
«Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының профессор-

оқытушылар құрамы 

 

 

Березюк Валентина Ивановна 

«Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.к., профессор 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі-33 жыл.  

1983 жылы Қостанай кооперативтік техникумын "бухгалтерлік 

есеп"мамандығы бойынша үздік бітірді. 1983 жылдан 1985 жылға дейін 

Қостанай облысы Орджоникидзе аудандық тұтынушылар одағының аға 

бухгалтері болып жұмыс істеді. 1989 жылы Қарағанды орталық Одақ 

кооперативтік институтын "Бухгалтерлік есеп, шаруашылық қызметті 

бақылау және талдау"мамавдығы бойынша үздік бітірді. Институтта оқып 

жүрген кезінде Студенттік кәсіподақ комитетінің қазынашысы болып жұмыс 

істеді. 2001 жылдан бастап 00.08.12 "Бухгалтерлік есеп, статистика" 

мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты (Қазақ 

экономикалық университеті). Т. Рысқұлов, Алматы қаласы). 2003 жылдан ҚР 

ЖАК доценті. 2019 жылдан бастап 00.08.12 "Бухгалтерлік есеп, статистика" 

мамандығы бойынша экономика ғылымдарының докторы (Ресей 

Федерациясы Үкіметінің жанындағы Қаржы университеті, Мәскеу қ.). 

Қазақстан Республикасы үкіметтік наградаларының иегері: - "ЖОО-ның 2013 

жылғы үздік оқытушысы"; - "2019 жылдың үздік ғылым кандидаты"; - "2020 

жылғы құрметті профессор". 2014 жылдан бастап Еуразия Халықаралық 

экономикалық академиясының корреспондентмүшесі. "Практикалық аудит", 

"Аудит негіздері", "Аудит", "Бухгалтерлік есеп, сот- бухгалтерлік сараптама 

және аудит", "Мемлекеттік аудит" "Мемлекеттік аудит" курстары бойынша 

электрондық оқу құралдарына алты авторлық куәлік бар (авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік: 30.10.2018 ж. № 353, 31.05.2019 ж. № 3780, 10.01.2020 

ж. № 7476, 2018.01.10 № 14323 06.01.2021 ж. № 19153 01.07.2021 ж. № 19154 

01.07.2021 ж.). Оқытатын пәндері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Аудит, 

Практикалық аудит, Аудиттің халықаралық стандарттары, Аудиттің 

Фирмаішілік стандарттары, аудиттің теориясы мен әдістемесі, мемлекеттік 

аудит, кәсіпорында ішкі аудитті ұйымдастыру.  

Байланыс ақпараты (тел, email): v.berezvuk@keu.kz  

 

 

 

Мәдиева Құралай Сағнаевна 

э.ғ.к., пофессор 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 45 жыл. 

1973 жылы Центросоюздың Қарағанды кооперативтік институтын  

"Бухгалтерлік есеп" мамандығы бойынша бітірді. 1973-1976 жылдары 

Жезқазған облыстық тұтынушылар одағы бас есепшісінің орынбасары 

қызметін атқарды. 

1989 жылдан бастап экономика ғылымдарының кандидаты, 00.08.12 «Есеп, 

шаруашылық қызметті бақылау және талдау» мамандығы (Мәскеу қаржы 

институты, Мәскеу қ.). 

1993 жылдан ҚР ЖАК доценті, 1997 жылдан бастап ҚҚарУ профессоры. 

"Саудадағы Бухгалтерлік есеп" және "Халықаралық есеп" курстары бойынша 

электрондық оқу құралдарына екі авторлық куәлігі бар. 

Оқытылатын пәндер: бакалавриатта "Басқарушылық есеп", "Өндірістік 

саладағы бухгалтерлік есеп", магистратурада: "Басқарушылық есеп 

(ілгерілмелі)" (орыс және қазақ тілдерінде). 

