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Экономика ғылымдарының магистрі 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

ELibrary USA workshopseries 

"GaleAcademiconefile ресурсында ғылыми 

жұмысты қалыптастыру "тренингтері 

қаңтар-наурыз 2021 ж. 

Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігінде 

Болон процесінің принциптерін жүзеге 

асыру, Орал қаласы 

2018 жылдың 29 қазанынан 16 қарашасына 

дейін. 72 сағат.  

Сертификат 

Американдық Гирне университеті-көп 

мәдениетті жазғы мектеп 

Ағылшын тілінің жазғы курстары, 2017 

жылғы шілде 

Санкт-Петербург Гуманитарлық 

кәсіподақтар университетінің Самара 

филиалы 

Оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін 

арттыру 

экономикалық пәндер көлемі-72 сағат, 

2017 жылғы ақпан. Сертификат 

Университет «Нархоз» Оқытудың инновациялық әдістері-көлемі 

36 сағат, маусым 2017 жыл. Сертификат 

"ZIAT" ғылыми-әдістемелік орталығы, 

Астана қаласы 

Экономикалық пәндерді оқытуда 

инновациялық технологияларды қолдану, 

2016 жылғы 12-24 қыркүйек, көлемі 72 

сағат. Сертификат 

Азия университеттерінің қауымдастығы. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті (Қазақстан), Алтай 

мемлекеттік университеті (Ресей), Астана 

қ. 

Экономикадағы ойын теориясы, 1-12 

ақпан 2016 ж.көлемі - 45 сағат. 

Сертификат 

РФ, Әлеуметтік технологиялар және 

жергілікті өзін-өзі басқару Академиясы, 

Орал қ. 

Корпоративтік басқару 

қазан 2015 ж. - көлемі 36 сағат. 

Сертификат 

 

 

 

Батыс Қазақстан 

инновациялық-

технологиялық 

университеті  

«Экономика және 

менеджмент» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қ.,  

Қазақстан 

қазан 2015 ж.-осы 

уақытқа дейін 

Батыс Қазақстан 

инженерлік-

гуманитарлық 

университеті 

«Экономика және 

менеджмент» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қ.,  

Қазақстан 

2013 ж. ақпан- 

2015 ж. қазан 

Еуразиялық 

Академия 

«Экономика және 

менеджмент» 

деканатының аға 

оқытушысы 

Орал қ.,  

Қазақстан 

2013 ж. ақпан- 

2011 ж. 

«Евразия» тілдер 

және менеджмент 

институты 

«Экономика және 

менеджмент» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қ.,  

Қазақстан 

2006 ж. ақпан - 2011 

ж. қаңтар 



«Евразия» тілдер 

және менеджмент 

институты 

 

«Экономика және 

менеджмент» 

кафедрасының 

оқытушысы 

Орал қ.,  

Қазақстан 

2006 жылғы қаңтар 

- 2002 жылғы 

қыркүйек  

 

«Евразия» тілдер 

және менеджмент 

институты 

Экономика 

факультетінің 

хатшы референті 

Орал қ.,  

Қазақстан 

2002 ж. тамыз- 

2000 ж. тамыз 

Алматы 

Индустриалды-

экономикалық 

колледжі 

Хатшы-референт, 

физика пәнінің 

оқытушысы 

Орал қ.,  

Қазақстан 

2002 ж. тамыз- 

1998 ж. тамыз 

№21 ЖОББМ Физика пәнінің 

мұғалімі 

Орал қ.,  

Қазақстан 

1998 ж. тамыз- 

1990 ж. қыркүйек 

 

 

ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

№ Жария тақырыбы Қолжазб

а немесе 

басылға

н 

Баспагер, журнал 

(аты, нөмірі, 

жылы) немесе 

авторлық 

куәліктің нөмірі 

Басып 

шығарылға

н парақтар 

немесе 

парақтар 

саны 

Ф. И. О. тең 

авторлардың 

1.  Жастардың еңбек 

нарығы: жаңа 

міндеттер мен 
мүмкіндіктер 

(РФ ЖАК) 

 

басылған Экономика мен 

менеджменттің 

өзекті мәселелері 
ғылыми журналы. 

– 2019. Саратов. - 

№1 (21) ISSN 

2312-5535  

ББ. 69-78 Курманова Г.К., 

Суханбердина 

Б.Б., Ким А.А. 

2.  Орталық Азия 

елдеріндегі жастар 

жұмыссыздығы 

басылған «ИНТЕРНАУКА» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ 

ЖУРНАЛЫ. № 5 

(67) / 2019 

2 том 

ББ.15-20 Курманова Г.К., 

Суханбердина 

Б.Б., Ким А.А. 

3.  Қазақстан 

Республикасындағы 
банктік бөлшек 

бизнестің 

ерекшеліктері 

басылған East European 

Scientific Journal. 
Warsawa, Poland. 

