаев Ж.Д. 

«Computer calculations» пәнінен 6В06120-  

«Ақпараттық жүйелер» БББ студенттеріне СӨЖ 

және ОСӨЖ орындауға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 3 50 

ағылшын

ша 
қаңтар 

2023ж 

120.  

Мелдебекова С.К. Методические указания к курсовой работе 

Proramming in С++ Builder   (для ОП 6В06130 – 

ВТиПО) 

әдістемелік 

нұсқау 4 50 

ағылшын

ша 
қаңтар 

2023ж 

121.  Дубинина Е.С., Методические указания по организации и әдістемелік 2 5 ағылшын қаңтар 



Куандыкова А.Е. выполнению СРС по дисциплине «Химическая 

технология керамики 2». для студентов ОП 

6В07190 ХТТНиСМ   

нұсқау ша 2022ж 

122.  

Дубинина Е.С. Methodical of the recommendation on the organization 

and performance SIW on discipline «General 

technology of silicates» for students of EP 6В07190 

Chemical technology of infusible nonmetallic and 

silicate materials 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 5 ағылшын

ша 

қаңтар 

2022ж 

123.  

Ермеков С.Р. 

Баймұратова Ж.А 

Методические указания к выполнению для всех 

видов практики для студентов образовательной 

программы 6В05320-Химия 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 ағылшын

ша 

қыркүйеқ 

2022ж 

124.  

Кабылбекова Б.Н. 

Тукибаева А.С. 

Методические указания к выполнению дипломных 

работ (проектов) для студентов образовательной 

программы 6В05320-Химия 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

125.  

Ескендиров М.М. МУ для написание курсовой работы по 

дисциплине «Планирование постановка НИР»  для 

студентов   ОП6В07270-  «Технология 

фармацевтического производства» 

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж 

126.  

Джакипбекова Н.О. 

Суйгенбаева А.Ж. 

6В05320-Химия  БББ бойынша  білім алушыларға 

арналған «Analitical and physical chemistry» пәнінен 

пәні бойынша зерханалық жұмысты орындауға 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

3  15 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

127.  

Сейтмагзимова 

Г.М. 

Методические указания  к практическим занятиям 

по дисциплине «Technology of inorganic gases and 

acids» для студентов ОП 6В05330 – "Экспертиза 

веществ и материалов в химической инженерии" 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

128.  

Сейтмагзимова 

Г.М. 

Методические указания  к лабораторным работам 

по дисциплине «Fundamentals of  Chemical 

Technology» для студентов ОП 6В05330 – 

"Экспертиза веществ и материалов в химической 

инженерии" 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

129.  
Якубова Р.Р. 

Тлеуов А.С.  

Методические указания   к практическим занятиям  

по дисциплине «Рrocesses and apparatus» для 

әдістемелік 

нұсқау 

3 15 ағылшын

ша 

Қыркүйек, 

2022ж 



 студентов ОП 6В07340- «Құрылыс материалдарын, 

бұйымдарын және құрастырмаларын ендіру» 

 

130.  

Муталиева Б.Ж. 8D05123-«Биотехнология» білім беру бағдарлама 

бойынша докторанттарға «Academic writing» 

пәнінен практикалық жұмыстарға арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

4  50 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2023ж 

131.  

Оразымбетова А.О., 

Мамытова Г.Ж. 

«Рrofessionaly Oriented Foreign language»  пәнінен 

6В07280 - "Полимерлерді өндіру және өңдеу 

технологиясы"білім беру бағдарламасының 

студенттеріне  практикалық сабақты өткізуге 

арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

132.  

Оразымбетова А.О. 

 

«Рrofessionaly Oriented Foreign language»  пәнінен 

6В07172 – "Мұнай және газ өңдеу технологиясы " 

білім беру бағдарламасының студенттеріне  

практикалық сабақты өткізуге арналған  

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

133.  

Қыдыралиева 

А.Ш., 

Оразымбетова 

А.О., 

Мамытова Г.Ж. 

МУ к лабораторным занятиям по дисциплине 

"Chemistry and physics of oil and gas" для 

студентов 5B072100 - "Chemical technology of 

organic substances".    

 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 30 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж. 

134.  

Омаров А.О. 6В03110-«Халықаралық қатынастар» білім 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін 

«Professionally Oriented Foreign Language» 

пәні бойынша семинар сабақтарына арналған  

әдістемелік нұсқаулық 

әдістемелік 

нұсқау 

2  5 ағылшын

ша 

наурыз 
2023ж 

 

135.  

