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Кафедра меңгерушісі, п. ғ. д., профессор 

Оқытатынпәндері: 

 Сапа жүйесі 

 Техникалықреттеунегіздері 

 Сәйкестіктірастауоргандарынжәнесынақорталықтарынаккре

диттеу 

 Өнімдер мен қызметтердіңсәйкестігінрастау 

 Standardizationandcertification 

Мақалалар:  Жоғарыбілім беру 

сапасынбағалаужәнеқамтамасызетудіңзаманауитәжірибесі: 

Монография. - Қарағанды: "СПЭК", 2015. – 322 с. 

(авторлықбірлестікте). 

 Стандарттау •  - ҚР БҒМ грифі бар оқулықҚарағанды, 

КЭУК.-2016.-334 б. (авторлықбірлестікте).  

 Стандарттау. - ҚР БҒМ грифі бар оқулықҚарағанды, КЭУК.-

2016.- 320 б. (авторлықбірлестікте). 

 Стандарттар мен нормативті құжаттаманы жасау 

технологиясы.  Учебное пособие. - Караганда: Издательство 

КЭУК, 2016.-181 с.(авторлықбірлестікте).  

 Жоғары оқу орындарының түлектерін дайындау кезінде 

жаппай ашық онлайн-курсты қолдану мүмкіндігі туралы / / 

қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық журналы.-

2016.- №2 (авторлықбірлестікте).  

 Мобильді басқару моделдеу және өнімділікті салыстыру 

(HIP және MIPv6) // Қазіргі ғылыми хабаршы.-2016.-№7(264).-С. 

94-101 (авторлық бірлестікте). 

 Техникалық реттеудің рөлі жағдайында Еуразиялық 

экономикалық одақ // Орал ғылыми жаршысы.-2016.-№29(160).-

С. 38-41 (авторлық бірлестікте). 

 ҚР Ұлттық стандарттау жүйесін дамыту-уақыт талабы / / 

Орал Ғылыми хабаршысы.-2016.-№29(160).-С. 49-52 (авторлық 

бірлестікте). 

 Сапа саласындағы сыйлықтар-бәсекеге қабілеттілікті 

арттыру құралы / "ХХІ ғасырдың Европейская наука. Польша.-

2016.-С. 65-73. (авторлық бірлестікте). 

 Есенбаева Г. А. SMAC Protocol Implementation / қазіргі 

ғылыми жетістіктері. ХІІ Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. Прага.-2016.-С. 12-16. (авторлық 

бірлестікте). 

 Модульдік білім беру бағдарламаларын жетілдіру бойынша 

серіктес-жоғары оқу орындарының өзара әрекеттесуі / 

"жаһандану жағдайында білім беру сапасын арттыру және 

бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау"халықаралық оқу-

әдістемелік конференция жинағы. Қарағанды: КЭУК, 2016-с. 

237-239 (авторлықбірлестікте) 



E-mail esenbaeva_keu@mail.ru 

 

 
 

Какенов Кайрат Саттуович 

т. ғ. к., профессор 

Оқытатынпәндері: 

 Жылутехникасы 

 Электротехника негіздері 

 Физика 

 Құрылыстағыстандарттау мен 

сертификаттаудыңөзектімәселелері 

Мақалалар:  Стандарттау: Оқу құралы. – Қарағанды. ҚЭУ, 2015. – 212 б. 

(авторлықбірлестікте) 

 Жоғарыбілім беру 

сапасынбағалаужәнеқамтамасызетудіңзаманауитәжірибесі: 

Монография. - Қарағанды: "СПЭК", 2015. - 322 б. 

(авторлықбірлестікте) 

 Азық - түліктауарларыныңсапасы мен 

қауіпсіздігінеқойылатынталаптардыталдау. Халықаралықғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары.  София.-2016.-С. 91-93. 

(авторлық бірлестікте) 

 Еуразиялық интеграция 

жағдайындатехникалықреттеудіңөзектімәселелері •   Қарағанды, 

КЭУК.-2017.-166 б. (авторлықбірлестікте) 

 Жаңа наноөлшемді ферро-хромо-манганиттердің жылу 

сыйымдылығы мен термодинамикалық функциялары (MII–Mg, Ca, 

Sr, Ba) // Физикалық химия журналы, 2017.-1, №3 Том.-С. 410-416. 

