
Аубакирова  Алтынай Тлешовна 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты: ғылыми 

және академиялық дәрежесі, әсіби біліктілігі, оқытылатын пәндер, аталған ұйымда 

жұмыс істеген мерзімі мен кезеңі: Жоғарғы – Карағанды Экономикалық 

Университет  – мамандық  -«Қаржы, және несие»,   

э.ғ.к.,  аға оқытушы 

Оқытатын пәндері: Корпоративтік қаржы, Қаржы мониторингі, Қаржы ТҰК, 

Қаржылық бақылау, Қаржылық менеджмент. 

Жұмыс -  1998 қыркүйек- қазіргі уақыткадейын 

2.Күнін немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер 

профиль бойынша) уақытын көрсетумен кәсіби біліктілігін арттыру туралы 

куәлік/сертификаттар: Кәсіби стажировка 

3. Соңғы 5 жылдағы ең маңызды жариялымдар және презентациялар- атаулары, 

қосарламалы автор,  қай жерде шығарылған немесе презентацияланған күні (білім 

беру бағдарламасы және оқытылу пәндері профилі бойынша):   

1.Қаржы құқығы - оқулық (5-бөлім)- 2015 ж. 

2.Транснационализация жаһандану жағдайындағы капиталл Транснационализация 

капитала в условиях глобализации. – Научное издание «Дамуының өзекті 

мәселелері", қаржы ғылыми зерттеулерде ғалымдар-Қазақстан қаржыгерлерінің", 

Қарағанды, ҚҚЭУ – 2016 ж 

3.«Қаржы мониторингі: Казахстанда қалыптасуы және дамуы» Финансовый 

мониторинг: становление и развитие в Казахстане- Оқу құралы, Қарағанды, ҚҚЭУ 

– 2015 ж. 

4. Экономика трансұлттық корпорациялар - Оқу құралы – Қарағанды, ҚҚЭУ, 2012 

ж. 

 

 

 

   



Улаков Назар Сайранович 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты: ғылыми 

және академиялық дәрежесі, әсіби біліктілігі, оқытылатын пәндер, аталған ұйымда 

жұмыс істеген мерзімі мен кезеңі: Жоғары, экономикалық – мамандығы «Қаржы 

және несие» Экономика ғылымдарының кандитаты. Финансы, Налоги и 

налогообложение, Taxes and taxation, Финансовый риск-менеджмент. 

2.Күнін немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер 

профиль бойынша) уақытын көрсетумен кәсіби біліктілігін арттыру туралы 

куәлік/сертификаттар: Сертификат. Ташкент қаласында Халықаралық 

Вестминстерлік университетінің базасында «Білім берудің, оқыту және 

кәсіпкерліктің Орталық Азиялық Орталығы» Эрасмус+ CACTLE  жобасы аясында 

стажировка  6 - 11 мамыр аралығында 2016 жыл 

3. Соңғы 5 жылдағы ең маңызды жариялымдар және презентациялар- атаулары, 

қосарламалы автор,  қай жерде шығарылған немесе презентацияланған күні (білім 

беру бағдарламасы және оқытылу пәндері профилі бойынша):  1.Налоговая 

нагрузка в РК и ее распределение по отраслям экономики // Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалы. Чехия. Прага қ., 2014. 50-56 б. 

2.Анализ налоговых систем стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Монография Лукпанова Ж.О. ред. – Қарағанды: Қазтұтынуодағы ҚЭУ баспасы, 

2015. – 293б. 

3.Налоги и налогообложение: палитра современных проблем. Монография ред. 

И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 375б. (авторлармен 

бірлесіп) 

4.Risk Analysis of National Insurance Markets in EEU Countries. Indian Journal of 

Science and Technology/Volume 9, Issue 14, April 2016 (Indexed in Scopus). 

