
«Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының профессорлық 

оқытушылық құрамы 

 

Березюк Валентина Ивановна 

«Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі 

э.ғ.к., профессор 
Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 30 

жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Практикалық аудит» (орыс тілінде), «Бухгалтерлік есеп, сот-

бухгалтерлік сараптама және аудит» (орыс тілінде), 

магистратурада: «Аудиттің теориясы мен әдіснамасы» (орыс 

тілінде), «Аудиттің фирмаішілік стандарттары» (орыс тілінде), 

«Мемлекеттік аудит» (орыс тілінде) 

Келесі оқу құралдары мен монографиялардың авторы: «Аудиттің 

фирмаішілік стандарттары» (орыс тілінде), оқу құралы, 

«Практикалық аудит» (орыс тілінде), оқу құралы, «Мемлекеттік 

аудит» (орыс тілінде) оқу құралы. 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : valuha-hilo@mail.ru 

 

 

Мадиева Куралай Сагнаевна 

э.ғ.к., профессор 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі -40 жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Бухгалтерлік есеп тарихы» (қазақ тілінде), «Басқарушылық есеп 

1» (қазақ тілінде), «Басқарушылық есеп 2» (қазақ тілінде), 

«Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп» (қазақ тілінде), 

«Халықаралық есеп» (орыс және қазақ тілінде), магистратурада: 

«Басқарушылық есеп (ілгерлемелі)» (орыс тілінде). 

Келесі оқу құралдары мен монографиялардың авторы: 

Монография: «Басқару есебінің теориялық және методологиялық 

мәселелері» (орыс тілінде). Оқу құралдары: «Мейрамхана ісі мен 

қонақ үй бизнесіндегі есеп және есептілік» (орыс тілінде), 

«Басқару есебі 1» (қазақ тілінде), «Бухгалтерлік есеп тарихы» 

(қазақ тілінде), «Басқару есебі 2» (қазақ тілінде). 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : madievakuralai@mail.ru 

 

 



 

Нургалиева Роза Нургожаевна 

Э.ғ.к., доцент 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 45 

жыл. 

Магистратурада келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Қаржылық есеп (ілгерлемелі)», «Бухгалтерлік есеп теориясы 

мен әдістемесі». 

Педагогикалық жұмыс жылдары келесідей оқу құралдары 

жазылды: «Салық есебі», «Аралық қаржылық есеп», «Ілгерлемелі 

қаржылық есеп», ҚР БҒМ белгісі бар оқулық: «Қаржылық есеп-

2» және электронды оқулықтар: «Салық есебі» және 

«Кәсіпорындардың есеп саясатының негіздері». 

Контактная информация (тел, email) : nrn51@mail.ru 

 

 

 

Толпаков Жаксылык Серикбаевич 

э.ғ.к., ҚКЭУ профессоры  
Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі –45 жыл. 

Келесі оқулық авторы: 2 бөлімді «Қаржылық есеп 1» ҚР БҒМ 

грифі бар оқулық.- Қарағанды, «Полиграфия» 2013 жыл. 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : 31-44-59 

 



 

Разливаева Лидия Васильевна 

Доцент 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 44 

жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: «Басқару 

есебі 1», «Басқару есебі 2», «Өндіріс саласындағы бухгалтерлік 

есеп», «Бухгалтерлік есеп». 

Келесідей оқу құралдары мен электронды оқу құралдарының 

авторы: «Басқару есебі 1», «Басқару есебі 2», «Өндіріс 

саласындағы бухгалтерлік есеп» және электронды оқу құралдары 

«Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп», «Басқару есебі 1» 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : lidiarazl@mail.ru 

 

 

Торшаева Шырынкуль Максутовна 

Э.ғ.к., доцент 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 32 

жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Бухгалтерлік есеп негіздері (орыс және қазақ тілдерінде)», 

«Қаржылық есеп-2» (орыс және қазақ тілдерінде), 

магистратурада: «Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттары». 

