
 

 
 

Борбасова Зияда Назибековна 
 

1 Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: э.ғ.д., профессор 

1990-1994 жж. Қазақ тұтынушы кооперация институты, мамандығы «тауарлар-

саудагер» 

1997-2000 жж. 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын басқару (өнеркәсіп 

және сервис саласы бойынша) мамандығы бойынша Сібір тұтыну кооперативтерінің 

(Новосибирск қаласы) аспирантурасы - экономика ғылымдарының кандидаты. 

2003-2005 жж. Ғылыми-зерттеу және білім беру орталығы ҚҚЭУ зерттеуші (өтініш 

беруші), мамандығы 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын (өнеркәсіп пен 

қызметтердің) басқару - экономика ғылымдарының докторы. 

2008 ж мамандығы 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын (өнеркәсіп пен 

қызметтердің) басқару - доцент. 

2009 ж мамандығы 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын (өнеркәсіп пен 

қызметтердің) басқару - профессор. 

Университеттегі жұмыс тәжірибесі: 

1990-1994 жж - Қазақ тұтыну кооперативтер институтының студенті (KIPK); 

1994-1997 жж - ИВС КИПК кафедрасының ассистенті; 

1997-2000 жж - СибУП аспиранты; 

2000-2003 жж. - КЭУК Ақпараттық және есептеу жүйелері кафедрасының доценті; 

2003-2008 жж - ҚҚЭУ ғылыми-білім беру орталығының ғылыми қызметкері; 

2008-2012 жж - маркетинг және туризм кафедрасының меңгерушісі; 

2012 - 2017 жылдар аралығында - Жаңа экономика және жүйелерді талдау (ҒЗЖ) 

директорның орынбасары, сонымен қатар ҚҚЭУ маркетинг және логистика кафедрасының 

профессоры. 

2017 - Оқытатын пәндері: Жаһандық экономикадағы маркетингтік басқарудың өзекті 

мәселелері (докторантура); 

 

2 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Үздік оқытушы - 2010» 

мемлекеттік грантының иегері. 

«Жыл адамы - 2010» ҚҚЭУ сыйлығының лауреаты. 

2015 жылы «ҚҚЭУ -нің үздік ғалымы» атағы берілді. 

 

3 Соңғы 3 жылда Борбасова З.Н. 68 ғылыми және әдістемелік еңбектер: 3 монография, 5 оқу-

әдістемелік құрал, 3 оқу құралы, 57 ғылыми мақала және рефераттар, соның ішінде 3 - 

SCOPUS Impact Factor, 4 –ҚМПИ,5 - РИНЦ журналдарында. 

 

1. The transformation of the states role in economic security in the context of the Strategy 

«Kasakhstan-2050». Журнал «The  role of Economic and tourism development in Kazakhstan», 

(Будапешт, Венгрия), 2013ж,65-70б. 

2. Features of the development ecological tourism in the of Republic Kazakhstan.  Журнал   

«The  role of Economic and tourism development in Kazakhstan», (Будапешт, Венгрия), 

2013ж,47-58б.  



3. Evaluation of the potential of creating a branch cluster in the agro-

industry//Экономиканың өзекті мәселелері, Украина, Киев, -2015. -№7,145-151б. 

4. Қазақстан Республикасында және Беларусь Республикасында қонақ үй бизнесін 

дамытудың проблемалары мен перспективалары. «Экономика, құқық және басқару 

мәселелері» журналы, Белоруссия, Минск, 2015. -№4,  23-31б. 

5. Image and nation brand formation as tourism development factor in Кazakhstan. Mest 

journal management. Education science & society technology. Year 2016 vol. 4. No. 

2doi:10.12709/mest.04.04.02.00 July 15th, 2016., - б.67-70. 

6. Marketing research. Оқу құрал. Қарағанды: Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ баспа үйі, 

2015ж. – 339 б. 

7. Қарағанды бөлшек саудагерлердің сауда қызметін талдау. «Қазіргі заманғы 

экономикалық ғылымның өзекті мәселелері» IV Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, Омбы мемлекеттік көлік университеті, Висмар университеті 

(Германия), Донецк теміржол көлігі институты (ДНР). Баспа үйі: Омбы мемлекеттік көлік 

университеті (Омбы қ.) Омбы, 2016 ж., 147-152б. 

8. The analysis of methodological tools for assessing the competitiveness of Kazakhstan’s 

regions The analysis of methodological tools for assessing the competitiveness of Kazakhstan’s 

regions. Е.Букетов атындағы ҚарМУ Хабаршысы. - Қарағанды: Е.Букетов атындағы ҚарМУ.– 

2016.  №3.  – 78-86б. 

9. Some Elements of the Expansion Mechanism in the World Economy Journal of Advanced 

Research in Law and Economics,  Volume 8, Issue 1(23),  ISSN: 2068-696X, 2017, P.1094-1099. 

SCOPUS Impact Factor: SCOPUS Impact Factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Емелина Наталья Константиновна 

Білімі: ғылыми және академиялық дәреже, кәсіби біліктілігі, оқытатын пәндері 

(магистратура, докторантура), уақыт пен жұмыс ұйымдастыру. 