                                 



Cерикова Гулзира Салмаганбетқызы 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты: ғылыми 

және академиялық дәрежесі, әсіби біліктілігі, оқытылатын пәндер, аталған ұйымда 

жұмыс істеген мерзімі мен кезеңі: Жоғары, экономикалық. Экономика 

ғылымдарының кандитаты. Сақтандыру, Қаржы, Сақтандыру компанияларындағы 

қаржы менеджменті 

2.Күнін немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер 

профиль бойынша) уақытын көрсетумен кәсіби біліктілігін арттыру туралы 

куәлік/сертификаттар: 

3. Соңғы 5 жылдағы ең маңызды жариялымдар және презентациялар- атаулары, 

қосарламалы автор,  қай жерде шығарылған немесе презентацияланған күні (білім 

беру бағдарламасы және оқытылу пәндері профилі бойынша):  

-Оқу құралы «Страховое дело», Караганда, КЭУК, 2012г. 

-Оқу құралы «Финансы», Караганда,  КЭУК, 2012 г.  (косарлама авторлық 

Кудайбергенова С.К., Улаков Н.С., Маташева А.Е.) 

-Оқу құралы «Қаржы», Караганда, КЭУК, 2012 г. (қосарлама авторлық Калиева 

А.М., Айтбек С.К.және т.б..) 

-Оқу құралы «Страхование»,  Караганда, КЭУК, 2015 г. (қосарлама авторлық 

Сембеков А.К., Тынгишева А.М.) 

-Монография «Факторы и условия конкурентоспособности страхового рынка в 

условиях интеграции ЕАЭС», Караганда, КЭУК, 2015г. (қосарлама авторлы 

Сембеков А.К., Улыбина Л.К.  және т.б.) 

-Risk Analysis of National Insurance Markets in Eurasian Economic Union Countries // 

Indian Journal of Science and Technology, Volum 9, Issue 14, April 2016 // India, 2016, 

статья в базе данных Scopus   

-Questions of Tax Harmonization in EAEC countries// International journal of 

environmental & Science education 2016, vol., no.,  IJESE-00329-2016-01, статья в 

базе данных Scopus. 

 

  



Лукпанова Жанар Оралханқызы 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты: ғылыми 

және академиялық дәрежесі, әсіби біліктілігі, оқытылатын пәндер, аталған ұйымда 

жұмыс істеген мерзімі мен кезеңі: Қарағанды кооперативтік институты – 

мамандығы: экономика және сауда саласындағы қоғамдық тамақтандыруды 

басқару. э.ғ.к. (2005жыл.) –мамандығы 08.00.10 «Қаржы және ақша айналымы және 

кредит». Салық және салық салу, Қаржы, Жобалық қаржыландыру, Қаржы 

теориясы(магистратура), Инвестициялық жобаларды қаржыландыру 

(магистратура). 

 

2.Күнін немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер 

профиль бойынша) уақытын көрсетумен кәсіби біліктілігін арттыру туралы 

куәлік/сертификаттар: 2015 жылы Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының 

Мемлекеттік кірістерді басқару департамендінде тәжірибе өттім.  

-2015 жылы КПК «Ғылыми инновациялық жобаларды коммерцияландыру» 

бойынша ДПДО ҚҚЭУ-де  36 сағат көлемінде тәжірибе өттім. 

3. Соңғы 5 жылдағы ең маңызды жариялымдар және презентациялар- атаулары, 

қосарламалы автор,  қай жерде шығарылған немесе презентацияланған күні (білім 

беру бағдарламасы және оқытылу пәндері профилі бойынша):   

-«Анализ налоговой политики в странах ЕАЭС» Научный журнал «В мире научных 

открытий», Ресей , Краснодар қаласы, Ғылыми журнал «В мире научных 

открытий», Ресей, Красноярс қаласы № 7.2(67), 2015г. (РИНЦ) 

-«Вопросы гармонизации налоговых систем стран – участниц ЕАЭС» Вестник 

ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы, №3, 2015 

-.«Questions of Tax Harmonization in EAEC countries» INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18 (Indexed 

in Scopus) 

«Risk Analysis of National Insurance Markets in EEU Countries». Indian Journal of 

Science and Technology, Vol 9(14),, April 2016, (Indexed in Scopus) 

-«Analysis of reform the tax system of the Republic of Kazakhstan in conditions of 

integration into the EEU» Научный журнал «Вестник КарГУ», Экономика бөлімінде, 

Қарағанды қаласы, №2(82)/2016г. 

