
Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

Асанова Марина Александровна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: PhD 

докторы 

Лауазымы: Қазтұтынуодағы 

Қарағанды   экономикалық университеті 

Халықаралық бағдарламалар, жобалар 

және академиялық ұтқырлық 

орталығының бас маманы, маркетинг 

және логистика кафедрасының аға 

оқытушысы

Педагогикалық жұмыс өтілі - 7 жыл, 

университеттегі жалпы жұмыс өтілі - 12 

жыл.

Ұсынылатын курстар: 

1. Жоғары сынып оқушыларына арналған ауызекі ағылшын 

тілі (бағдарламада бес модуль бар)

2. Ауызекі ағылшын тілі. Академиялық модуль. Жоғары 

сынып оқушыларына арналған "Sayitbetter"

3. Ағылшын тілі. Тыңдалым. Жоғары сынып оқушыларына 

арналған "Open ears«

4. Академиялық жазу курсы. Жоғары сынып оқушыларына 

арналған "Mastering Writing"ағылшын тілін Academic 

writing

5. Ағылшын тілі. Жоғары сынып оқушыларына арналған 

"Grammarintensive" курсының грамматикалық блогы

6. Ауызекі ағылшын тілі. Жоғары сынып оқушыларына 

арналған "Survival English"жалпы ағылшын тілі

Жетістіктер және басқа ақпарат: IELTS 7.0 2020 жылғы 19 

қарашадағы сертификаты (Listening 7.5, Reading 7.0, Writing 

7.5, Speaking 7.5); Стипендиатѕмиѕ + (Магдебург қ.ағылшын 

тіліндегі магистратураның бір жылдық алмасу

бағдарламасы, Германия 2010 жылғы тамыз - 2011 жылғы 

тамыз); шетелдік жоғары оқу орындарында ағылшын 

тілінде шетелдік ғылыми-зерттеу тағылымдамалары 

(Германия, Болгария).



Даулетова Азиза Мекемтасовна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

экономика ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

Лауазымы: Менеджмент және 

инновация кафедрасының доценті

Педагогикалық өтілі - 24 жыл
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Ұсынылатын курстар: 

1. Маркетинг - менеджмент

Ғылыми қызығушылықтары: Экономикадағы баға 

белгілеу, бизнесті стратегиялық басқару, маркетингтік 

зерттеулер, моноқалаларды басқару

Ғылыми жетістіктер мен маңызды жарияланымдар: 

1) «Қазақстанның индустриалды-инновациялық және

интеграциялық дамуының қазіргі заманғы жағдайында

моноқалалардың адам капиталын дамыту: әдістеме және

тәжірибе (2014-2017)» гранттық қаржыландырудың

ғылыми тақырыбының жетекшісі; 

2) ҚР Білім және ғылым министрлігінде және «Кәсіпқор»

Холдингі »коммерциялық емес акционерлік қоғамында

шетелдік мамандармен бірлесіп« Логистика »білім беру

бағдарламасын жасау (2017 ж.);

3) Кәсіби стандартты әзірлеу жөніндегі салалық кеңестің 

мүшесі (2015-2016); 

4) «Маркетингтік білім берудің қазіргі жағдайы: 

проблемалары және даму перспективалары» атты 

бастамашыл ғылыми тақырыптың жетекшісі (2014-2017 

жж.). 

5) 70-тен астам жарияланымдар, оның ішінде: 4 

монография, 10 оқулық және оқу-әдістемелік кешен, 

мақалалар - 50 (RSCI журналдарында, KKSON 

басылымдарында - 13, авторлық куәліктер - 3)
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Исабаева Гулсим Максутовна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы: химия ғылымдарының 

кандидаты. 

Лауазымы: тауартану және 

сертификаттау кафедрасының аға 

оқытушысы.

Педагогикалық жұмыс өтілі - 10 

жыл. Зертхана меңгерушісі 

ретіндегі жұмыс өтілі 38 жыл

Ұсынылатын курстар: 

1. Тауарлық сараптама

Ғылыми қызығушылықтары: тамақ және азық-

түлікке жатпайтын өнімдердің сапасын зерттеу 

және сараптау, тамақ өнімдерінің химиялық 

құрамын зерттеу.

