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Фото

ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Сертификат курса
«Маркетингтегі инновация»
Назарбаев Зияткерлік мектептері
Қашықтықтан оқытуды үйрену
Назарбаев Университеті
ҚР БҒМ семинары
«Жаңартылған мемлекеттік білім беру стандарты аясында
оқу процесін жоспарлау»
БҚИТУ
Курс сертификаты
«Мұғалімдердің ақпараттық технологияларын жетілдіру
қашықтықтан оқыту ортасы»
Назарбаев Университеті
ҚР БҒМ семинары
«Жаңартылған мемлекеттік білім беру стандарты аясында
оқу процесін жоспарлау»
БҚИТУ Жәңгір хан атындағы
оқыту семинары
Эразмус + бағдарламасының ұлттық кеңесі ұйымдастырған
«БӨ дамуындағы заманауи талаптар»
ТОО «AgroEvolution»
«Бизнестің сандық трансформациясы» семинары

Алматы қ.
тамыз 2020

қазан 2020
Астана қ.
18-19 сәуір 2019 қ.

ҚР, Орал қ.
тамыз 2020

Астана қ.
18-19 сәуір 2019 ж.

ҚР, Орал қ.
17-18 маусым 2019 ж.

қаңтар, 2019

Назарбаев Университеті
ҚР БҒМ семинары
«Кеңейту жағдайындағы университеттердің білім беру қызметі
академиялық және басқарушылық автономия »

Астана қ.
22-23 қараша 2018 ж.

БҚИТУ
Курстың сертификаты Г. Кеттерле
«CORE принциптері - Германиядағы университеттегі
педагогикалық жұмыс тәжірибесі»

ҚР, Орал қ.
қыркүйек 2017 ж.

НАРХОЗ университеті
Персоналды басқару және дамыту

Алматы қ.
маусым 2017 ж.

Springer Nature
Жариялауды қалай қолдануға болатыны туралы ресми
көктемгі табиғат жаттығулары

ҚР, Орал қ.
ақпан 2017 ж.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ үздіксіз білім беру орталығы
• «Орта мектеп педагогикасы» сертификаттық курсы

ҚР, Орал қ.
қазан-қараша 2016 ж.

Экономика университеті
Экономика және қаржы

Польша Быдгош қ.
наурыз 2016 ж.

БҚИТУ
Доктор Дж.Р. Линдеманның семинар сертификаты
«Іскери этика, операциялық тәуекелдер»

ҚР, Орал қ.
сәуір 2016 ж.

«Қазақстандық оқу-кеңес беру орталығы» ЖШС
Сертификат «Жүйедегі персоналды басқару
заманауи білім беру менеджменті »

ҚР, Орал қ.
ақпан 2016 ж.

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі
• «Университетішілік даму
білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесі »

ҚР, Орал қ.
қаңтар 2016 ж.

«Тұран Профи» кәсіби академиясы
- маркетингтік іс-әрекеттің негіздері

Астана қ.
шілде 2015 ж.

МНАГПУ «Құқықтық ғылым мен білімді дамыту орталығы»
• «Ғылыми-инновациялық қызмет
кәсіптік білім »

Алматы қ.
қараша 2013 ж.

Thomson Reuters
Онлайн семинар сертификаты «Thomson Reuters Scientific
және ғылыми зерттеулер »

ҚР, Орал қ.
мамыр 2013 ж.

«Директорлар институты» ЖШС
• курс үшін университет оқытушыларына арналған семинар сертификаты
«Корпоративтік басқару»

ҚР, Орал қ.
мамыр 2012 ж.

«Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ
• «Болон процесінің негізгі қағидаттарын енгізу және Қазақстанның жоғары
оқу орындарында ECTS жүйесін енгізу» тренингінің сертификаты

ҚР, Орал қ.
қараша 2012 ж.

«Қазтұтынуодағы Қарағанды электр станциясы»
• «Қашықтағы технологияларды дамыту» сертификаты
гуманитарлық мамандықтарға оқыту »

ҚР, Қарағанды қ.
ақпан 2011 ж.

«Тұран-Профи» Халықаралық кәсіби академиясы
• «Қазақстан Республикасы экономика саласындағы басшы
менеджерлердің біліктілігін арттыру» курсының сертификаты
М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
• аспирантура

ҚР, Орал қ.
мамыр-қараша 2010 ж.
ҚР, Орал қ.
маусым 2009 ж.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы IPK
• «Маркетинг» мамандығы бойынша сертификат

ҚР, Алматы қ.
мамыр 2009 ж.

Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы IPK
• «Маркетинг» мамандығы бойынша сертификат

ҚР, Алматы қ.
сәуір 2006 ж.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
• магистрлік диссертацияны қорғау
«6N0506 Экономика» мамандығы бойынша экономика магистрі

ҚР, Орал қ.
маусым 2006 ж.

Алматы мемлекеттік университеті Абай
• Маркетингтік экономист дипломы

ҚР, Алматы қ.
мамыр 2000 ж.

Жұмыс тәжірибесі
Батыс Қазақстан инновациялық
Орал қ., Казақстан
технологиялық университеті
қазан 2015 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы
Батыс қазақстан инженерлікОрал қ., Казақстан
гуманитарлық университеті
қыркүйек 2008 ж. – қазан 2015 ж.
«Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы
Батыс Қазақстан гуманитарлық
Орал қ., Казақстан
академиясы
қыркүйек 2000 ж. – қыркүйек 2008 ж.
«Экономикалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАСЫЛЫМДАР
1. Машанова С.А. Шағын кәсіпкерлікті несиелеу // WCCA Хабаршысы 2003, Орал
2. Машанова С.А. Маркетингтік қызметті ұйымдастыру // «Мемлекттік тіл: білім және саясат»
республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, БҚАА, Орал, 2006
3. Машанова С.А. Маркетингті жоспарлау // ZKGA Хабаршысы 2006, Орал
4. Машанова С.А. Кәсіпорындардың маркетингтік стратегияларды таңдауы // БҚМУ-дың 75
жылдығына арналған «Экономиканың индустриалды-инновациялық дамуы: жағдайы, мәселелері
және болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал, 2006 ж.
5. Машанова С.А. Маркетингті отандық кәсіпорындармен пайдаланудың негізгі мәселелері //
«Қасырлар тоғысындағы түрік үркениеті: саясат, экономика және мәдениеті» халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары, БҚА, Орал, 2007 ж.
6. Машанова С.А. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының маркетингтік қызметі // «Қазақстанның
әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруінің экономикалық мәселелері» халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, БҚМУ, Орал, 2007 ж.
7. Машанова С.А. Бәсекеге қабілеттілік - бұл сәттілік факторы // «Президенттің Жолдауы - ел
болашағы» ДҚО профессорлық-оқытушылар құрамының ғылыми-тәжірибелік конференциясының
материалдары, ДҚАО, Орал, 2008 ж.
8. Машанова С.А. Батыс Қазақстан облысында тамақ өнеркәсібіндегі маркетингті дамытудың кейбір
нәтижелері // «Поиск-Изденис» ғылыми журналы, гуманитарлық серия, Алматы, 2008