Томсон Рейтерс, Скопус (авторлықбірлестікте) 

 Қазіргі жоғары оқу орындарында ішкі сапа мәдениетін 

дамыту / / қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық 

журналы.-2017.- №3. (авторлық бірлестікте) 

 Жоғары білім берудегі сапаны басқарудың және сапаны 

қамтамасыз етудің заманауи принциптері / / қолданбалы және 

іргелі зерттеулердің халықаралық журналы.-2017.- №3. (авторлық 

бірлестікте) 

 ЖОО-да практикаға бағытталған оқытуды жүзеге асыру 

түлектердің жұмысқа орналасу әлеуетін арттыру факторы ретінде / 

желілік бизнес: қалыптасуы, мәселелері, инновациялары. VII 

Халықаралықғылыми-тәжірибелік интернет-конференция жинағы, 

Полтава. – 2017. - С. 64-67. (авторлық бірлестікте) 

 Магниттіемес мыс-құрамындатемір-күкірті бар 

минералдардыңмагниттітүргеөтумеханизмінзерттеу / 

іргелізерттеулержәнетехногендітүзілімдіқайтаөңдеужәнекәдегежар

атупроцестерінқолданбалыәзірлеу. Техногенді-2017. Екатеринбург, 

2017. – С. 241-245 (авторлықбірлестікте) 

 Мыс ұнтағын өндірудің тотыққан қалдықтарын 

электролиттік өңдеу / іргелі зерттеулер және техногенді 

түзілімдерді қайта өңдеу және кәдеге жарату процестерінің 

қолданбалы әзірлемелері •  Техногенді-2017. Екатеринбург, 2017. – 

С. 390-393. (авторлықбірлестікте) 



E-mail  

 

 

Каримова БахытгульНурлановна 

х. ғ. к., доцент 

Оқытатынпәндері: 

 Аналитикалықжәнефизколлоидтық химия 

 Химия 

 Аналитикалық химия 

Мақалалар:  Стандарт, ҚР БҒМ грифі бар оқулық 

(авторлықбірлестікте), Қарағанды, КЭУК, 2016, 321 б. 

 Стандарттау, ҚР БҒМ грифі бар оқулық (авторлық 

бірлестікте), Қарағанды, КЭУК, 2016, 334 б. 

  Аналитикалық химия, оқу құралы, Қарағанды, 

КЭУК, 2017, 162 б.;  

 Шикізат және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі 

(авторлық бірлестікте), электрондық оқу құралы, 2016 

жылғы 03 қарашадағы №1081 куәлік; 

 Мақала: студент-спортшылардың тамақтануын тиімді 

тәсіл ретінде сауалнама жүргізу / / қазіргі ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелер, М.: Олимп. - 2017. - №1(9). – С. 

67-70 

 Мақала: Обеспечение безопасности пищевых 

продуктов-основной фактор здоровья человека / / 

"Актуальные проблемы развития общественного питания и 

пищевой промышленности" атты Халықаралық ғылыми-

практикалық және ғылыми-әдістемелік конференция 

жинағы. Белгород: БУКЭП, 2019. 

E-mail b.karimowa2011@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ахметова АйманБейбутовна 

аға оқытушы, магситр  

 Қауіпсіздікжәнееңбектіқорғаустандарттары 

 Шикізат пен тамақөнімдерініңқауіпсіздігі 

 Жалпыөлшеутеориясы 

Мақалалар:  ҚазақстанРеспубликасындаазық-

түліктауарларыныңсапасынбақылау. мақала (авторлық 

бірлестікте) - қоғамдықтамақтану мен 

тамақөнеркәсібіндамытудағызаманауиғылымизерттеулер. 

Халықаралықғылыми-тәжірибелікжәнеғылыми-әдістемелік 

конференция, РИНЦ-БУКЭП, Белгород қ., РФ, 2016ж.;  

 Жалпыөлшеутеориясы / эл •  оқуқұралы. Авторлық 

куәлік№0465. ҚР ӘМ Зияткерлікменшікқұқығыкомитеті 

17.03.2016 ж. 

 Шикізат пен тамақөнімдерініңқауіпсіздігі / эл 

оқуқұралы (авторлық бірлестікте) авторлықкуәлік №1081 - 

03 қараша 2016ж. 

 - Өнімдісынау, бақылаужәнеқауіпсіздігі, 

(авторлықбірлестікте), оқуқұралы, Қарағанды қ., 2017.-132 

Б. 

 Мақала: Қазақстанныңиндустриалды-

инновациялықдамуы – 

экономикалықөсудіңбасымбағыты//ModernScience, 

Internationalscientificjournal -2018. -№4 

 Мақала: 

тамақөнеркәсібісаласындағынегізгітехнологиялар / 

қоғамдықтамақтанужәнетамақөнеркәсібіндамытудыңөзекті

мәселелері: III Халықаралықғылыми-

тәжірибелікжәнеғылыми-

әдістемелікконференцияныңматериалдары. 2 сәуір 2019 

жыл-Белгород: БУКЭП баспасы, 2019ж. 