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: барлығы 75-тен астам басылым, 

оның ішінде: 1 монография; оқу құралдары - 10; 

мақалалар - 60 (RSCI журналдарында - 4 мақала, 

KKSON басылымдарында - 3 мақала), бес авторлық 

куәлік, өнертабысқа арналған 2 патент, 

зертханалық жұмыстарға арналған 6 нұсқаулық, 12 

іс.
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Косе Жанна Комековна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

экономика ғылымдарының кандидаты, 

ICU сертификатталған коуч. 

Лауазымы: Менеджмент және 

инновация кафедрасының доценті

Педагогикалық өтілі - 16 жыл.

Ұсынылатын курстар: 

1. Уақытты басқару

2. Көшбасшылықты дамыту бағдарламасы (мектеп

оқушылары мен колледж студенттеріне арналған) 

3. Эмоционалды интеллект 

4. Коммуникативті құзыреттілік

5. Ісін жаңа бастаған кәсіпкер

6. HR-менеджмент (жеке модульдер бойынша оқуға 

болады)

7. Модуль 1. HR стратегиясы және адам ресурстарын

басқарудың қазіргі тенденциялары

8. Модуль 2. Адами ресурстарды интеграцияланған басқару

9. Модуль 3. Корпоративті мәдениет. Өзгерістерді басқару

10. Модуль 4. Құзыретті басқару

11. Модуль 5. Персоналды оқыту және дамыту жүйесі

12. Модуль 6. Қаржылық емес қалай ынталандыруға болады?

Ғылыми қызығушылықтары: стратегиялық 

менеджмент, кадрлық менеджмент, коучинг. 

Кадрлар менеджері, бизнес жүргізу, практикалық 

жаттықтырушы ретінде практикалық тәжірибесі бар. Бизнес-

жаттықтырушы.

Оқытатын курстары: Мансапты жоспарлау, менеджмент 

бойынша кеңес беру, ұйымның теориясы және 

ұйымдастырушылық тәртіп.



Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

Минжанов Нурлан Адильбаевич

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Лауазымы: профессор

Академиялық тәжірибесі: 1978 

жылдан бергі 42 жылдық 

педагогикалық өтілі.  

Ұсынылатын курстар: 

1. Педагогикалық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 

2. Денсаулықты қалай сақтауға және жақсартуға болады 

3. Мұғалімнің кәсіби психологиялық дайындығы

Марапаттар мен сыйлықтар. ҚР ІІМ медальдары (ҚР 

ІІМ-де мінсіз қызметі үшін 10 жыл үшін, ҚР ІІМ-де мінсіз 

қызметі үшін 15 жыл үшін, ҚР ІІМ-де мінсіз қызметі үшін 

20 жыл үшін, ҚР ІІМ-нің ардагері, мерейтойлық медальдар 

ҚР ІІМ 15 жыл, 15), «Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің үздік оқытушысы 2015» медалі.

Научные достижения и значимые публикации: 

педагогика ғылымдары бойынша конкурсқа 10 кандидат 

дайындады; ғылыми жобаның жетекшісі: 2015-2017 

жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық 

қаржыландыру шеңберінде жүзеге асырылатын «болашақ 

әлеуметтік қызметкерлерді жетім балалармен жұмыс 

істеуге оқытудың мазмұндық және технологиялық 

аспектілері»; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің үздік оқытушысы 2015 ж.



Притворова Татьяна Петровна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

экономика ғылымдарының докторы, 

профессор

Лауазымы: Менеджмент және 

экономикалық қатынастар 

инновациясы кафедрасының 

профессоры.

Педагогикалық өтілі - 30 жыл. 

Ғылыми еңбек өтілі - 32 жыл
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Ұсынылатын курстар:

1. Мемлекеттік секторды басқару

Ғылыми қызығушылықтары: Мемлекеттік сектордың

ресурстарын мемлекеттік басқару, Әлеуметтік экономика,

Әлеуметтік кәсіпкерлік, Мүгедектігі бар отбасылардың адами

дамуы, Экономиканың мемлекеттік секторындағы сектораралық

серіктестік, Қазіргі заманғы экономикада жұмыспен қамтуға

жәрдемдесу жүйесі.

