
«Менеджмент және инновациялар» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы 

 

 

 

Орынбасарова Еркеназым Дулатқызы 

PhD докторы, профессор 

кафедра меңгерушісі 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі: 13 жыл. 

Менеджмент, персоналды басқару (бакалавриат), 

инновациялық стратегиялар және бизнесті мемлекеттік тілде 

бағалау, Менеджмент (магистратура) пәндерін жүргізеді. 

Докторанттардың ғылыми жетекшісі болып табылады. Әр 

түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар, барлығы 80-

нен астам, оның ішінде Scopus-14 базасында, ҚР БҒМ 

КОКСОН ұсынған журналдарда-20, ағылшын, орыс және 

Мемлекеттік тілдерде 6 монография бар. 4 оқу құралы бар, 

оның ішінде РУМС белгісімен оқу құралы бар. Сондай-ақ, 

электронды оқулықтарға, компьютерлерге арналған 

бағдарламаларға 3 авторлық куәлік бар. Хирш Индексі-3. 

"ЖОО үздік оқытушысы 2018" атағының иегері. 

 

  Притворова Татьяна Петровна 

экономика ғылымдарының докторы, профессор 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 34 жыл. 

Магистратурада "Қазақстан экономикасындағы басқарудың 

заманауи мәселелері", "басқару қызметінің институционалдық 

негіздері", "қоғамдық сектор ресурстарын стратегиялық 

басқару: әдістемелік тәсілдер және тиімді практикалар" 

пәндерін жүргізеді» 

Әр түрлі басылымдарда – 50 б.т. астам, оқу құралдарының 

авторы – 15 б. т., монографиялардың авторы – 30 б. т., Scopus 

базасына кіретін журналдарда 5-тен астам мақала бар., 

КОКСОН ҚР БҒМ ұсынған журналдарда 10-нан астам 

мақаласы бар. 

t.pritvorova@keu.kz 

 

  Сихимбаева Динар Рахманғазовна 

экономика ғылымдарының докторы, профессор 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 32 жылдан 

астам. Магистратурада "стратегиялық басқару", 

докторантурада "трансұлттық компаниялардағы 

Менеджмент"пәндерін жүргізеді. 

Әртүрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар – 200 б.т., 

оқу құралдарының авторы – 50 б. т., монографиялардың 

авторы-100 б. т., Scopus және Thomson Reuters базасына 

кіретін журналдарда 10 мақала, ҚР БҒМ КОКСОН ұсынған 

журналдарда 10-нан астам мақала бар. 

"ЖОО үздік оқытушысы - 2015"атағының иегері. 

d.sikhimbaeva@keu.kz 



 

Легостаева Анна Анатольевна 

экономика ғылымдарының кандидаты, профессор 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 29 жыл. 

Бакалавриатта "сапа менеджменті экономикасы", 

"Менеджмент", магистратурада "Менеджмент", 

докторантурада "цифрлық экономикадағы бизнес - процестерді 

басқару"пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар – 25 б.т., 

оқу құралдарының авторы – 20 б. т., Scopus базасына кіретін 

журналдарда 3-тен астам мақала. ҚР БҒМ КОКСОН ұсынған 

журналдарда 10-нан астам мақаласы бар. 

a.legostaeva@keu.kz 

 

Даулетова Азиза Мекемтасовна 

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 31 жыл. 

Бакалавриатта "кәсіпкерлік", "персоналды басқару", 

магистратурада "Стратегиялық менеджмент (тереңдетілген 

курс)", "Қазақстан экономикасындағы басқарманың заманауи 

мәселелері", "Стратегиялық жоспарлау"пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда – 30 б.т. астам, оқу құралдарының 

авторы – 30 б. т., монографиялардың авторы – 15 б. т., Scopus 

базасына кіретін журналдарда мақалалар – 3, ҚР БҒМ БҒСБК 

ұсынған журналдарда 10-нан астам мақаласы бар. 

a.dauletova@keu.kz 

 

Косе Жанна Комековна 

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 18 жыл. 

Бакалавриатта "кәсіби мансапты жоспарлау", "Басқарушылық 

кеңес беру", магистратурада "өзгерістерді басқару", 

"жылжымайтын мүлік нарығындағы тәуекелдерді 

басқару"пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар – 30 б. т., 

монография-10 б. т. 

Кәсіби жаттықтырушы. 

zh.kose@keu.kz 



 

Салауатова Динара Муслимовна 

PhD докторы, доцент 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі: 14 жыл. 

"Кәсіпкерлік" Бакалавриатында, "халықаралық бизнесті 

басқару", "Бизнес-модельдер және оларды дамыту 

стратегиялары" магистратурасында пәндер жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар, барлығы 

115, оның ішінде Scopus-3 базасына кіретін журналдарда; ҚР 

ҰӘҚ КОКСОН ұсынған журналдарда – 22; оқу құралдарында 

– 3, оның ішінде ұсынылған РУМС; монографияларда – 3. 

