
Косе Жанна Комековна

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат экономических наук, 

сертифицированный коуч ICU.

Должность: доцент кафедры 

менеджмента и инноваций Научные интересы: стратегический менеджмент, HR-

менеджмент, коучинг.

Имеет практический опыт работы HR-менеджером, ведения 

бизнеса, практикующий коуч. Бизнес-тренер. 

Преподаваемые дисциплины: Планирование 

профессиональной карьеры, Управленческое 

консультирование, Теория организации и организационное 

поведение. 

Педагогический стаж – 16 лет. 

Предлагаемые курсы: 

1. Тайм-менеджмент

2. Программа по развитию лидерских компетенций (для 

школьников и учащихся колледжей)

3. Эмоциональный интеллект

4. Коммуникативная компетентность

5. Начинающий предприниматель

6. HR- менеджмент (возможно изучение по отдельным 

модулям)

7. Модуль 1. HR- стратегия и актуальные тренды в сфере 

управления человеческими ресурсами

8. Модуль 2. Интегрированное управление  человеческими 

ресурсами

9. Модуль 3. Корпоративная  культура. Управление 

изменениями

10. Модуль 4 . Управление по компетенциям

11. Модуль 5 . Система обучения и развития персонала

12. Модуль 6 . Как мотивировать нематериально?

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

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.



Kose Janna Komekovna

Academic degree, academic title:

Candidate of Economic Sciences, ICU 

certified coach. 

Position: Associate Professor of the 

Department of Management and 

Innovation

Teaching experience - 16 years.

Registration by phone: 

8 (7212) 441568 or +77017202746

Courses offered: 

1. Time management

2. Leadership Development Program (for high school and 

college students)

3. Emotional intellect

4. Communicative competence 

5. Aspiring entrepreneur

6. HR management (study in separate modules is possible)

7. Module 1. HR strategy and current trends in human resource 

management

8. Module 2. Integrated Human Resource Management 

9. Module 3. Corporate culture. Change management 

10. Module 4. Competence Management 

11. Module 5. Personnel training and development system 

12. Module 6. How to motivate non-financially?

Research interests: strategic management, HR management, 

coaching. 

Has practical experience as an HR manager, doing business, 

practicing coach. Business trainer. 

Courses taught: Career planning, Management consulting, 

Organization theory and organizational behavior.



Даулетова Азиза Мекемтасовна

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат экономических наук, доцент

Должность: Доцент кафедры 

«Менеджмента и инновации»

Научные интересы: Ценообразование в экономике, 

стратегическое управление бизнесом, маркетинговые 

исследования, управление моногородами

Научные достижения и значимые публикации:

1) Руководитель научной темы грантового 

финансирования «Развитие человеческого капитала 

моногородов в современных условиях индустриально-

инновационного и интеграционного развития Казахстана: 

методология и практика (2014-2017 гг);

2)Разработка образовательной программы «Логистика» 

совместно с зарубежными экспертами при МОН РК и 

Некоммерческого акционерного общества «Холдинг 

«Кәсіпқор» (2017 г);

3)Член отраслевого совета по разработке 

Профессионального стандарта (2015-2016 гг);

4)Руководитель инициативной научной темы «Современное 

состояние маркетингового образования: проблемы и 

перспективы развития» (2014-2017 гг).

5) Более 70 публикаций, из них: 4 монографии, 10 учебников 

и учебных пособий, статей – 50 (в журналах РИНЦ, в 

изданиях ККСОН – 13, авторских свидетельств – 3

Педагогический стаж – 24 года

Предлагаемые курсы: 

1. Маркетинг – Менеджмент

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Даулетова Азиза Мекемтасовна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

экономика ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

Лауазымы: Менеджмент және 

инновация кафедрасының доценті

Педагогикалық өтілі - 24 жыл

Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

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)



Dauletova Aziza Mekemtasovna

Academic degree, academic title: 

candidate of economic sciences, 

associate professor 

Position: Associate Professor of the 

Department of Management and 

Innovation

Teaching experience - 24 years

Registration by phones: 

8 (7212) 441568 or +77017202746

Courses offered:

1. Marketing - Management

Research interests: Pricing in economics, strategic business 

management, marketing research, management of monotowns

Scientific achievements and significant publications: 

1) Head of the scientific topic of grant financing “Development 

of human capital in single-industry towns in modern conditions 

of industrial, innovative and integration development of 

Kazakhstan: methodology and practice (2014-2017); 

2) Development of the educational program "Logistics" together 

with foreign experts at the Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan and the Non-Commercial Joint 

Stock Company "Holding" Kasipkor "(2017);

3) Member of the Industry Council for the Development of the 

Professional Standard (2015-2016); 

4) Head of the initiative scientific topic "The current state of 

marketing education: problems and development prospects" 

(2014-2017). 