Багова З. Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине «Theoretical 

bases of environmental protection» для обучающихся 

по ОП 6В11210-«Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж  

136.  

Кошкаров А.А. Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине «Technical 

regulation of the industrial safety» для обучающихся 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңта 

2023ж 



по ОП 6В11210 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

137.  

Мақулбекова Г. Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине «Rescue 

appliances and fire technical eguipments» для 

обучающихся по ОП 6В11210-«Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

әдістемелік 

нұсқау 

2  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

138.  

Исаева Г.К. MethodicalInstructions for conducting practical classes 

in the discipline«Stocks and Bonds Market» for 

students of the educational program 6В04140-

«Finance» 

әдістемелік 

нұсқау 

1,5 5 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

139.  

Молдогазиева Г.М. Rules and regulations in the management для 

практических занятий ОП-6В04160-Маркетинг, 

6В04120- Менеджмент 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

140.  

Молдогазиева Г.М. Методическое указание по дисциплине Rules and 

regulations in the management  для обучающихся по 

ОП 6В04160-Маркетинг,6В04120- Менеджмент  по 

СРС и СРСП  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

141.  

Нарбек Б. Методическое указание по дисциплине Innovative 

management для обучающихся по ОП 6В04160-

Маркетинг   по организации СРС и СРПС  

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

142.  

Нарбек Б. Методическое указание по проведению 

практических занятии по дисциплине  Innovative 

management для  обучающихся по ОП-6В04160-

Маркетинг  ,6В04120- Менеджмент 

әдістемелік 

нұсқау 

3 5 ағылшын

ша 

қазан 

2022ж 

143.  

Есенова А.Е., 

Тлеукеев Ж.А. 

6В11110  – «Туризм» және 6В11111- «Мейрамхана 

ісі және қонақүй бизнесі» ББ бағдарламасы 

бойынша студенттеріне арналған  дипломдық 

жұмыс жазуға арналған 

әдістемелік 

нұсқау 

2,0 5 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

144.  Досмуратова Э.Е 

Методическое указание   к практическим занятиям  

по дисциплине«InternationalEconomy для студентов 

ОП 6В04110Экономика 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 ағылшын

ша 

қыркүйек 

2022ж 

145.  Досмуратова Э.Е Методическое указание  по выполнению СРС и әдістемелік 3  5 ағылшын қыркүйек 



СРСП  по дисциплине «InternationalEconomy»   для 

студентов ОП 6В04110 Экономика 

нұсқау ша 2022ж 

146.  Полежаева И.С. 

Методическое указание    к практическим занятиям 

по дисциплине «Modern Models of Branch 

Economy»     для  магистрантов  ОП 7М04110 

Экономика 

әдістемелік 

нұсқау 

3  5 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

147.  

Жумадуллаев Д.К. Methodological instructions for performing practical 

work on the discipline "Loading-and-Unloading 

Machines and Storage Equipment" for students in 

educational programs 6B07180 - "Technological 

machine and equipment (on branch)", 6B07181 - 

"Machines and equipment of oil and gas industry" 

әдістемелік 

нұсқау 

1 п.л. 20 ағылшын Қыркүйек 

2022ж 

148.  

Жумадуллаев Д.К. Methodological instructions for performing laboratory 

work on the discipline "Loading-and-Unloading 

Machines and Storage Equipment" for students in 

educational programs 6B07180 - "Technological 

machine and equipment (on branch)", 6B07181 - 

"Machines and equipment of oil and gas industry" 

Әдіст.нұсқ 1 пл. 20 ағылшын Қыркүйек 

2022ж 

149.  

Волненко А.А. Methodological instructions for performing practical 

work on the discipline "Technology of Apparatus 

Construction" for students in educational programs 

6B07180 - "Technological machine and equipment (on 

branch)", 6B07181 - "Machines and equipment of oil 

and gas industry" 

әдістемелік 

нұсқау 

1 п.л. 20 ағылшын Қыркүйек 

2022ж 

Кейстер 

150.  

Әбдіқайым С.Ә., 

Каликулова А.О. 

 

«Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы» 

пәнінен 6В017 «Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет 

бойынша даярлау» дайындық бағыты  6В01730-

Шетел тілі: екі шетел тілі БББ студенттеріне 

арналған 

кейс 2  50 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж  

151.  

Сержан Н.С.,  

Адилова А.Н. 

 

«Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе» 

пәнінен ы  6В017 «Мұғалімдерді тілдер мен 

әдебиет бойынша даярлау» дайындық бағыт 

кейс 2  50 ағылшын

ша 

наурыз 

2023ж  



 6В01730-Шетел тілі: екі шетел тілі БББ 

студенттеріне арналған 

152.  