Білімі: жоғары 1996-2000 ж.ж.- академика Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университеті, Математика факультеті, мамандығы «Қолданбалы 

математика», квалификация-математик, инженер-программист. 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты, 08.00.05-Экономика және 

халық шаруашылығын басқару (қызмет саласы бойынша) мамандығы бойынша. 

Маркетингте сандық анализ әдістері, Экономикалық тәуекелдерді бағалау мен 

басқарудың математикалық әдістері, Басқарудағы математикалық модельдер. 

Академиялық өтілі:  17 жыл 

 

2. Куәліктері / сертификаттары туралы кәсіби біліктілігін арттыру туралы. 

- «Экономика жоғары оқу орындарында математикалық пәндер циклін оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету әдістемесі», ҚазЭУ, Алматы қ. (23.02.2011 - 25.02.2011, 36 

сағат); 

- Coursera платформасында, HSE (1.03.15 бастап 25.05.15, 80 сағат) бойынша 

«Эконометрика» ЭКО; 

- «Жалпы тепе-теңдік негіздері (КГЭ) модельдеу», Шығыс және Оңтүстік-Шығыс 

Еуропа зерттеу институты, Регенсбург, Германия (23.11.2015 ж.-27.11.2015, 25 сағат); 

- Coursera платформасында (18.01.16 - 29.03.16 бастап, 40 сағат) - «Ойын теориясы»  

3. Ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл ішінде 

атаулары, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды және/немесе 

таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (бейіні бойынша білім беру 

бағдарламалары мен оқытылатын пәндері). 

1. Учебное пособие «Мәліметтерді талдау жэне экономиканы болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2013г. 

2. Статья из базы Scopus «Wheat Prices in Kazakhstan and World Oil Prices: Analysis 

and Conclusions», World Applied Sciences Journal, Pakistan, 2013. 

3. Учебное пособие «Методы принятия оптимальных решений», Караганда, КЭУК, 

2014г. 

4. Статья   «Модели   оптимизации   производства   металлопрофиля   на 

предприятиях малого и среднего бизнеса», «Экономика и статистика», Астана, №3, 2014г. 

5. Статья   «Прогноз   цен   на   жилье   в   Алматы   в   2015   году», 

http://www.kn.kz/ru/article/view/id/7943/, 19 января 2015 



6.Учебное пособие «Прогнозирование мировой экономики и мировых товарных 

рынков», Караганда, КЭУК, 2015г. 

7. Учебное пособие «Элемдш экономиканы элемдш тауар нарыктарын болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2015г. 

8. Учебное пособие «Тиімді шешімдер кабылдау әдістері>, Караганда, КЭУК, 2015г. 

9. Учебное пособие «Эконометрика», Караганда, КЭУК, 2015г. 

10. Учебное пособие «Анализ данных и прогнозирование экономики», Караганда, 

КЭУК, 2015г. 

11. Монография «Формирование заработной платы в Казахстане и факторы, 

влияющие на нее», Караганда, Типография Print Shop, 2015 

12. Монография «Применение математических методов и моделей для 

экономического обоснования принятия грамотных управленческих решений», Белгород, 

ООО «Эпицентр», 2015 

13. Статья «Математическая модель прогнозирования устойчивого развития 

Карагандинской области», Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования 

современного общества», Россия, г. Белгород, 25.11.2015 

14. Статья «Кризисный сценарий: какими будут цены на жильё в 2016 году», 

http://www.kn.kz/article/8191/, 11 января 2016 

15. Статья «Моделирование взаимосвязи инвестиций и экономического роста в 

Республике Казахстан», http://group-global.org/ru/publication/29819-modelirovanie-

vzaimosvyazi-investiciy-i-ekonomicheskogo-rosta-v-respublike, 26 января 2016 

16. Статья «Measurement of sustainable development in the Republic of Kazakhstan and 

features of the national model», Материалы международной научно-практической 

конференции «Наука и цивилизация - 2016»: Великобритания. - 2016. 

17. Статья   «Формирование   заработной   платы:   тендерный   аспект», «Экономика 

и статистика», Астана, №1, 2016г. 

18. Статья «Анализ уровня отдачи от образования в Республике Казахстан», 

Материалы межд.  учебно-методической  конференции «Повышение качества образования  

и  подготовка  конкурентоспособных  специалистов  в  условиях глобализации», г. 

Караганда, 26-27 мая 2016 г 

19. Монография   «Методы   прогнозирования   социально-экономических процессов: 

теория и практика», Караганда, Типография Print Shop, 2016 

20. Статья «Проблемы и перспективы применения МООК в сфере высшего 

образования», Материалы межд. научно-методической конференции «Открытое 

дистанционное образование как форма проявления глобализации: опыт, проблемы и 

перспективы развития», г. Караганда, 16 сентября 2016 г. 

21. Статья «Социальный диалог как основа эффективного взаимодействия ВУЗа   и   

работодателей»,   Материалы   международной   научно-практической конференции 

«Наука и образование в XXI веке: динамика развития в Евразийском пространстве», г. 

Павлодар, 2-3 ноября 2016 г. 