5) More than 70 publications, including: 4 monographs, 10 

textbooks and teaching aids, articles - 50 (in RSCI journals, in 

KKSON publications - 13, copyright certificates - 3



Исабаева Гулсим Максутовна

Ученая степень, ученое звание: 

Кандидат химических наук.

Должность: старший 

преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации.

Научные интересы: исследование и экспертиза 

качества пищевых и непродовольственных товаров, 

исследование химического состава пищевых 

продуктов.

Научные достижения и значимые публикации: 

всего более 75 публикаций, из них: 1 монография;  

учебные пособия – 10; статей – 60 (в журналах 

РИНЦ – 4 статей, в изданиях ККСОН – 3 статьи), 

пять авторских свидетельств, 2 патента на 

изобретение, 6 методических указаний по 

выполнению лабораторных работ, 12 кейсов.

Педагогический стаж – 10 лет. 

Стаж работы зав.лабораторией 38

лет

Предлагаемые курсы: 

1. Товароведческая экспертиза 

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

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.



Isabaeva Gulsim Maksutovna

Academic degree, academic title: 

Candidate of Chemical Sciences. 

Position: Senior Lecturer at the 

Department of Commodity Science 

and Certification.

Teaching experience - 10 years. 

Work experience as head of the 

laboratory 38 years

Courses offered:

1. Commodity examination

Scientific interests: research and examination of the 

quality of food and non-food products, research of the 

chemical composition of food products.

Scientific achievements and significant publications: 

more than 75 publications in total, including: 1 

monograph; teaching aids - 10; articles - 60 (in the 

RSCI journals - 4 articles, in the KKSON publications -

3 articles), five copyright certificates, 2 patents for 

invention, 6 guidelines for laboratory work, 12 cases.

Registration by phones:

8 (7212) 441568 or +77017202746



Минжанов Нурлан Адильбаевич

Ученая степень, ученое звание: 

доктор педагогических наук,    

профессор .

Должность: профессор

Награды и премии. Медали МВД РК (за 10 лет 

безупречной службы в МВД РК, за 15 лет безупречной 

службы в МВД РК, за 20 лет безупречной службы в МВД 

РК, ветеран МВД РК, юбилейные медали 15 лет МВД РК, 

15), медаль «Лучший преподаватель МОН РК 2015 года». 

Научные достижения и значимые публикации: 

подготовил 10 кандидатов на соискание педагогических 

наук;  руководитель научно-исследовательского проекта:  

«Содержательно-технологические аспекты подготовки 

будущих социальных работников к работе с детьми 

сиротами», выполняемой в рамках грантового

финансирование научных исследований   на 2015-2017 годы; 

Лучший преподаватель МОН РК 2015 года.Академический опыт: педагогический 

стаж работы 42 года с 1978 года.  

Предлагаемые курсы: 

1. Актуальные проблемы педагогического общения

2. Как сохранить и улучшить здоровье

3. Профессионально-психологическая подготовка 

преподавателя

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



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.



Minzhanov Nurlan Adilbaevich

Academic degree, academic title: 

Doctor of Pedagogical Sciences,

Professor. 

Position: professor

Academic experience: 42 years of 

teaching experience since 1978.  

Courses offered: 

1. Actual problems of pedagogical communication

2. How to maintain and improve health

3. Professional psychological training of a teacher

Awards and prizes. Medals of the Ministry of Internal Affairs 

of the Republic of Kazakhstan (for 10 years of impeccable 

service in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Kazakhstan, for 15 years of impeccable service in the Ministry 

of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, for 20 years of 

impeccable service in the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Kazakhstan, veteran of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Kazakhstan, jubilee medals for 15 

years of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Kazakhstan, 15), medal "Best teacher of the Ministry of 

Education and Science RK 2015 ". 