  



Талимовой Лязат Азимовна 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты: 

2010ж. Экономика ғылымдарының докторы, Мамандығы: 08.00.10– "Қаржы 

және несие".  

д.э.н, профессор (2010), специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»; оқытатын пәндері "Қаржылық нарықтары және делдалдары" 

(бакалавриат), "Стратегиялық банктік менеджмент" (магистратура), "Теориясы 

және әдістемесі қаржылық менеджмент" (докторантура). ҚҚЭУде  1999 жылдан 

бастап. 

2 Кәсіби біліктілігін арттыруда куәліктер/сертификаттар туралы. 

1. Ғылыми тағылымдамадан өту және біліктілігін арттыру Чех Республикасы, 

Прага қ. Жоғары Мектепте Экономика; сауда Колледжінде және бизнес кезеңінде 

25.05.16 бойынша 01.06.16. – сертификат  

2. Ғылыми тағылымдамадан өту және біліктілігін арттыру Қырғыз 

Республикасындағы Халықаралық жазғы мектепте 30.06. бойынша 12.07.2016 қ. – 

сертификат.  

3. Ғылыми тағылымдама Жоғары Экономика Мектебі, Мәскеу 12.12.16 

бойынша 16.12.16 - сертификат  

4. ЕҰУ базасында ПОҚ-Пенза және Тува госуниверситеты, халықаралық 

ғылыми-әдістемелік семинар "оқытудың инновациялық әдістері қаржылық пәндер" 

кафедрасы, Астана қаласы (72 сағат көлемінде) 13.03.16 бойынша 26.03.16 - 

сертификат.  

5. Университетте Нархоз Институтында білім беруді дамыту. Алматы қаласы 

даярлау бағыттары бойынша "Қаржы" (72 сағат көлемінде)  

6. Ғылыми орта. Л. Н. Гумилев атындағы еұу, Астана қ. (72 сағат көлемінде) 

"Статистикалық талдау" экономика және бизнес" Дубина И. М., профессор, 

Новосібір мемлекеттік университетінің 21.07.16 бойынша 30.07.16 –сертификат.  

7. Қатысып ІІІ мамандандырылған Форумында "Ашу" таланттар 2016 ж. 

Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде "Стратегиялық таланттарды 

басқару Татарстан Республикасында 2015 -2020ж.г. негізінде" Қазан кооперативтік 

институты (сырттай оқу түрі) -сертификат  

8. Бағдарламасы бойынша Республикалық оқу-әдістемелік семинар на тему: 

"Проблемы имплементациялау ECTS білім беру үдерісі" (ҚР БҒМ) көлемінде 24 

сағат 31.03.2016 бойынша 01.04.2016 ж. - сертификат  

9. ГУМИЛЕВ атындағы ЕҰУ-мен бірлесіп, Алтай ұлттық университетімен 

және Новосібір магистральды зерттеу мемлекеттік университетімен, РФ 

Халықаралық қысқы мектебі "Статистикалық талдау" экономика және бизнес" (72 

сағ) 21.12.16 -30.12.16 - сертификат 

3 Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар атауы, , 

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

таныстырылды, жариялау күні немесе презентациялау тадасы (бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің бейіні бойынша білім беру).           

  

1 Современные 

тенденции 

финансовой системы 

Казахстана и 

Моногра

фия 

По материалам форума 

ученых, топ-менеджеров 

финансового сектора 

Казахстана на тему: 

1 п.л  



формирование 

адаптивной модели 

выпускников высших 

учебных заведений  

 

«Современные тенденции 

финансовой системы 

Казахстана  и формирование 

адаптивной модели 

выпускников высших учебных 

заведений», посвященный 

Дню финансиста и 10-летию 

со дня образования двух 

кафедр,  16 ноября 2012 г.  

(Россия, Казахстан, 

Республика Беларусь, 

Узбекистан), г. Караганда, 

2013г.,. 

2 Региональная 

банковская система: 

проблемы и 

перспективы 

Моногра

фия 

По результатам кафедральной 

темы, коллективная 

«Региональная банковская 

система: проблемы и 

перспективы», Караганда, 

2014 

12 

п.л. 