9. Машанова С.А. Оралдағы ет өнімдері нарығындағы тұтынушылық талғамды талдау // «Жаңа
ғасырдағы түркология: рухани құндылықтар жағдайы және зерттеу проблемалары» атты
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, ЗКГА, Орал, 2009 ж.
10. Машанова С.А. БҚО ет өнімдері нарығын талдау // ҚазҰУ хабаршысы, әл-фараби, Экономикалық
серия, 2009 ж.
11. Машанова С.А. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі тиімді даму жолдарының бірі ретінде //
Тұран университетінің хабаршысы, 2009 ж
12. Машанова С.А. Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеудің кейбір мәселелері //
«Тәуелсіздік және жастар» аймақтық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 2011
ж
13. Машанова С.А. Қазақстандағы агромаркетингтің дамуы // Хабарлама WSCA No1, 2012, Орал
14. Машанова С.А., Ким А.А., Құрманова Г.Қ., Салимбаева Ш.Д. Жергиликти бюджеттеу жерлестік
негізі // М.А.Гендельманның туғанына 100 жыл толуына арналған «Инновация - агроөнеркәсіптік
кешенді дамытудың жаңа кезеңіне жол» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары С.Сейфуллиннен кейін, Астана, 2013 ж
15. Машанова С.А., Салимбаева Ш.Д. Аймақтық бюджеттік механизмді жетілдірудің кейбір
мәселелері // ZKGA Хабаршысы 2 (23), 2013 ж
16. Машанова С.А., Салимбаева Ш.Д. Салықтық кірістерді жоспарлау - бюджеттік жүйенің
басқараулық аралы ретіндегі // Хабарлама WSCA, 2014
17. Машанова С.А., Салимбаева Ш.Д. Budgettik zhosparlaud memlekettik shigynar jesin galyptastyru
mechinin Жетілдіру // «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы: тарих сабақтары және қазіргі
көзқарастар» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция // WKGA Хабаршысы 2 (31) 2015, 45-52 бб, УДК. 368 (574)
18. Машанова С.А., Кусикбаева Л.З. Интернет-маркетинг негіздері // Еуразиялық экономика
интеграциясы: экономика, қыстық және алеуметтік аспектілері Atty Khalygaralyk Gylymy-Тәжірібелік
Конференция Материалдар күнделігі, - Орал - 2015. - No2 (27).
19. Машанова С.А., Құрманова Г.Қ., Салимбаева Ш.Д. Саясаты индикаторының қазіргі бюджеті //
Транзиттік экономика, Алматы, - №2 (106), 2016. - Б.77-82
20. Машанова С.А., Салимбаева Ш.Д. ҚР бюджеттік қатынастағы мәңгіліктері // «Әлихан Бөкейхан қазақ мемлекеттілігін қалыптастыру жолындағы күрескер» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары, БҚАТУ, Орал, 2016 ж.
21. Машанова С.А., Валиева Е.Н. Қазақстан Республикасындағы медициналық ұйымдардың
қаржылық механизмі // Халықаралық ғылыми-практикалық материалдар. конференция әлемдік
экономиканың жаһандануы жағдайындағы ұлттық валютаның экономикадағы рөлі.-Орал, -2018.Б.67-72;
22. Көрсеткіштер жүйесін қолданатын мемлекеттік саясаттың тиімділігі мен тиімділігі // Ғылыми
журнал Экономика: стратегия және практика, No3 (15), 2020 - 39-53 бб.
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР
1. Машанова С.А., Габбасова А.А. «050509-Қаржы» мамандығының күндізгі және сырттай бөлім
студенттеріне тезис жазуға арналған әдістемелік нұсқаулар, БҚГА баспа орталығы, 2007 ж.
2. Машанова С.А., Габбасова А.А. «050509-Қаржы» мамандығының күндізгі және сырттай бөлім
студенттеріне арналған өндірістік практика бағдарламасы, БҚГА баспа орталығы, 2007 ж.
3. Машанова С.А. «5В050900 - қаржы» баспа орталығы, БҚАТУ студенттерін қорытынды
аттестаттауға арналған әдістемелік нұсқаулар, 2015 ж.
4. Машанова С.А., Гришина С.Ф. «5В050900 - Қаржы» баспа орталығы, студенттерге арналған
өндірістік (диплом алдындағы) практика бағдарламасы, БҚАТУ, 2015 ж.
5. Машанова С.А., Ким А.А. «5В050900-Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған
диссертацияны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық, БҚАТУ баспа орталығы, 2015 ж.
6. Машанова С.А., Тогашева Д.С. «қаржы нақты және делдалдары» электрондық оғылық
7. Машанова С.А., Габдрахманов М.Г. «5В050900-Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған
«менеджмент» пәні бойынша тестілерді орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, баспа
орталығы, бқиу, 2015 ж.
8. Машанова С.А. «5В090200-Туризм» баспа орталығы »мамандығының студенттеріне арналған isaoға арналған әдістемелік нұсқаулар, БҚАТУ, 2017 ж.

9. Әбекешев А.И., Машанова С.А. «5В090200 - Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
өндірістік (диплом алдындағы) практика бағдарламасы, БҚАТУ баспа орталығы, 2017 ж.
10. Абекешев А.И., Машанова С.А. «5В090200 - Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
дипломдық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, баспа орталығы, БҚАТУ,
2017 ж.
11. Ерназаров Ж.Т., Машанова С.А. магистранттардың барлық мамандықтарға арналған ғылымизерттеу / эксперименттік зерттеу жұмыстарының бағдарламасы, БҚАТУ, баспа орталығы, БҚАТУ,
2017 ж.
12. Ерназаров Ж.Т., Машанова С.А. БҚАТУ магистранттарына арналған нұсқаулық, баспа орталығы,
БҚАТУ, 2017 ж
13. Ерназаров Ж.Т., Машанова С.А. барлық мамандықтардың магистранттары үшін ғылыми
тағылымдамадан өтуге арналған БҚАТУ бағдарламасы, баспа орталығы, БҚАТУ, 2017 ж.
14. Машанова С.А., Салимбаева Ш.Д., Курманова Г.К. 5В050900 - «Қаржы» мамандығының
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