 

"Үздік жас ғалым КарУК 2022", 

"Жас ғалым 2022" стипендиаты. 

ҚР ҰӘҚ ҒК қаржыландыратын гранттық жобаның басшысы 

және 2 гранттық жобаның орындаушысы. 

d.salauatova@keu.kz  

 

 

Джазықбаева Балдырған Қолдасбаевна 

PhD докторы., доцент, МАИ академигі 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 31 жыл. 

Бакалавриатта "Менеджмент", "Тайм-менеджмент", "Сапа 

менеджментінің экономикасы", магистратурада 

"Корпоративтік басқару", "Корпоративтік - әлеуметтік 

жауапкершілік"пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда – 30 б.т. астам, оқу құралдарының 

авторы – 15 б. т., монографиялардың авторы – 15 б. т., Scopus 

базасына кіретін журналдарда мақалалар – 8, ҚР БҒМ 

КОКСОН ұсынған журналдарда 15-тен астам мақала бар. 

"ЖОО үздік оқытушысы - 2020"атағының иегері. 

b.dzhazykbaeva@keu.kz  

 

 

  Жумабекова Мадина Болатовна 

PhD докторы, аға оқытушы 

  

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 11 жыл. 

Бакалавриатта "Менеджмент", орыс тілінде "Менеджмент", 

"тәуекелдерді басқару", "Жобаларды басқару", 

"Инвестициялық менеджмент", "Операциялық 

менеджмент"пәндерін жүргізеді. Әр түрлі басылымдарда 5,0 – 

ден астам ғылыми жарияланымдар бар 

m.zhumabekova@keu.kz 



 

  Блялов Бахытжан Ерикович 

Аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 22 жыл. 

Бакалавриатта "менеджмент", "спорттағы Менеджмент", 

"бизнесті ұйымдастыру және бағалау", "корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік", "спорттағы басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымдары", "кросс-мәдени 

менеджмент", "Стратегиялық менеджмент" пәндерін 

жүргізеді» 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар – 15,0 б. 

т., оқулық – 3,4 б. т., оқу құралдарының авторы - 53,9 б. т. 

b.blyalov@keu.kz 

 

Аубакирова Жанна Болатбековна 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 17 жыл. 

"Инновациялық менеджмент", "тәуекелдерді басқару", 

"Жобаларды басқару" пәндерін жүргізеді» 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар – 10,0 б. 

т.: оқу құралының авторы-6 б. т. 

zh.aubakirova@keu.kz  

 

 

  Курмангалиева Лязат Ақбергеновна  

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 14 жыл. 

Бакалавриатта мемлекеттік тілде "бизнесті ұйымдастыру", 

"персоналды басқару", "Инновациялық менеджмент", 

"корпоративтік менеджмент", "кәсіпкерлік" пәндерін 

жүргізеді. 

Түрлі халықаралық және республикалық конференцияларда 20 

– дан астам ғылыми мақалалар жарияланды. 

l.kurmangalieva@keu.kz 

 

  Зұлхарнай Азиз Нұрланович 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 12 жыл. 

Бакалавриатта мемлекеттік тілде "Менеджмент", "кәсіби 

мансапты жоспарлау", "Өндірістік менеджмент", "Кәсіби қазақ 

тілі"пәндерін жүргізеді. 

Түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдары бар - 3,0 б. т., 

оқу құралдарының авторы – 15,5 б. т. 

a.zulkharnay@keu.kz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несипбаев Руслан Есентаевич 

магистр, оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 16 жыл. 

Бакалавриатта пәндерді мемлекеттік тілде жүргізеді 

Өндірістік емес саладағы Менеджмент. Өндірістік 

менеджмент. Дағдарысқа қарсы менеджмент. Планир.проф. 

карьер. Инвестициялық менеджмент 

Түрлі басылымдарда ғылыми жарияланымдары бар - 3,0 б. т., 

оқу құралдарының авторы – 13,5 б. т. 

r.nesipbaev@keu.kz 

 

  Блялова Алуа Бериковна 

магистр, оқытушы 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі: 1 жыл. 

Бакалавриатта «Менеджмент», «Тәуекелдерді басқару», 

«Инновациялық жобалардың тәуекел менеджменті» «Strategic 

Management» пәндерін жүргізеді. 

Түрлі халықаралық және республикалық конференцияларда 10 

– нан астам ғылыми мақалалар жарияланды. 

a.blyalova86@keu.kz 

 

Рымбеков Сұлтан Егінбайұлы 

магистр, оқытушы 

 

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі: 5 жыл. 

Бакалавриат бойынша «Кәсіпкерлік», «Уақыт-менеджмент», 

«Персоналды басқару», «Стратегиялық менеджмент», 

«Халықаралық менеджмент» пәндеріне жетекшілік етеді. 

 

Монографиялардың авторы-15 П.Л., ҚР ҰӘҚ КОКСОН 

ұсынған журналдарда 2 мақала, ЖАК журналында 1 мақала 

бар. 

s.rymbekov85@keu.kz  


