
«Қаржы» кафедрасының профессорлық оқытушылық құрамы 

 

Сембеков Әмір Катеевич 

э.ғ.д., профессор 

«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы 

өтілі - 24 жыл. 

Бакалавриатта "Сақтандыру", "ЕЭО 

елдеріндегі сақтандыру", "Инвестициялық 

жобалардың тиімділігін бағалау" пәндерін 

жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жинақтар 

бар – 30 п.т., оқулықтардың авторы – 42 п.т., 

оқу құралдарының авторы – 55 п. т., 

монографиялардың авторы – 45 п.т., 

“SCOPUS” базасына кіретін журналдарда 5-

тен астам мақала бар, ҚР БҒМ БҒСБК 

ұсынған журналдарда 15-нан астам мақала 

бар. 

amir_sembekov@mail.ru  

 

 

Даниярова Маржан Тасболатовна  
э.ғ.к., профессор 

 

Академиялық даму департаментінің 

директоры. Ғылыми-педагогикалық 

қызметінің жалпы өтілі - 26 жыл. 

Бакалавриатта "Салық және салық салу", 

"Салықтық жоспарлау және салықтық 

жоспарлау" пәндерін жүргізеді. Түрлі 

басылымдарда ғылыми жинақтар бар – 30 

п.т., 1 оқұ құралының авторы, Scopus 

базысына енетін журналда 1мақала, ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынған журналда 5 мақала. 

dan_mar_tas@mail.ru 

 

 

 

 



 

Серикова Гульзира Салмагамбетовна  

э.ғ.к., профессор 

Қаржы, логистика және цифрлық 

технологиялар факультетінің деканы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы 

өтілі - 24 жыл. Бакалавриатта "Сақтандыру", 

"Қаржы" пәндерін жүргізеді, 

магистратурада: Сақтандыру 

компанияларындағы қаржылық 

менеджмент». Әр түрлі басылымдарда 

ғылыми жинақтар бар – 50 б.п., ҚР БҒМ 

грифімен 3 оқұ құралының авторы-60 б.п, 4 

моногрфияның авторы (2 тен.автор.), 6 

Scopus базысына енетін журналдарындағы 

мазалалар, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған 

журналдарда 20-дан аса мақалалары бар. 

serikovagul@mail.ru 

 

 

 

 

 

Татиева Галия Амандыковна 

э.ғ.к., доцент 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы 

өтілі: 40 жыл 

Бакалавриатта "Қаржы", "Мемлекеттік 

бюджет" пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда 45 п.б. астам 

ғылыми жинақтар  басылымдары бар, оқу 

құралдарының авторы – 10 п.б. 

amandyk.galiya@mail.ru  

 



 

Аубакирова Алтынай Тлешқызы 

э.ғ.к., доцент 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет 

өтілі: 22 жыл 

Магистратурада келесі пәндер жүргізеді: 

"Қаржылық менеджмент (ілгері курс)", 

"Инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру", бакалавриатта 

"Корпоративтік қаржы", "Қаржылық 

менеджмент", "Қаржылық бақылау", 

"Қаржылық мониторинг", "Трансұлттық 

корпорациялардың қаржысы", "бюджеттеу". 

Түрлі басылымдарда және халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияларда – 

5,7 п. б., 4 оқу құралының авторы – 38,5 п. Б. 

бар. 

Aubakirova-altynai@mail.ru  

 

 

Улаков Назар Сайранұлы 

э.ғ.к., доцент 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 

- 17 жыл 

Бакалавриатта: "Қаржыға кіріспе", "Салық 

және салық салу", "Taxes and taxation", 

магистратурада: "Қаржы теориясы", "ЕЭО 

елдерінің салық жүйелері", "Financial risk 

management" пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жинақтары 

– 30 п. б., оқу құралдарының авторы – 30 

п.б., монографиялардың авторы – 20 п. б., 

“SCOPUS” базасына кіретін журналдарда  4-

тен астам мақала бар, ҚР БҒМ БҒСБК 

ұсынған журналдарда 10-нан астам мақала 

бар. 

nazarulakov@gmail.com  

 



 

Тынгишева Айнур Мухамедкалиевна 

PhD, оқытушы 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 

- 7 жыл 

«Салықтық жоспарлау және салықтық 

бақылау», «Салықтар және салық салу», 

«Сақтандыру», «Қаржы» бакалавриатында 

пәндерді басқарады. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми 

жарияланымдар бар - Web of Science 

мәліметтер базасына енген журналдарда 2 

мақала, Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеті ұсынған 

журналдарда 5 мақала. 

ajnur-88@mail.ru 

 

Ансабаева Рымгул Смагуловна 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы 

өтілі – 27 жыл. 

Бакалавриатта мемлекеттік тілде "Қаржы", 

"Сақтандыру", "Шет мемлекеттердің 

қаржысы", "Трансұлттық компаниялардың 

қаржысы", "Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау", "Қаржылық бақылау" 

пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жинақтары 

бар  - 7,5 п.б., оқу құралдарының авторы – 15 

п. б., оқулықтар – 17,5 п. б.  

ansabaeva68@mail.ru  

 



 

Айтбек Серікбол Қуанышұлы 

магистр, аға оқытушы 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 

– 17 жыл 

Мемлекеттік және орыс тілдерінде "Қаржы", 

"Қаржыға кіріспе", "Корпоративтік қаржы" 

пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда шығарылған 

ғылыми жинақтары – 5,0 п.б., SCOPUS 

деректер базасына кіретін журналдарда 1 

мақала, 37,5 п.б.,оқу құралдарының авторы,   

монографиялар – 10 п.б. 

Ask-070@mail.ru  

 

 

Игликова Динара Дакенова 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы 

өтілі: 14 жыл. 

"Салық және салық салу"; "Салықтық 

жоспарлау және салықтық бақылау"; 

"Бюждеттік есеп және есептілік"; 

"Қазынашылықтағы бюджеттік есеп және 

есептілік"; "Қаржылық бақылау"; 

"Кәсіпкерлік"; "ЕЭО елдерінде салық салу"; 

"Трансұлттық компаниялардың қаржысы"; 

"Қаржы"; "Қаржыға кіріспе". 

Әр түрлі басылымдарда 20 п.б. артық 

ғылыми басылымдар бар, оқу 

құралдарының авторы – 40 п. б., бірлескен 

монографиялардың авторы – 15 п. б., 

«SCOPUS» кіріс базасының журналында – 1 

мақала. 

dinara_iglikova@mail.ru  

 



 

Майкенова Әлия Егінбайқызы 

магистр, аға оқытушы 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет 

өтілі - 17 жыл 

"Жобалық қаржыландыру", 

"Қазынашылықтағы бюджеттік есеп және 

есептілік", "Бюджеттендіру", "Сақтандыру", 

"Қаржылық бақылау", "Бюджеттік есеп 

және есептілік", "Қаржы", "Мемлекеттік 

бюджет». 

Әр түрлі халықаралық, республикалық және 

шетелдік басылымдарда – 25,0 п.б., 3 оқу 

құралының авторы-30,0 п.б. 

Aliya_maikenova@mail.ru  

 

 

Ибраева Асем Джумагансеевна 

магистр, оқытушы 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет 

өтілі - 11 жыл 

"Қаржыға кіріспе", "Мемлекеттік бюджет», 

"Сақтандыру","Корпоративтік қаржы", 

"Қаржылық менеджмент" 

Әр түрлі халықаралық, республикалық және 

шетелдік басылымдарда, 1 оқу құралының 

авторы және электронды оқу құралы. 

simok79@mail.ru 

 

 