E-mail aiman_ahmetova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ерубаева Динара Шайхановна 

аға оқытушы, магситр 

Оқытатынпәндері: 

 Стандарттаужәнесертификаттау 

 Стандарттар мен 

нормативтікқұжаттардыәзірлеутехнологиясы 

 Квалиметрия 

 Тауарлар мен қызметтердіңсапасынсараптау 

E-mail diko_keu@mail.ru 

  Стандарттау(авторлықбірлестікте), оқу құралы. - 

Қарағанды; КЭУК баспасы, 2015. – 194с. 

  Жоғары білім беру сапасын бағалау және қамтамасыз 

етудің заманауи тәжірибесі (авторлық бірлестікте), 

монография. - Қарағанды: КЭУК баспасы, 2015. – 225с. 

 Менеджмент жүйесіне халықаралық стандарттар. 

"Қазіргі экономика және білім: мәселелері, мүмкіндіктері 

және даму болашағы" атты Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары.- 1 Том.- Алматы, 

2016.-С. 190-193. 

 Қазақстан Республикасында азық-түлік тауарларының 

сапасын бақылау. Қоғамдық тамақтану және тамақ 

өнеркәсібін дамытудағы заманауи ғылыми зерттеулер. 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік және ғылыми-

әдістемелік конференция жинағы, БУКЭП, Белгород, РФ 

2016. – С. 303 – 309. (авторлықбірлестікте) 

 Қазіргі кезеңде білім беру қызметінің сапасын 

басқару. "Жаһандану жағдайында білім беру сапасын 

арттыру және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау" 

халықаралық оқу-әдістемелік конференциясының жинағы, 

КЭУК, Карағанда, 2016. – С. 75-77. 

 Мемлекеттік тілде "Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі 

мен бақылау", Оқу құралы. - Қарағанды; КЭУК баспасы, 

2017,-112 Б. 

 "Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздік "(авторлық 

бірлестікте), оқу құралы. - Қарағанды, Print Shop, 2017.-132 

Б. 

 "Қоғамдық тамақтану және тамақ өнеркәсібін 

дамытудың өзекті мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-

практикалық және ғылыми-әдістемелік конференция 

жинағы •  -Белгород: БУКЭП, 2019 (авторлық бірлестікте), 



 - Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы-

экономикалық өсудің басым бағыттары •  - "Стратегиялық 

зерттеулер институты" ғылыми-ақпараттық баспа орталығы 

ISSN 2414-9918 "Modern Science" халықаралық ғылыми 

журналы.  №4. Мәскеу. - 2018. - С. 122-124. 

(авторлықбірлестікте), 

 Қазақстан халқы Ассамблеясы бірлікті басқару 

бойынша мемлекеттің пәрменді құралы ретінде •  - 

"Стратегиялық зерттеулер институты" ғылыми-ақпараттық 

баспа орталығы ISSN 2414-9918 "Modern Science" 

халықаралық ғылыми журналы. № 6 Мәскеу. - 2018. - С. 31-

33. 

 

 

 

Жар Жанна Жанибековна 

 

аға оқытушы, магситр 

Оқытатынпәндері: 

 Процесс және  аппарат 

 Азық-түлікөнімдерініңтауартануы 

 Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін 

ұйымдастыру 

Мақалалар:  - "Азық-түлікөнімдерініңтауартануы" оқуқұралы.) 

  - "Тамақөнімдерініңтехнологиясынегіздері" 

оқуқұралы С Абзалбек М. С. (2017ж .) 

 - "Тауаржәнеқызметкөрсетусапасынсараптау" 

оқуқұралы (2017ж .) 

 - 

"Қоғамдықтамақтанукәсіпорындарындаөндірістікұйымдаст

ыру" оқуқұралы С Абзалбек М. С. (2017ж .) 

 - "тауарлар мен қызметтердіңсапасынсараптау" 

оқуқұралы (2017ж .) 

E-mail zhar_zhanna@mail.ru 

 

Исабаева ГулсимМаксутовна 

К.х.н., аға оқытушы 



Оқытатынпәндері: 

 Химия  

 Тағамдық химия 

Мақалалар:  Химия . Алматы-2016ж. 

 2.Ұлттық 

жәнешетелдікасүйтехнологиясыныңерекшеліктері.  КЭУК, 

2016 ж.,  

 Дуанбекова Г. Б. 