Монографиялар мен оқулықтардың  авторы: «Басқару есебінің теориялық 

және әдіснамалық мәселелері» (орыс тілінде) оқулықтар: «Мейрамхана және 

қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп және есеп беру» (орыс тілінде), 

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

тілінде), «Басқару есебі 2» (қазақ тілінде), «Қаржылық есеп 1» (қазақ тілінде), 

«Халықаралық  есеп» (қазақ және орыс тілінде),  «Басқару есебі (ілгерілмелі) 

(орыс тілінде), «Басқару есебі» (қазақ тілінде), «Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп есеп» (қазақ тілінде). 

Байланыс ақпараты (тел,  email) : k.madieva@keu.kz 



 

Нургалиева Роза Нургожаевна  

э.ғ.к., доцент  

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы еңбек өтілімі - 50 жыл 

Экономика ғылымдарының кандидаты, КСРО Жоғары аттестаттау 

комиссиясының доценті, Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің есеп 

және аудит кафедрасының доценті. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

25 және 30 жылдығына арналған университеттің құрмет грамоталарының 

және «ТМД үздік оқытушысы» төсбелгісі мен дипломының иегері. 

Нұрғалиева Роза Нұрғожақызы 1973 жылы Центросоюздың Қарағанды 

кооперативтік институтын (ҚКИЦ) бухгалтерлік есеп мамандығы бойынша 

бітірді, содан кейін Центросоюз Мәскеу кооперативтік институтының 

(МКИЦ) педагогикалық факультетінің күндізгі бөліміне оқуға жіберілді, қазір 

RUK. 1974 жылы МКИЦ-дің педагогикалық факультетін бітіргеннен кейін 

«Бухгалтерлік есеп» мамандығы бойынша пәндер оқытушысы біліктілігін 

алды. 1985 жылдың қаңтарынан 1986 жылдың маусымына дейін МКИЦ-дің 

күндізгі бөлімінде аспирантурада, 1987 жылдың мамыр айында оқыды. 

Мәскеуде ЗИСТте (Кеңес саудасының сырттай оқу институты) кандидаттық 

диссертациясын қорғады. 1974 жылдың қыркүйегінен бастап ассистенттен 

бастап, ҚКИЦ, ҚИПК, ҚЭУ, қазіргі ҚарУК бухгалтерлік есеп кафедрасында 

жұмыс істейді, б. оқытушы, қазір доцент. 1987 жылдың мамырынан 

экономика ғылымдарының кандидаты, 1992 жылдың қаңтарынан КСРО 

Жоғары аттестаттау комиссиясының доценті. 

Соңғы жылдары доцент Нургалиева Р.Н. университетте бакалавриат пәндерін 

оқиды: «Қаржылық есеп -2» орыс және мемлекеттік тілдерде. 

Магистратурада: «Қаржылық есеп (ілгері»), Бухгалтерлік есептің теориясы 

мен әдістемесі» екі тілде оқылады. Ол оқытатын барлық пәндер толығымен 

әдістемелік жағынан сауатты әзірленген және университет талаптарына 

сәйкес құрастырылған. ОӘК «Салық есебі», «Қаржылық есеп1» пәндері 

бұрын доцент Нургалиева Р.Н. әзірлеген. кафедраның басқа оқытушылары әлі 

де пайдаланады. Дәрістерді, практикалық сабақтарды және СРСП, СРМП 

жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде орыс және қазақ тілдерінде өткізеді; ол 

компьютерлерде, әлеуметтік желілерде және қашықтықтан оқыту 

құралдарында екі тілде еркін сөйлейді. Ол әріптестері, студенттері мен 

магистранттары арасында лайықты беделге ие. Онымен есеп және аудит 

кафедрасының өткен жылдардағы көптеген түлектері үнемі байланыста. 

ҚарҰК ардагерлерінің бірі. 2022 жылы «ТМД үздік оқытушысы» төсбелгісін 

және дипломын алды. 