Серия: 

Экономические 
науки. – 2019. - 

3(43). – volume 5 

P. 53-58 Курманова Г. К., 

Ким А. А., 
Суханбердина Б. 

Б. 

4.  Қазақстан 

Республикасындағы 
үй 

шаруашылықтарыны

ң ақшалай табыстары 
мен шығыстары 

басылған Colloquim-journal 

№ 6(30), part 11. 
2019. ISSN 2520-

6990, Warsawa, 

Poland. 

P.129-132 Курманова Г.К., 

Суханбердина 
Б.Б., 

Сарсенбекова 

А.М 

5.  Қазақстандағы 

желілік маркетинг: 

жағдайы және 
болашағы 

басылған Саппоро қ. 

(Жапония) 

«Ғылыми 
қоғамдастықты 

қазіргі заманның 

ББ.410-416 Кенжетаев А.Б. 



жаһандық 

проблемалары 
алдында 

интеграциялау» IV 

Халықаралық 

ғылыми-
практикалық 

конференциясыны

ң материалдары 
13-15 ақпан 2019 

6.  Экономикалық оқыту 

бойынша 

интерактивті сабақты 
жоспарлау алгоритмі 

(Web of Science Core 

Colltection) 

басылған Білім, зерттеу 

және инновация 

бойынша 12-ші 
жыл сайынғы 

халықаралық 

конференция, 
Севилья 

(Испания), 11-13 

қараша 2019 ж. 

ББ. 9958-

9964 

Курманова Г., 

Ким А., Видманн 

Б., 
Суханбердина Б.  

 

7.  Қазақстан 
Республикасындағы 

шағын және орта 

бизнесті салықтық 
реттеу жүйесін 

жетілдіру мәселесі 

туралы (ҚР Білім 

және ғылым 
саласындағы сапаны 

бақылау комитеті) 

басылған «Мемлекеттік 
аудит»  ғылыми-

практикалық 

журналы».2019. 
№3 (44) 

ББ. 30-37 Суханбердина 
Б.Б., Курманова 

Г.К., Ким А.А. 

8.  Қазіргі заманғы білім 
беруді 

қаржыландыру 

үрдістерінің 

тенденциялары (ҚР 
Білім және ғылым 

саласындағы сапаны 

бақылау комитеті) 

басылған «Тұран» 
университетінің 

хабаршысы». 2019. 

№3 (83) 

ББ. 81-85   Курманова Г.К., 
Ким А.А., 

Суханбердина 

Б.Б. 

9.  «Қаржылық 

тұрақтылық» 

мазмұнын ашу 

ұғымдарына 
теориялық көзқарас 

(ҚР Білім және 

ғылым саласындағы 
сапаны бақылау 

комитеті) 

басылған Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

хабаршысының 

экономика 
сериясы.2019. №3 

ББ. 25-36 Курманова Г. К., 

Суханбердина Б. 

Б. 

10.  Батыс Қазақстан 

облысында 
денсаулық сақтауды 

цифрландырудың 

медициналық 
қызметтер сапасына 

әсері (ҚР Білім және 

ғылым саласындағы 
сапаны бақылау 

комитеті) 

басылған Қазақстан 

Республикасы 
Ұлттық 

инженерлiк 

академиясының 
Хабаршысы.2019. 

№3 (73). 

ББ.69-75 Ким А.А., 

Курманова Г.К., 
Суханбердина 

Б.Б. 



11.  Жоғары білім 

мемлекеттік 
саясаттың 

инвестициялық 

саласы ретінде (ҚР 

Білім және ғылым 
саласындағы сапаны 

бақылау комитеті) 

басылған «Тұран» 

университетінің 
хабаршысы». 2019. 

№4 (84) 

ББ. 261-267 Суханбердина 

Б.Б., Курманова 
Г.К., Ким А.А. 

12.  Батыс Қазақстан 
облысында 

медициналық 

қызметтерді 

цифрландыру: 
жағдайы мен 

болашағы (РФ ЖАК) 

басылған "Тұрақты дамуды 
басқару" ғылыми 

журналы.2019. №6 

(25) 

ББ. 14-19 Курманова Г. К., 
Суханбердина Б. 

Б. 

13.  Медициналық 
мекемелердің 

маркетингтік 

қызметін жетілдіру 

(Батыс Қазақстан 
облысы Орал 

қаласының №6 

емханасы 
мысалында) (ҚР 

Білім және ғылым 

саласындағы сапаны 

бақылау комитеті) 

басылған «Экономика: 
стратегия және 

практика» ғылыми 

басылымы . 2020 

— № 1 (15) 

ББ. 127-138. Суханбердина Б. 
Б., Видманн Б., 

Курманова Г.К., 

Шайхиев Ж.Ж. 

 
 

 

14.  Қазақстан 

Республикасындағы 

шағын және орта 
бизнесті салықтық 

реттеу жүйесін 

жетілдіру мәселесі 

туралы (ҚР Білім 
және ғылым 

саласындағы сапаны 

бақылау комитеті) 

басылған «Мемлекеттік 

аудит» ғылыми-

практикалық 
журналы».2020. 