Ғылыми жетістіктер мен маңызды жарияланымдар:

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым

комитетінің №1336 «Қазақстанның әлеуметтік саласындағы

мемлекеттік сектор шығындарының тиімділігі мен тиімділігі:

бағалау және қамтамасыз ету тетіктері» гранты. 2012-2014.

2. «Қазақстандағы қарттарға ұзақ мерзімді көмек көрсету

жүйесін модернизациялау: стратегиялық басқару, экономикалық

тиімділік және әлеуметтік әділеттілік» Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің

гранты 2015-2017 жж.

3. «Қазақстан экономикасындағы сенімді жұмыспен қамту:

ауқымы, реттеу динамикасы» Қазақстан Республикасы Білім

және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранты 2015-2017

жж.

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым

комитетінің № AP05130260 «Қазіргі экономикалық жүйелердегі

әлеуметтік кәсіпкерлік: Қазақстандағы тұжырымдама,

типология, даму механизмдері» гранты 2018-2020 жж.



Саржанов Дәурен Кажабергенұлы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы: техника ғылымдарының 

кандидаты 

Лауазымы: профессор

Ғылыми-педагогикалық 

қызметтің жалпы тәжірибесі: 20 

жыл

Ұсынылатын курстар: 

1. Жобаны басқару: идеяларды

коммерциализациялау

Әр түрлі басылымдарда жарияланымдар бар: 17 

өнертабыс, 5 зияткерлік меншік объектісін 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, Scopus 

мәліметтер базасында 7 мақала, 

WebofScienceClarivateAnalytics-те 10 мақала, RSCI 

мәліметтер базасында 15 мақала, ККСОН-да 24 

мақала, 30 тезис. Оқу-әдістемелік жұмыстар: 3 

RUMS оқулық, монография.

Бакалавриаттағы жүргізетін пәндері: «Бірыңғай 

көлік жүйесі», «Көліктік логистика»
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Сидорова Наталья Владимировна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: заң 

ғылымдарының кандидаты, доцент. 

Лауазымы: Экономикалық 

қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының доценті.

Педагогикалық өтілі - 24 жыл. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер

органдарындағы жұмыс өтілі 25 жыл, 

отставкадағы полиция полковнигі.

Ұсынылатын курстар: 

1. Интерактивті оқыту әдістері: дәстүрлі және қашықтық 

формат 

2. Құқық қорғау органдарының қызметінде адам 

құқықтарын қамтамасыз ету

Ғылыми қызығушылықтары: қылмыспен күрестегі 

мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы 

саласындағы зерттеулер; халықаралық және ұлттық 

құқық арасындағы корреляция мәселелерін зерттеу; 

адамның құқықтары мен бостандықтарын құқықтық 

реттеу саласындағы зерттеулер және осы саладағы құқық 

қолдану практикасы; құқықтық пәндерді оқыту әдістемесі 

бойынша зерттеулер.

Ғылыми жетістіктер мен маңызды жарияланымдар: 

барлығы 169-дан астам басылым, оның ішінде: 1 

монография; Бірлескен авторлықтағы 1 оқулық; оқу 

құралдары - 36; мақалалар - 133 (RSCI журналдарында - 20 

мақала, KKSON басылымдарында - 17 мақала), бес 

авторлық куәлік.



Цицина Анна Сергеевна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

магистр 

Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық өтілі - 13 жыл
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Ұсынылатын курстар: 

1. Сандық сауаттылық

Ғылыми қызығушылықтары: ақпараттық жүйелерді 

дамыту, басқару мәселелерін шешу үшін ақпараттық 

технологияларды қолдану, компьютерлік ақпараттық 

технологиялар, деректерді өндіру әдістері, білімді шығару, 

мәліметтер базасы және білім негіздері бойынша 

зерттеулер.

Ғылыми жетістіктері мен маңызды жарияланымдары: 

халықаралық конференцияларда ақпараттық 

технологиялар саласындағы ғылыми мақалалардың 40-тан 

астам жарияланымдары, бірлескен авторлықтағы 2 оқу-

әдістемелік құрал

Оқытатын пәндері: Information and communication

technologies, Деректер базасы, Білім базасы, Басқарудағы 

ақпараттық технологиясы, Экономикалық ақпараттық 

жүйелері, Интернет-технологиялар, Ақпараттық 

жүйелердегі басқару.