22. Статья «Сабакта окытудыц жаца эдю-тэсшдерш пайдалану», Материалы 

международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики и 

информатики», Караганда, КарГУ им. Е.А.Букетова, ноябрь 2016. 

 

 



 

 
 

Притворова Татьяна Петровна 

 

1. Білімі: ғылыми және академиялық дәреже, кәсіби біліктілігі, 

оқытатын пәндері (магистратура, докторантура), уақыт пен жұмыс 

ұйымдастыру. 

1 Профессор, экономика ғылымдарының докторы. Оқытылатын пәндер: 

«Экономикадағы мемлекеттік сектордағы нәтижелерді басқару және 

бюджеттеу», «Институционалдық экономика» (озық курс), «Халық 

шаруашылығының қазіргі заманғы мәселелері». 

КҚЭУ-де жұмыс істеу мерзімі 2015 жылының қыркүйек айынан бастап – 

қазіргі уақытқа дейін.  

 

2. Куәліктері / сертификаттары туралы кәсіби біліктілігін арттыру 

туралы. 

1.«Инновационные решения в финансировании устойчивого развития: 

роль социальных медиа», АҚ «Зерде»  Халықаралық инфо – байланыс 

холдингі» Астана,  2015 жыл. 

2. «The Europian union – fundamentals policies and issues in a changing 

world», Қазақ технология және бизнес университеті, 18-22 сәуір 2016 жыл. 

 

 

3. Ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде атаулары, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (бейіні 

бойынша білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндері). 

1. Vocational Rehabilitation of the Disabled in Kazakhstan: Problems and 

Theirs Solutions. Middle-East Journal of Scientific Research. 15 (4): 546-553, 

2013, 0,7 п.л. (в соавторстве: G.Kazizova) (База данных Scopus). 

2. Analysis and evaluation of government activities related to provisioning of 

public goods. Life Scince Journal. 2013;10(4):1036-1041] (ISSN:1097-8135). http: 

// www. lifesciencesite.com.134. - 0,8 п.л. (в соавторстве: G.Baibasheva, 

S.Kaidarova)  (База данных Thomson Reuters). 

3. Increasing management effectiveness in long-term care system for senior 

citizens in Kazakhstan. Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №10 (172). – 

С.316-323. -0,7 п.л. (в соавторстве Jazykbayeva B.K.) (База данных Scopus). 



4. Features of the integration process in Kazakhstan’s food industry. ASERS. 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume 7. – Issue 2 (16). - 

Spring 2016. - С. 334-342 (в соавторстве:  Невматулина З.А.). (База данных 

Scopus). 

5. Самозанятость в Казахстане: тенденции и трудности идентификации. - 

Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №8 (182). – С. 246-255. 0,8 п.л. (в 

соавторстве:  Г.Пестунова, О.Кулов). (База данных Scopus).  

6. Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from 

Kazakhstan. - International Journal of Economic Perspectives (ISSN: 1307-1637). - 

June 2017. - Volume 11. - Issue 2. (Импакт-фактор 0,282) Scopus. (в 

соавторстве: Косдаулетова Р.Е.,Туткушева Ж.К). 

 Соңғы бес жылда жарияланған мақала саны 109. Оның 56-ы отандық, 

22-і шет елдік, сонымен қатар ТR, Scopus, РИНЦ негізіндегі 

басылымдарында жарық көрді, ал халықаралық конференциясының 

еңбектерінде 31 мақала басылып шықты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сихимбаева Динара Рахмангазиевна 

1 Білімі: Ғылыми және академиялық дәрежесі - экономика ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Кәсіби біліктілік -  ҚР БҒМ 20.10 2011 жылғы  №002 217 Ғылыми және (немесе) 

ғылыми-техникалық қызмет субъектісі аккредиттеу туралы куәлік 

Оқытатын пәндері: Қазақстан Республикасының мемлекеттік әкімшілігің тұрақты 

дамуын; Жасыл экономика; Басқару. 

Уақыт және ұйымдағы жұмыс кезеңі -  01.09.2007 бастап қазірге дейін. 

Академиялық өтілі: 32 жыл. 

2.Куәліктер/сертификаттар кәсіби біліктілігін арттыру туралы күнін көрсете отырып, 

немесе кәсіби тіркеу (оқытылатын пәндердің білім беру бағдарламалары бойынша) –

аккредиттеу туралы куәлік субъектінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 

қызмет, ҚР БҒМ № 002217 жылғы 20.10 2011 ж. 

3. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары – тақырыбы , 

бірлескен авторлар , қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны,презентацияның 

шыққан күні (оқытылатын білім беру бағдарламалары мен субъектілерінің профильі 

бойынша): 

1.Ғылыми зерттеу мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау. - 

Караганда, 2016. - 205с. ISBN 978-601-315-099-4 

2.Управление исследованиями//Учебное пособие  Изд-во: КЭУК. – Караганда, 2016. - 

202с.  12,5/10,5 Сихимбаев М.Р., Кадырова Г.А. 

3.Развитие рентных отношений в топливно-энергетическом комплексе Казахстана // 

Экономика и статистика. - Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 
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