Ешмуратова А.Т., 

Абдыкаримова 

С.А. 

Сборник кейсов по иностранному языку 

(английский язык) «Collection of case studies on 

foreign language (English)» (Level A1, А2)   к 

проведению ПЗ для студентов 1 курса по 

направлению подготовки ОП: 6В05-«Естественные 

науки, математика и статистика». 

кейс 6 50 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 

153.  

Бердаулетова 

Ш.Ж., 

Нурымбетова А.А., 

Калибекова Л.А. 

Сборник кейсов по  иностранному языку 

(английский язык) «Collection of case studies on 

foreign language (English)» (Level A1, А2)  к 

проведению ПЗ для студентов 1 курса по 

направлению подготовки ОП: «6В04-

Бизнес,управление и право». 

кейс 6  50 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 

154.  

Абдыкаримова 

С.А., 

Ешмуратова А.Т. 

Сборник кейсов по иностранному языку 

(английский язык) «Collection of case studies on 

foreign language (English)» (Level A1, А2)   к 

проведению ПЗ для студентов 1 курса  по 

направлению подготовки ОП: «6В08-Сельское 

хозяйство и биоресурсы» 

кейс 6  50 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 

155.  

Суюбердиева А.А., 

Емкулова З.А., 

Сматова А.Е., 

Морозова В.Ю. 

Сборник кейсов по иностранному языку 

(английский язык) «Collection of case studies on 

foreign language (English)» (Level A1, А2)   к 

проведению ПЗ для студентов 1 курса по 

направлению подготовки ОП: «6В02-Искусство и 

гуманитарные науки». 

кейс 6 50 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 

156.  

Байкадамова С.И., 

Есенбаева А.Е. 

Сборник кейсов по иностранному языку 

(английский язык) «Collection of case studies on 

foreign language (English)» (Level A1, А2)   к 

проведению ПЗ для студентов 1 курса по 

направлению подготовки ОП: «6В09-

Ветеринария». 

кейс 6  50 ағылшын

ша 

сәуір 

2023ж 

157.  Ескендирова М.М. Кеис по дисциплине « Technology of mineral кейс 3 5 ағылшын желтоқсан 



fertilizers » для студентов ОП 6В05330 - ЭВМХИ 15 ша 2022ж 

158.  

Корольков А.В. 

 

“Digitaland Microprocessor Technology”  пәні 

бойынша 6В07150- «Электроэнергетика» БББ білім 

алушылары үшін кейс 

кейс 

1 30 

ағылшын

ша 
қыркүйек 

2022ж 

159.  

Сейтханова А. «Professionally Oriented Foreign Language»  пәні 

бойынша (для ОП 6В06130 – ВТиПО)  

студенттеріне  арналған 

 

кейс 

4 50 

ағылшын

ша қыркүйек 

2022ж 

160.  

Тлеукеев Ж.А. 

Курмашева М.Б. 

«Иностранный язык» «Туризм» және 6В11111- 

«Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» ББ 

бағдарламасы бойынша студенттеріне арналған  

кейстер жинағы 

кейс 2,0 5 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

161.  Досмуратова Э.Е . 

Кейсы по дисциплине «InternationalEconomy»  

длястудентов  специальности ОП 6В04110 

Экономика 

кейс 1,5 5 ағылшын

ша 

желтоқсан 

2022ж 

162.  Досмуратова Э.Е 

Кейсы по дисциплине  «Professionally Oriented 

Foreign Language»  для студентов  ОП 6В04110 

«Экономика» 

кейс 1,5 5 ағылшын

ша 

наурыз 

 2023ж 

Іскерлік ойындар 

163.  

Бимаханбетова 

Н.Б., 

Абдижаханқызы А. 

Сборник ролевых игр по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский язык) 

«Collection of role plays on foreign language 

(English)» (Level A1, А2)  к проведению ПЗ для 

студентов 1 курса по направлению подготовки ОП: 

«6В05-Естественные науки, математика и 

статистика». 

іскерлік 

ойын 

3  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

164.  

Бердешева А.О., 

Шакиева А.М. 

Сборник ролевых игр по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский язык) 

«Collection of role plays on foreign language 

(English)» (Level A1, А2)  к проведению ПЗ для 

студентов 1 курса по направлению подготовки ОП: 

«6В08-Сельское хозяйство и биоресурсы». 

іскерлік 

ойын 

3  50 ағылшын

ша 

қаңтар 

2023ж 

 



 


