
« Маркетинг және логистика» кафедрасының профессорлық 

оқытушылық құрамы 

 

 

Мажитова Сауле Калиевна 

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, кафедра 

меңгерушісі 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 17 жыл. 

Бакалавриатта "Баға және баға белгілеу", "Жабдықтау логистикасы", 

"Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару", 

"Кәсіпорындардың мүлкін бағалау", "Жылжымайтын мүлік 

нарығындағы операциялар"  пәндерін жүргізеді. 

30 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар, оқу 

құралдарының авторы – 60 б.б., Scopus базасына кіретін журналдарда 

2 мақала авторы, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда 7 - ден астам 

мақаласы бар. 

Skm19@mail.ru 

 

 

Накипова Гульмира Ермековна 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 33 жыл. 

Бакалавриатта "Маркетинг", "Банктік маркетинг", магистратурада 

"Өнеркәсіптік маркетингтің өзекті мәселелері", "Банктік қызметтер 

нарығындағы маркетингтік қызмет" пәндерін жүргізеді. 

95 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар, оқу 

құралдарының авторы – 50 б.б., монографиялардың авторы - 45 б.б., 

Scopus базасына кіретін журналдарда 8 мақала авторы, ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынған журналдарда 20 - дан астам мақаласы бар. 

genakipova@mail.ru 

 

 

 

Борбасова Зияда Назибековна 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 25 жыл. 

Бакалавриатта "Маркетинг", Докторантурада "Ғаламдық 

экономикадағы маркетинг-менеджменттің өзекті мәселелері", 

"Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру" пәндерін жүргізеді. 

220 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар, оқу 

құралдарының авторы – 170 б.б., монографиялардың авторы - 50 б.б., 

Scopus базасына кіретін журналдарда 3 мақала авторы, ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынған журналдарда 20 - дан астам мақаласы бар. 

borbasova@mail.ru 

 



 

Даулетова Азиза Мекемтасовна 

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 25 жыл. 

Бакалавриатта "Маркетинг", "Баға және баға қалыптастыру", 

"Жаһандық логистикалық жүйелер", "Мейрамхана және қонақ үй 

маркетингі", магистратурада "Маркетинг-менеджмент", "Фирма 

маркетингінің өзекті мәселелері", "Қазіргі нарықтағы компанияның 

маркетингтік қызметінің Бизнес-талдауы" пәндерін жүргізеді. 

40 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар, оқу 

құралдарының авторы – 30 б.б., монографиялардың авторы - 10 б.б., 

Scopus базасына кіретін журналдарда 2 мақала авторы, ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынған журналдарда 3 - тен астам мақаласы бар. 

Dauletova1972@mail.ru 

 

 

 

Райымбекова Айнара Қуанышқызы 

Магистр , аға оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 4 жыл. 

Бакалавриатта «Маркетинг», «Кәсіпкерлік қызметінің негіздері»,  

«Тұтынушы тәртібі», «Тәжірбиелік  маркетинг» пәндерін жүргізеді. 

5 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар. 

ainaranet@mail.ru 
 

 

Томашинова Айгерим Еркенқызы 

Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 3 жыл. 

Бакалавриатта "Логистика", "Логистика жүйесіндегі тауар 

қозғалысы", "Қоймалау логистикасы", "Туризм маркетингі" 

"Мерчендайзинг негіздері", "Мейрамхана ісі және қонақ үй жоспары 

маркетингі", "Маркетинг", "Баға және баға белгілеу"", пәндерін 

жүргізеді. 

5 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар, RISC 

деректер базасына кіретін журналдарда 1 мақала авторы.  

Shodyrova_a_e@mail.ru 

 



 

Кошмагамбетова Айжан Сергазиевна 

Техникалық ғылымдар магистрі 

Ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жалпы тәжірибесі: 13 жыл. 

Бакалавриатта "Жүк тасымалдау және МТО ережелері"пәндерін 

жүргізеді. "Тауар қозғалысының логистикасы","Тарату логистикасы", 

"Өндірістік логистика", "Логистика негіздері", "Жаһандық 

логистикалық жүйелер", "Саланы логистикалық басқару", 

"Логистика", "Бірыңғай траснпорттық жүйе", "Жеткізу тізбектерін 

басқару". 

3 б.б. астам – әртүрлі басылымдарда жарияланымдары бар, ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынған журналдарда 3 - мақаласы бар. 

Aizhan_150985@mail.ru 

 

 

 

 

Привалова Оксана Алексеевна 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы тәжірибесі: 2 жыл 

(магистратура). 

Бакалавриатта пәндер бойынша сабақ жүргізеді: «Көліктің жалпы 

курсы», «Көлік логистикасы», «Жүк және коммерциялық жұмысты 

ұйымдастыру», «Жүктерді тасымалдау ережелері және МТО», 

«Сыртқы сауда қызметінің тауар номенклатурасы». 

Әр түрлі басылымдарда жарияланымдар бар - 3 данадан астам, ҚР 

БҒМ БҒСБК  ұсынған журналдарда 2 мақала, РҒЗИ мәліметтер 

базасына енгізілген журналдағы 1 мақала бар. 

keu.krg@mail.ru 

 

 