Доцент Нургалиева Р.Н. Қазақстандағы «Салық есебі» оқу пәнінің тұңғыш 

авторы және жасаушысы (1998 жылдан 2010 жылға дейін – оның «Салық 

есебі» оқулықтары үш рет басылып шыққан). 2017 жылдан бастап «Салық 

есебі» электронды оқулығына авторлық куәлігі бар. Барлығы төрт авторлық 

құқық куәлігі алынды: 3 – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен 

(2017-2022 жж.) және 1 – Украинадан 2019 жылы. Оның авторлығымен 

Германияда «Lambert» баспасынан 2 ғылыми монография жазылды және 

жарық көрді: «Қаржы құралдарын тану, бағалау және есепке алу» - 2015 (6,0 

б.) және «Есеп және салық саясатын қалыптастыру теориясы мен тәжірибесі» 

- 2016 ( 5,5 п.л.). 2020 жылы оның қатысуымен бірлескен авторлықта 

«Басқару ақпараттық жүйесін қалыптастыру. Есеп, бақылау, талдау. - Ресей 

Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университеті. Мәскеу. Ресей. RU-

SCIENCE.COM/ 2020. 

Табысты жұмыс және доцент Нургалиева Р.Н. университет ғылымының 

дамуында және туған университеттің ғылыми-әдістемелік жұмысында, 

тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жылдарында айтарлықтай жемісті деп 

айтуға болады.  

Ғылыми-педагогикалық қызметтің барлық кезеңінде Нұрғалиева Р.Н. 300 б.б. 

астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы көптеген 

жарияланымдары бар. Оқу құралдары бірнеше рет әзірленіп, жарық көрді: 

«Салық есебі», «2 бөлімдегі Аралық қаржылық есеп», «Қаржылық есеп 

(ілгерілмелі)» екі тілде және «Қаржылық есеп - 2» - орыс тілінде. 2012 жылы 

Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында кеңінен қолданылатын ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің «Қаржылық есеп-2» мөрі басылған оқу 

құралын жазып, басып шығарды. Доцент Нургалиева Р.Н. Таяу шетелдегі 

халықаралық конференциялардың жинақтарында, Қазақстан Республикасы 



мен Украинаның ғылыми журналдарында көптеген ғылыми мақалалар 

жариялайды. Соңғы 2 жылда SCOPUS мәліметтер базасы бойынша 

индекстелген импакт-факторы нөлдік емес 2 ғылыми мақала және ҚР 

КӨКСОН 6 ғылыми мақала жазылды және жарияланды.  

Байланыс ақпараты: r.nurgalieva@keu.kz 

 

Толпақов Жақсылық Серікбайұлы 

э.ғ.к., профессор 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 50 жыл. 

1970 жылы Центросоюздың Қарағанды кооперативтік институтын 

«Бухгалтерлік есеп» мамандығы бойынша үздік бітірді, біліктілігі бухгалтер-

экономист. 00.08.12 «Есеп, шаруашылық қызметті бақылау және талдау» 

мамандығы бойынша 1977 жылдан экономика ғылымдарының кандидаты 

(Центросоюздың  Мәскеу кооперативтік институты, Мәскеу қ). 1980 жылдан 

Қазақстан Республикасы Жоғары аттестаттау комиссиясының доценті, 1999 

жылдан ҚҚарУ профессоры. 

2006 жылы «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» төсбелгісімен, 2016 жылы А.Байтұрсынов атындағы алтын 

медальмен  марапатталған. 

Бакалавриатта оқытылатын пәндер: Бухгалтерлік есеп тарихы (орыс және 

қазақ тілдерінде). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

грифі берілген «Қаржылық есеп 1» оқулығының,  «Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп» оқу құралының авторы. 

Б а й л а н ы с  а қ п а р а т ы (тел., email  ): zh.tolpakov@keu.kz  

 

Мукимбекова Найля Абугалисиновна  

э. ғ. к., "Бухгалтерлік есеп және аудит"кафедрасының доценті  

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі-37 жыл.  

1982 жылы Қарағанды кооперативтік институтын "Бухгалтерлік есеп, 

шаруашылық қызметті бақылау және талдау"мамандығы бойынша үздік 

бітірді. Экономика ғылымдарының кандидаты 2004 жылдан бастап 00.08.12 

"бухгалтерлік есеп, статистика" мамандығы бойынша (Қазақ экономикалық 

университеті. Т. Рысқұлова, Алматы қ.). Оқытатын пәндері: Аудит, салық 

есебі.  

