
«Банк менеджменті және қаржы нарықтары» кафедрасының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

 

 

Талимова Л.А. 

Э.ғ.д., профессор, кафедра меңгерушісі 

 

Жалпы еңбек өтілі - 32 жыл 

"Қаржы", "салық және салық салу" пәндерін 

жүргізеді», 

"Шет мемлекеттердің салықтары"," шет 

мемлекеттердің қаржысы"," қаржы нарықтары мен 

делдалдары","стратегиялық банк менеджменті". 

Қытай, Чехия, АҚШ, Италия, Канада, Ресей, Литва, 

Белоруссия, Самарқанд және т.б. шетелдік басылымдарда 

барлығы – 150-ден астам ғылыми жарияланымдар мен оқу - 

әдістемелік әдебиеттің атаулары бар, оның ішінде уәкілетті 

орган ұсынған ЖАК бекіткен қазақстандық журналдардағы 

басылымдарда-25, Scopus деректер базасында нөлдік емес 

импакт – факторы бар ғылыми журналдарда-7, сондай-ақ жеке 

дайындалған 3 монография мен 15 бірлескен авторлықта, 5 

ұжымдық оқулық (БҒМ грифі), 10 оқу құралы бар. 

Е-mail:laztal@mail.ru 

 

 

Сайфуллина Юлия Магдатовна 
  

э. ғ. к., кафедра доценті 
Жалпы еңбек өтілі-20 жыл. 
Пәндерді жүргізеді: пәнаралық курс пәнаралық курс 
"сандық есептеу технологиялары және  
банкаралық клиринг", "банктік менеджмент және 
маркетинг". 

25-тен астам ғылыми мақалалары бар 

(35,5 б.т.). 

E-mail:ulia_alex @mail.ru 



 

Курманалина Анар Кайратовна 
Э.ғ.к., профессор 

Жалпы еңбек өтілі-23 жыл. 

Ақша, несие, банктер, Банк ісі пәндерін жүргізеді,   

Бағалы қағаздар портфелін басқару, Мемлекеттік және орыс 

тілдеріндегі қаржылық инжиниринг. 

5 оқу құралы, 4 монография, 40-тан астам ғылыми мақалалар, 

соның ішінде Scopus деректер базасында нөлдік емес импакт – 

факторы бар ғылыми журналдарда - 7, ЖАК бекіткен 

қазақстандық журналдарда-22 ғылыми мақалалар бар 

Е-mail: anar68@mail.ru 

 



Борисова Елена Ивановна 
Э. ғ. к., доцент 
Жалпы еңбек өтілі-21 жыл. 
"Бағалы қағаздар портфелін басқару" пәндерін 
жүргізеді», 
"Инвестицияларды қаржыландыру және Кредиттеу", " 
әлемдік қор биржалары” 
50-ден астам ғылыми мақалалары, әдістемелік 
әзірлемелері мен құралдары бар. оның ішінде Scopus-
1 Деректер базасында нөлдік емес импакт-факторы 
бар журналдарда, ЖАК бекіткен қазақстандық 
журналдарда-7 
Оқу құралдары – 6, жеке монографиялар-2, бірлескен 
авторлар-4   

Е-mail: lenborisova@mail.ru 

 

Гусманова Жанар Ахметжаровна 
 

Э. ғ. к., доцент 
Жалпы еңбек өтілі-20 жыл. 
"Банк ісі", коммерциялық банктердің қаржылық 
талдауы," банктік тәуекелдерді басқару"," 
Коммерциялық банктердегі есеп және есептілік " 
пәндерін жүргізеді” 

50-ден астам ғылыми мақалалары бар. оның ішінде Scopus-2 

деректер базасында нөлдік емес импакт-факторы бар 

журналдарда, ЖАК бекіткен қазақстандық журналдарда-8, оқу 

құралдарында – 6 

 E-mail: Gusmanova78@mail.ru 



Ермекова Кульмария Абдуалиевна 
 

аға оқытушы Жалпы еңбек өтілі-36 жыл. 
"Несие ісі"; «Қаржы нарықтары және делдалдар; "Бағалы қағаздар 
нарығы"пәндерін жүргізеді. 

30-дан астам ғылыми мақалалары мен 10-нан астам оқу 

құралдары бар 

 E-mail: Ermekova@mail.ru 



 

Идирисова Айназия Төлегенқызы  
 

магистр, аға оқытушы 
Жалпы еңбек өтілі-10 жыл. 
"Ақша, Несие, Банктер" пәндерін жүргізеді 

 15-тен астам ғылыми мақалалары бар. 

Е-mail: idirissova_a@mail.ru 

 

Исанов Арман Серікқалиұлы 
магистр, аға оқытушы 

 
Жалпы еңбек өтілі-12 жыл. 
Пәндерді жүргізеді: мемлекеттік тілде "Ақша. Несие. Банктер", 
"Халықаралық Валюта-қаржы қатынастары", " Ақша несиелік 
реттеу”  

15-тен астам ғылыми мақаласы, 3 оқу құралы бар 

E-mail: armanissanov@mail.ru 



 