№1 (46). 

ББ. 24-30 Суханбердина 

Б.Б., Курманова 

Г.К., Ким А.А., 

15.  Халықтың көші-

қонының 

көрсеткіштерін 

талдау (ҚР Білім 
және ғылым 

саласындағы сапаны 

бақылау комитеті) 

басылған Тұран» 

университетінің 

хабаршысы».  

2020. № 1 (85) 

ББ.70-75 Курманова Г.К., 

Ким А.А., 

Суханбердина 

Б.Б. 

16.  Қазақстан 

Республикасының 

медициналық 

қызметтер нарығы: e-
health 

технологиялары 

саланың тиімділігін 
арттыру факторы 

ретінде (РФ ЖАК) 

басылған «Экономика мен 

менеджменттің 

өзекті мәселелері» 

ғылыми журналы. 
Саратов. № 6(26) 

2020. 

ББ.128-136 Курманова Г.К., 

Ким А.А., 

Суханбердина 

Б.Б. 

17.  Қазақстан 

Республикасының 
өңірлік ауыл 

шаруашылығын 

басылған Ауылшаруашылық 

нарығының 
мәселелері» 

журналы, шілде-

ББ.43-50 Г.К.Курманова, 

Б.Б.Суханбердина
, 



дамыту (ҚР Білім 

және ғылым 
саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету 

комитеті) 

қыркүйек, 2020. – 

№3. 

18.  Бюджет саясатының 
тиімділігі мен 

нәтижелілігі 

индикаторлар 
жүйесін пайдалана 

отырып (ҚР Білім 

және ғылым 

саласындағы сапаны 
қамтамасыз ету 

комитеті) 

басылған «Экономика: 
стратегия және 

практика» ғылыми 

басылымы.  № 3 
(15), 2020 г. 

С.39-51. Курманова Г.К., 
Суханбердина 

Б.Б., Машанова 

С.А., Салимбаева 
Ш.Д. 

19.  Ұлттық 
экономиканың 

аграрлық секторын 

дамытудың өңірлік 

аспектілері (ҚР Білім 
және ғылым 

саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету 
комитеті) 

басылған Статистика, есеп 
және аудит» 

ғылыми журналы. 

№4 (79) 2020. 

ББ.162-166 Г.К.Курманова, 
Б.Б.Суханбердина 

20.  Қала және ауыл 

халқының көші-

қонның аумақтық 
аспектісі  

(ҚР Білім және 

ғылым саласындағы 

сапаны қамтамасыз 
ету комитеті)  

басылған  «Тұран» 

университетінің 

хабаршысы». –
2020. – №4 (88). 

ББ.107-113 Г.К.Курманова, 

А.А. Ким, 

Б.Б.Суханбердина 

21.  Коммерциялық 

банктер салық 

қатынастарының 
қатысушылары 

ретінде (ҚР Білім 

және ғылым 
саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету 

комитеті) 

басылған «Мемлекеттік 

аудит» ғылыми-

практикалық 
журналы».2020.- 

№4 (49) 

ББ.64-70 Курманова Г. К., 

Суханбердина Б. 

Б., Ким А. А., 

22.  Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

инвестициялар (ҚР 

Білім және ғылым 
саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету 

комитеті) 

басылған Қазақстан 
Республикасы 

Ұлттық 

инженерлiк 
академиясының 

Хабаршысы.-  № 1 

(79). – Алматы. – 
2021. 

ББ.183-189 Г. К. Курманова, 
Б. Б. 

Суханбердина, А. 

А. Ким 

23.  Батыс Қазақстан 

облысының ауыл 

шаруашылығы 
өндіріс факторларын 

бағалау (ҚР Білім 

және ғылым 
саласындағы сапаны 

басылған «Тұран» 

университетінің 

хабаршысы».  №1 
(89). – Алматы. – 

2021. 

ББ. 47-54 Г. К. Курманова, 

Б. Б. 

Суханбердина, А. 
А. Ким 



қамтамасыз ету 

комитеті) 

 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

№ Пәннің атауы Мамандығы 

1 Кәсіпорын экономикасы 

 

Экономикалық мамандықтар 

2 Бағаны қалыптастыру 

 

Экономика,  

Мемлекеттік және жергілікті 

басқару 

3 Жобаларды басқару Экономика, Менеджмент 
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мерейтойлық оқу сауда - саттығын ұйымдастыруға көмектескені үшін 

Қазақстан қор биржасының грамотасы-2018 жылғы 1 қараша, Алматы қ. 

2. Студенттік өмірге белсенді қатысқаны және "Биржалық симулятор" оқу 

сауда - саттығын ұйымдастыруға көмектескені үшін Қазақстан қор 

биржасының грамотасы-2020 жылғы қараша, Алматы қ. 