Байланыс ақпараты (тел., e-mail): n.mukimbekova@keu.kz 



Разливаева Лидия Васильевна 

Доцент 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі-50 жыл. 

Қарағанды кооперативтік институтын бітіргеннен кейін 1970 жылы Саратов 

облысының Свердлов аудандық тұтыну Одағында бухгалтер-нұсқаушы 

болып жұмыс істеді. Қарағандыға оралғаннан кейін ҚарМУ-да сабақ берді. Е. 

Бөкетова. 1983 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде бухгалтерлік есеп және аудит 

кафедрасында дәйекті оқытушы, аға оқытушы, доцент болып жұмыс істейді. 

Бакалавриатта: "Басқару есебі 1", "Басқару есебі 2", "Басқару есебі", 

"өндірістік Саладағы бухгалтерлік есеп"пәндерін жүргізеді. "Өндірістік есеп", 

"Басқарушылық есеп 1", "Басқарушылық есеп 2", "Басқарушылық есеп", 

"өндірістік Саладағы бухгалтерлік есеп", "ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарындағы Бухгалтерлік есеп ерекшеліктері", "мердігерлік құрылыс 

ұйымдарындағы Бухгалтерлік есеп ерекшеліктері"оқу құралдарының авторы. 

СӨЖ және СӨЖ үшін тапсырмалар мен тапсырмалар жинағын және 

көрсетілген пәндер бойынша электрондық оқу-әдістемелік кешендерді 

дайындады. Электрондық оқу құралдарына бірқатар авторлық куәліктері бар, 

оның ішінде "өндірістік Саладағы бухгалтерлік есеп", "Басқарушылық есеп 

1". "Автокөлік қызметтерін өндіру және өзіндік құнын есептеу шығындарын 

есепке алу" (авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

туралы 2017 жылғы 28 шілдедегі № 1877 куәлік) тақырыптары бойынша ЭЕМ 

үшін бақылау-оқыту бағдарламаларын әзірледі. ҚР ӘМ), өндірістік Саладағы 

бухгалтерлік есеп бойынша студенттердің білімін тестілік бақылау (авторлық 

құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 

мәліметтерді енгізу туралы куәлік 2021 жылғы 31 мамырдағы № 18172) 

"Бухгалтерлік есеп және аудит бойынша білімді тестілік бақылау" 

(мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік). авторлық құқық 

2021 жылғы 30 наурыздағы № 16190). 

Байланыс ақпараты (тел., e-mail): l.razlivaeva@keu.kz  

 

 

 

 

Мусипова Лэйля Камаровна 

Есеп және аудит магистрі, аға оқытушы 

 Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі-24 жыл. 

Бакалавриатта: «Қаржылық есеп-1» (орыс және қазақ тілдерінде), 

«ХҚЕСсәйкес қаржылық есептілік» (орыс және қазақ тілдерінде), 

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәндерін жүргізеді. 

Магистратурада: «Қаржылық есептілік және оның көрсеткіштерін талдау» 

(орыс және қазақ тілдерінде), «Кәсіпорында ішкі бақылауды ұйымдастыру» 

мемлекеттік тілде оқиды. 

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

«Қаржылық есеп-1» пәндері бойвнша оқулық құралдарын жазған. Сондай-ақ  

«ХҚЕСсәйкес қаржылық есептілік», «Финансовая отчетность в соответствии 

с МСФО»  пәндері бойынша электрондық оқулықтары жарық көрген. 

Университет платформасында келесі пәндер бойынша жаппай ашық онлайн 

курстары жазылып тіркелген: «ХҚЕСсәйкес қаржылық есептілік», 

«Финансовая отчетность в соответствии с МСФО», «Қаржылық есеп-1» және 

«Финансовый учет 1». 

Байланыуға ақпарат (тел,  email) : l.musipova@keu.kz 

 

 

 



 

Хасенова Гүлдана Төлеуқызы 

магистр, аға оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі-15 жыл. 