спорттықжәнеемдіктамақтанутехнологиясыныңнегіздері.КЭ

УК баспасы-2017 ж. 

 Дуанбекова Г. Б., Киспаев Т. А.,Жунуспекова С. К. 

"Parasat-M"ҒЗО-ныңспорттықдиетологиясы -2018 ж. 

E-mail  

 

 

 

КарагаеваМерекеБолатовна 

ф-м. ғ. к., доцент 

 Физика   

 Тоңазытқыштехнологиясындағыжылуфизикалықүрдістер 

 Қолданбалы механика 

 Материалтану 

Мақалалар:  Электр техникасынегіздері. Уч.пособие. Қарағанды, КЭУК, 

2013. 160 с 

 Карагаева М. Б. 

биоэтанолдыөңдеудіңЭлектроимпульстікәдісі / Республика. 

Қарағанды қ. 80-жылдығына арналған "Ғылымжәнеинновациялар-

Қазақстанның "жасылэкономикасы" 

дамуыныңмаңыздыфакторлары". Қарму Е. А. Бөкетов. Қарағанды, 

2014.- C. 128-132. 

 Ахметова А. Б. Карагаева М. Б. Оценочные методы 

управления качеством продукции / / "Актуальные проблемы 

развития общественного питания и пищевой 

промышленности"аттыхалықаралықғылыми-практикалық 

конференция жинағы. БУКЭП. Белгород қ., Ресей, 2014.- C. 320-324 

 Карагаева М. Б., Танашева Н. К., Степанова Ю. О., 

Тургунов М. М., Кусаинова А. К. 

турбуленттікағындаайналмалыцилиндрдіңағуынсандықмоделдеу / 

9-шы халықаралықматериалдар •  ғыл.- практ. конф. 

"БейсызықжүйелердегіХаос жәнеқұрылым. Академик Е. А. 

Букетовтың 90 жылдықмерейтойынаарналған" Теория и 

эксперимент " аттыхалықаралықғылыми-практикалық конференция 

өтті. Қарағанды, 2015. – C. 156-160  

 Жетібаева Д., Карагаева М. Б. 

Сынақзертханаларынаккредиттеудіңөнімсапасыныңкепілібойынша 

/ / "қазіргіқоғамныңболашағыжастаркөзімен: дамудыңқұқықтық, 

қаржы-экономикалықжәнемәдени-



адамгершілікаспектілері"аттыстуденттер мен 

магистранттардыңхалықаралықаймақтықғылыми-

практикалықконференциясыныңматериалдары. - Қарағанды: 

КЭУК, 2016. 

 Әлібекова А. Р., Кусаиынов К. К., Камбарова Ж. Т., 

Танашева Н. К., Карагаева М. Б. түрлі климаттық жағдайларда 

тәжірибелі Жел энергетикалық қондырғыны эксперименталды сынау 

/ / ҚарМУ хабаршысы. Физика Сериясы. Қарағанды, 2015. – 2(78). –

С. 44-49. 

 Тоңазытқыш технологиясындағы жылуфизикалық үрдістер. 

Оқу құралы. Караганда,  КЭУК, 2016. 80 с. 

 Котляров В. С., Нусупбеков Б. Р.,Оспанова Д. А., Стоев М. 

М. М., Хан М. А., Карагаева М. Б. жылу Электрогенерациясының 

жеткізуші құбырлардың магистральды бу құбырларының диаметрін 

анықтау / / Қарағанды университетінің хабаршысы. Қарағанды, 

2017. - № 3 (87). - С. 54-60. 

 Нусупбеков Б. Р., Хасенов А. К., Стоев М., Карагаева М.Б. 

құю процесін басқарудың автоматтандырылған жүйесі// Вестник 

Карагандинского университета. Қарағанды, 2017. - № 3 (87). - П. 
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Авторлыққұқықобъектісінеқұқықтардымемлекеттіктіркеуту

ралыкуәлік. 

 - "тағамөнімдерініңжалпытехнологиясы" практикумы, 

Қарағанды қ.; КЭУК баспасы, - 2017. 

 мақалаҚазіргі ЖОО білім беру 

жүйесіндегікейбірмәселелер, ашыққашықтықтанбілім беру 

жаһанданукөрінісіретінде: тәжірибе, мәселелержәне даму 

болашағы. Халықаралықғылыми-әдістемелік конференция 

жинағы. Қарағанды, КЭУК. – 2016.  

 - мақалаҚазақстанРеспубликасындағыазық-

түліктауарларыныңсапасынбақылау, қоғамдықтамақтану 

мен 

тамақөнеркәсібіндамытудағызаманауиғылымизерттеулер. 