Scientific achievements and significant publications: 

prepared 10 candidates for the competition in pedagogical 

sciences; head of the research project: "Substantive and 

technological aspects of training future social workers to work 

with orphans", carried out within the framework of grant 

funding for scientific research for 2015-2017; The best teacher 

of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan 2015.

Registration by phone:

8 (7212) 441568 or +77017202746



Притворова Татьяна Петровна

Ученая степень, ученое звание: 

доктор экономических наук, 

профессор

Должность: профессор кафедры 

Менеджмента и Инноваций 

экономических отношений.

Научные интересы: Государственное управление ресурсами

общественного сектора, Социальная экономика, Социальное

предпринимательство, Развитие человеческого потенциала семей

с ограниченными возможностями, Межсекторное партнерство в

общественном секторе экономики, Система содействия

занятости населения в современной экономике.

Научные достижения и значимые публикации:

1. Грант Комитета науки МОН РК №1336 «Результативность и

эффективность расходов общественного сектора в социальной

сфере Казахстана: оценка и механизмы обеспечения». 2012-2014.

2. Грант Комитета науки МОН РК «Модернизация системы

длительного ухода за пожилыми людьми в Казахстане:

стратегическое управление, экономическая эффективность и

социальная справедливость» 2015-2017.

3. Грант Комитета науки МОН РК «Нестандартная занятость

в экономике Казахстана: масштабы, динамика регулирование»

2015-2017.

4. Грант Комитета науки МОН РК №AP05130260 «Социальное

предпринимательство в современных экономических системах:

концепция, типология, механизмы развития в Казахстане» 2018-

2020.

Педагогический стаж – 30 лет. 

Научно-исследовательский стаж – 32 

года

Предлагаемые курсы: 

1. Управление в общественном секторе

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



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

Телефон арқылы тіркеу:

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

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.



Pritvorova Tatiana Petrovna

Academic degree, academic title: 

Doctor of Economics, Professor

Position: Professor of the Department of 

Management and Innovation of 

Economic Relations.

Teaching experience - 30 years. Research 

experience - 32 years

Registration by phone:

8 (7212) 441568 or +77017202746

Courses offered:

1. Public Sector Management

Research interests: State management of public sector resources,

Social economy, Social entrepreneurship, Human development of

families with disabilities, Intersectoral partnership in the public sector

of the economy, The system of promoting employment in the modern

economy.

Scientific achievements and significant publications:

1. Grant of the Science Committee of the Ministry of Education and

Science of the Republic of Kazakhstan No. 1336 "Efficiency and

efficiency of public sector expenditures in the social sphere of

Kazakhstan: assessment and mechanisms of provision". 2012-2014.

2. Grant of the Science Committee of the Ministry of Education and

Science of the Republic of Kazakhstan "Modernization of the system of

long-term care for the elderly in Kazakhstan: strategic management,

economic efficiency and social justice" 2015-2017.

3. Grant of the Science Committee of the Ministry of Education and

Science of the Republic of Kazakhstan "Precarious employment in the

economy of Kazakhstan: scale, dynamics of regulation" 2015-2017.

4. Grant of the Science Committee of the Ministry of Education and

Science of the Republic of Kazakhstan No. AP05130260 "Social

entrepreneurship in modern economic systems: concept, typology,

development mechanisms in Kazakhstan" 2018-2020.



Саржанов Даурен Кажабергенович

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат технических наук

Должность: профессор

Имеются публикаций в различных изданиях: 17 

изобретений, 5 свидетельств о государственной 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, 7 статей в базе Scopus, 10 

публикаций в WebofScienceClarivateAnalytics, 15 

статей в базах РИНЦ, 

24 статьи в ККСОН, 30 тезисов докладов. Учебно-

методические труды: 3 учебных пособия РУМС,  

монография.

Ведет дисциплины в бакалавриате: 

«Единая транспортная система», «Транспортная 

логистика»
Общий стаж научно-

педагогической деятельности: 20  

лет

Предлагаемые курсы: 

1. Управление проектами: коммерциализация идей

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



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»

Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746



Sarzhanov Dauren Kazhabergenovich

Registration by phone: 

8 (7212) 441568 or +77017202746

Academic degree, academic title: 

candidate of technical sciences 

Position: professor

General experience of scientific and 

pedagogical activity: 20 years

Courses offered: 

1. Project management: commercializing ideas

There are publications in various publications: 17 

inventions, 5 certificates of state registration of an 

intellectual property object, 7 articles in the Scopus 

database, 10 publications in 

WebofScienceClarivateAnalytics, 15 articles in the 

RSCI databases, 24 articles in KKSON, 30 abstracts. 