Бакалавриатта жүргізеді: «Салық есебі», «Туризм және қонақ үй бизнесіндегі 

есеп» (орыс және мемлекеттік тілдерде), «ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп», 

«Шаруашылық аудит» (мемлекеттік тілде). 2020 жылдың сәуір айында "Үздік 

магистр 2020" Алтын медалімен марапатталды. 

«Бухгалтер есеп, сот-бухгалтер сараптама және аудит» оқулықтарын, 

«Аудит», «Бухгалтер есеп, сот-бухгалтер сараптама және аудит» электронды 

оқулықтарын шығарды, сонымен қатар «Бухгалтер есеп және аудит» курсы 

бойынша МООК әзірледі. 

Байланыс ақпараты (тел, email): g.khasenova@keu.kz 

 

Ныйканбаева Айгуль Исаевна 

аға оқытушы 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 24 жыл. 

«Саудадағы бухгалтерлік есеп», «Туризм және қонақ үй бизнесіндегі есеп», 

«Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және есепке алу» пәнаралық 

курсы», «Бухгалтерлік есеп» екі тілде бакалавриат пәндерін жүргізеді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Бухгалтерлік 

есеп негіздері» оқулығының (мемлекеттік тілде) авторы. 

Оқыту құралдары: Қонақ үй және Мейрамхана бизнесіндегі есеп беру есеп 

беру есебі», «Саудадағы бухгалтерлік есеп», «Бухгалтерлік есеп – 2 бөлім», 

«Туризм және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп» екі тілде, «Аудит» 

мемлекеттік тілде. Сонымен қатар «Саудадағы бухгалтерлік есеп» пәні 

бойынша электронды оқулық. (Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің 10.10.2017 ж. № 2301 анықтамасы). 

Жалпы ашық онлайн курсын әзірлеушісі: «Саудадағы бухгалтерлік есеп» 

(орыс және мемлекеттік тілде) және Қаржылық есеп-1. 

 Екі тілде «Саудадағы бухгалтерлік есеп» пәні бойынша жаппай ашық онлайн 

курсы – компьютерлік бағдарлама әзірлеу туралы адвокаттық сертификаты 

бар («Ұлттық институт» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорнының 03.01.2019 ж. № 1205 сертификаты. (Зияткерлік меншік 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің). 

Байланыс ақпараты (тел, email): a.nyykanbaeva@keu.kz 

 

Хасенова Марья Ерлановна  

магистр, оқытушы  

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі - 4 жыл.  

2018 жылдың сәуір айында "Үздік студент 2018" Алтын медалімен 

марапатталды және республикалық жоба аясында "Мосты согласия" 

қоғамдық қорының ұйымдастыруымен "Жас қыран"республикалық талантты 

студенттердің I-ші кітап жинағы кітабына өмірбаяны жарияланды. 2018 жылы 

"есеп және аудит"мамандығы бойынша Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетін бітірді. 2018 жылдан 2020 жылға дейін 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің магистратурасында 6М050800 

"Есеп және аудит"мамандығы бойынша оқыды. 2019 жылы оқу кезінде "ТМК 

Казполиметалл"ЖШС-де бухгалтер маманы болып жұмыс істеді. 2020 жылы 

"ЛЭМ"СҮ бухгалтер- кассир болып жұмыс істеді. 2019 жылғы 6 желтоқсанда 

республикалық байқауда жеңіске жетіп, президент Қасым - Жомарт 

Тоқаевтың "сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын жастар арасында 

насихаттау мақсатында ұйымдастырылған "Қазақстанның үздік 

магистранттары - 2019"Алтын медалімен марапатталды. Бакалавриатта 

"Бухгалтерлік есеп", "Аудит", "Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп" пәндерін жүргізеді.  

Байланыс ақпараты (тел, email): m.khasenova@keu.kz 



Құтжан  Інкар Дауренқызы 

Экономика ғылымдарының  магистрі, оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі-1 жыл. 

Бакалавриатта:" Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп"," 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік", " Аудит", " салық есебі", " Басқару есебі "  

(мемлекеттік тілде) күндізгі оқу нысанындағы  студенттерде  пәндерді  

жүргізеді. 

Байланыс ақпараты (тел, email): i.qutzhan@keu.kz 

 
 

 