Халықаралықғылыми-тәжірибелікжәнеғылыми-әдістемелік 

конференция жинағы, БУКЭП, Белгород, РФ 2016. 
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 Теоретическая механика " КЭУК 2017 год 
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производства продуктов питания " 2014 год. 
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Мақалалар:  1. Қарағанды: 

ҚазтұтынуодағыҚарағандыэкономикалықуниверситеті 

2016 ж. -144 с. 

 "Спортивное питание как эффективное средство 

поддержки физической работоспособности" мақаласы 

/"Современные научные исследования и разработки" 

электрондығылыми-практикалықмерзімдікбасылым, № 1 

(9) шығарылым (қаңтар, 2017). 

 Қарағанды: 

ҚазтұтынуодағыҚарағандыэкономикалықуниверситеті 

2017 ж. -162 с.  

 Қарағанды: 

ҚазтұтынуодағыҚарағандыэкономикалықуниверситеті 

2017 ж. -102 Б. 

 Қарағанды: 



ҚазтұтынуодағыҚарағандыэкономикалықуниверситеті 

2017 ж. -162 с. 

 «Тамақөндірісініңжалпытехнологиясы» 

ОқуқұралыҚарағанды:ҚазақтұтынуодағыҚарағандыЭкон

омикалықУниверситеті 2019 ж. – 124 с. 
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Мақалалар: 
 

 Жаңатуындыэстафетаныңсинтезіжәнеантиоксидантт

ықбелсенділігіVХалықаралықғылыми конференция 

баяндамаларыныңтезистері. 

Теориялықжәнеэксперименттік химия, Қарағанды, 2014. - 

С. 37;  

 - Ханфиллин негізінде гуанолидтерді алудың 

синтетикалық әдісі V Халықаралық ғылыми конференция 

баяндамаларының тезистері. 

Теориялықжәнеэксперименттікхимия, Қарағанды, 2014. - 

С. 36.; 4. 

 - Ханфиллиннен транс-

эвдесманолидтердіңстереобақылаусинтезі. 

Қарағандыуниверситетініңхабаршысы. – Серия "химия". - 

2014. - жоқ. 3 (75). - С. 39-43.  

 Ганфиллинненжасалғанквайансесквитерпенγ-лактон 

синтезі. Қарағандыуниверситетініңхабаршысы. – Серия 

"химия". - 2014. - жоқ. 3 (75). - С. 44-47. 

 E, e-гермакранолид( + ) - ханфиллинаорыс.Дж. 

тұрмыс. хим.. 2015 жыл. Том. 85. № 12, 2064-2065 бет (ИФ 

= 0,477 TRбойынша). 

 Биомиметическая циклизация Е,Е-гермакранолида 

(+)-ханфиллина.Журнал общей химии. 2015. Т. 85. Вып.12 

с. 2093-2094 (ИФ=0,457 по РИНЦ). 

 Ханфиллинніңбиомиметикалықстереоконтрольдікка

рбоциклизациясы. Жалпыжәнеқолданбалы химия 

бойынша Менделеев съезі. 

Химияғылымыныңіргелімәселелері 1 том. 26-30 

қыркүйекЕкатеринбург, 2016. - Б. 262 

 Негізәсеріненα-

сантонинніңстереоселелективтітүрленуі. "Жаратылыстану-

ғылымипәндерсаласындағыбілімберутуралығылымныңдам



утенденциялары" аттыХалықаралықғылыми-

практикалықконференция.- Алматы, 7-8 қазан 2016. – С. 

29 – 31. 
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Мақалалар:  мақала менеджмент безопасности пищевых  

продуктов / / ғылыми еңбектер жинағы, Қарағанды,  

КЭУК баспасы, 24.09.2014, с. 211-215.(бірлесіп авторлықта) 

 - мақалаұйымда сапа менеджментіжүйесінжетілдіру 

 үшін өзін-өзі бағалау механизмін қолдану // Кооперация 

 және кәсіпкерлік: жағдайы, мәселелері және болашағы.  

Жас ғалымдар, аспиранттар, студенттер мен  

оқушылардың халықаралық конференциясы, Қазан,  

2017.- С. 343-345 (авторлықбірлестікте) 

 "желілік бизнес: қалыптасуы, мәселелері, 

инновациялары "VIII Халықаралық 

ғылыми-практикалық интернет-конференция,  

Украина Республикасы, Полтава қ., 2018.- С. 149-152.  

(авторлықбірлестікте) 
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