Educational and methodical works: 3 RUMS textbooks, 

monograph.

Leads disciplines in undergraduate: "Unified 

Transport System", "Transport Logistics"



Сидорова Наталья Владимировна

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат юридических наук, доцент.

Должность: доцент кафедры 

правового регулирования 

экономических отношений.

Научные интересы: исследования в сфере 

международного сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью; исследование проблем соотношения 

международного и национального права; исследования в 

сфере правой регламентации права и свобод человека и 

правоприменительной практике в данной сфере; 

исследования по методике преподавания юридических 

дисциплин.

Научные достижения и значимые публикации: всего 

более 169 публикаций, из них: 1 монография; 1 учебник в 

соавторстве; учебные пособия – 36; статей – 133 (в 

журналах РИНЦ – 20 статей, в изданиях ККСОН – 17 

статей), пять авторских свидетельств.
Педагогический стаж – 24 года. Стаж 

работы в органах внутренних дел 

Республики Казахстан 25 лет, 

полковник полиции в отставке.

Предлагаемые курсы: 

1. Интерактивные методики преподавания: традиционный 

и дистанционный формат

2. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



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.

Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746



Sidorova Natalya Vladimirovna

Academic degree, academic title: 

candidate of legal sciences, associate 

professor. 

Position: Associate Professor of the 

Department of Legal Regulation of 

Economic Relations

Teaching experience - 24 years. Work 

experience in the internal affairs bodies of 

the Republic of Kazakhstan 25 years, 

retired police colonel.

Courses offered:

1. Interactive teaching methods: traditional and distance 

format 

2. Ensuring human rights in the activities of law enforcement 

agencies

Scientific interests: research in the field of international 

cooperation of states in the fight against crime; research of the 

problems of correlation between international and national law; 

research in the field of legal regulation of human rights and 

freedoms and law enforcement practice in this area; research on 

the methodology of teaching legal disciplines.

Scientific achievements and significant publications: more 

than 169 publications in total, of which: 1 monograph; 1 

textbook in co-authorship; teaching aids - 36; articles - 133 (in 

RSCI journals - 20 articles, in KKSON publications - 17 

articles), five copyright certificates.

Registration by phone: 

8 (7212) 441568 or +77017202746



Цицина Анна Сергеевна

Ученая степень, ученое звание: 

магистр технических наук

Должность: старший преподаватель

Научные интересы: разработка информационных систем, 

применение информационных технологий для решения 

управленческих задач, компьютерные информационные 

технологии, исследования методов интеллектуального 

анализа данных, извлечение знаний, базы данных и базы 

знаний.

Научные достижения и значимые публикации: всего 

более 40 публикаций научных статей в области 

информационных технологий в международных 

конференциях, 2 учебных пособия в соавторстве

Преподаваемые дисциплины: Information and

communication technologies, Базы данных, Базы знаний, 

Информационные технологии в управлении, Экономические 

информационные системы, Интернет-технологии, 

Администрирование в информационных системах.

Педагогический стаж – 13 лет

Предлагаемые курсы: 

1. Цифровая грамотность

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Цицина Анна Сергеевна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 

магистр 

Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық өтілі - 13 жыл

Телефондар арқылы тіркеу: 

8 (7212) 441568 немесе +77017202746

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.



Tsitsina Anna Sergeevna

Registration by phone: 

8 (7212) 441568 or +77017202746

Academic degree, academic title: 

Master of Engineering Science 

Position: Senior Lecturer

Teaching experience - 13 years

Courses offered: 

1. Digital literacy

Research interests: development of information systems, 

application of information technologies for solving management 

problems, computer information technologies, research of data 

mining methods, knowledge extraction, databases and 

knowledge bases.

Scientific achievements and significant publications: more 

than 40 publications of scientific articles in the field of 

information technology in international conferences, 2 teaching 

aids in co-authorship.

Courses taught: Information and communication technologies, 

Databases, Knowledge bases, Information technologies in 

management, Economic information systems, Internet 

technologies, Administration in information systems.