Келесі оқулықтардың авторы: «Бухгалтерлік есеп негіздері (орыс 

және қазақ тілдерінде)».  

Байланыс ақпараты (тел,  email) : torsh_07@mail.ru 

 



 

Бек Анна Оттовна 

Э.ғ.к., доцент 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі - 11 жыл 

Келесі монографиялардың авторы: «Қазақстанның сервистік 

қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардағы қаржылық 

менеджменттің қазіргі мәселелері және оларды шешу жолдары» 

(орыс тілінде). 

Байланыс ақпараты (тел,  email) :  41-30-43 

 

 

Абдрасимова Жанылтай Кадыровна 

Аға оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 43 

жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: «Аудит» 

(қазақ тілінде), «Бухгалтерлік есеп, сот-бухгалтерлік сараптама 

және аудит» (қазақ тілінде), «Мейрамхана ісі мен қонақ үй 

бизнесіндегі есеп және есептілік» (орыс тілінде). 

Келесі оқу құралдарының авторы: «Бухгалтерлік есеп және 

аудит» (қазақ тілінде), «Туризмдегі бухгалтерлік есеп» (орыс 

тілінде), «Бухгалтерлік есеп СБС және аудит» (қазақ тілінде), 

«Аудит» (қазақ тілінде). 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : 43-11-99 

 



 

Мусипова Лэйля Камаровна 

магистр, аға оқытушы  

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 19 

жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Қаржылық есеп-1» (орыс тілінде), «Бухгалтерлік есеп және 

аудит» (орыс тілінде), «Бухгалтерлік есеп» (орыс тілінде), 

«ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік» (орыс тілінде). 

\Қазақ тілінде шығарылған оқу құралы: «Бухгалтерлік есеп және 

аудит», «Бухгалтерлік есеп негіздері» (соавторлар қазақ тілінде), 

сонымен қатар екі тілде (орыс және қазақ) электрондық оқу 

құралы: «ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік»  

Байланыс ақпараты (тел,  email) : mlk75@mail.ru 

 

 

 

Ныйканбаева Айгуль Исаевна 

Аға оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 20 

жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Саудадағы бухгалтерлік есеп» (орыс және қазақ тілдерінде), 

«Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп» 

(орыс және қазақ тілдерінде), «СЭҚ Бухгалтерлік есеп», 

«Бухгалтерлік есеп және аудит». 

«Бухгалтерлік есеп негіздері» оқулығының (қазақ тілінде), оқу 

құралдарының авторы: «Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі 

есеп және есептілік», «Саудадағы бухгалтерлік есеп» (қазақ 

тілінде), «Саудадағы Бухгалтерлік есеп» (орыс және қазақ 

тілдерінде), «Қаржылық есеп-1» пәндері бойынша ЖАОК 

әзірледі.  

Байланыс ақпараты (тел,  email) : aigul_n.i@mail.ru 

 



 

Хасенова Гульдана Толеуовна 

магистр, аға оқытушы  

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 11 жыл 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Бухгалтерлік есеп», «Бухгалтерлік есеп және аудит», 

«Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі бухаглтерлік есеп және 

аудит (орыс және қазақ тілдерінде)», «Қаржылық есеп 2», 

«Басқару есебі 1 (қазақ тіліінде)». 

Келесі оқу құралының авторы: «Бухгалтерлік есеп, сот-

бухгалтерлік сараптама және аудит (қазақ тілінде)»  

Байланыс ақпараты (тел,  email) :hasenova.g@bk.ru 

 

 

Нуржанова Индира Советовна 

магистр, аға оқытушы  

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі – 4 жыл 

Бакалавриатта келесі пәндер бойынша сабақ жүргізеді: 

«Бухгалтерлік есеп және аудит», «Басқару есебі 2» 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : nismakate-88-89@mail.ru 

 

 