 

5 Финансово-кредитные 

механизмы 

поддержки 

инвестиционно-

инновационных 

проектов  

Моногра

фия 

По результатам кафедральной 

темы «Финансово-кредитные 

механизмы поддержки 

инвестиционно-

инновационных проектов», 

Караганда, 2014 

14 

п.л. 

 

4 Развитие 

инновационных 

банковских услуг в 

Казахстане для 

субъектов МСБ 

 

Моногра

фия 

По результатам кафедральной 

темы «Развитие 

инновационных банковских 

услуг в Казахстане для 

субъектов МСБ», Караганда, 

2014 

14 

п.л. 

 

6 Правовое 

регулирование и 

экономических 

отношений 

 

Учебник 

с грфом 

МОН 

Учебник с грифом МОН  

«Финансовое право» 

Совместный 

межкафедральный  

учебник  

кафедры «Правовое 

регулирование и 

экономических отношений» 

и кафедры «Банковское дело», 

Астана, МОН, 2014 

16 

п.л. 

Весе

льска

я 

7 Инновационные моногра По результатам хоздоговорной 15  



подходы в 

финансировании 

социально-значимых 

проектов региона 

фия темы Инновационные 

подходы в финансировании 

социально-значимых проектов 

региона. .Караганда, 2014г,  

п.л. 

8 Формирование 

национальной модели 

финансирования 

инноваций и научных 

разработок в 

Казахстане 

статья Материалы Международной 

научно-практической 

конференции АО Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 2014, март 

0,9 

п.л. 

 

9 Денежно-кредитная 

политика (рус.яз) 

Учебное 

пособие 

Г. Караганда, КЭУ, ул. 

Академическая, 9. , 2014 

Всег

о 

11,1   

п.л. 

5,5  

Калк

абаев

а Г.М 

50%. 

10 Генезис и 

методология 

финансового 

механизма 

инновационного 

развития экономики 

РК  

 

 Сборник трудов 

международной научно-

практической конференции 

«Инновационное развитие 

современной науки», 31 

января 2014 г г.Уфа 

1.п.л.  

11 Инновационная 

финансовая политика 

в условиях ЕАЭС и 

формирование 

адаптивной модели 

выпускников Вузов в 

соответствии с 

требованиями рынка 

труда  

монораф

ия 

По результатам форума топ-

менеджеров финансово-

банковской сектора  и ученых 

(Казахстана, России, 

Белоруссии, Узбекистана и 

т.д.) , 2015г, г. Тараз, 400 стр 

25 

п.л. 

 

12 Инновационный 

финансовый 

механизм  в условиях 

циклического 

развития экономики // 

статья Аналитический журнал г. 

Москва, РФ, «Финансы, 

деньги, инвестиции», тема 

номера «Международный и 

российский опыт 

инновационного развития 

финансовой сферы» № 49, 

2015 

10,0 

п.л. 

 

13 Генезис и 

методология 

статья Сборник трудов 

международной научно-

0,7 

п.о. 

 



финансового 

механизма 

инновационного 

развития экономики 

РК, // 

практической конференции 

«Инновационное развитие 

современной науки», 31 

января г г.Уфа  

14 Анализ состояния 

финансового рынка 

Казахстана 

статья По результатам 

международной конференции, 

Social and Economic 

development and quality of life: 

history and modern terms”, 

Прага, март 2015 

0,5 

п.л. 

 

15 Mediterranean Gournai 

of Social Sciences 

Статья с 

импакт -

факторо

м 

Vol. 6,  NO 3, May 2015 

Supplement 3, ROME, ITALI, 

2015, стр 313-319 

0,5 Калк

абаев

а Г.М 

50%. 

16 Тенденции 

банковского 

кредитования 

реального сектора 

экономики 

моногра

фия 

Проблемы организационно-

экономического управления 

производством. – Минск: 

Право и экономика 

0,7  

17 Анализ 

взаимодействия 

банковской системы и 

реального сектора 

экономики РК в до и 

посткризисный 

период 

моногра

фия 

Коллектив авторов под 

руководством Талимовой Л.А., 

Караганда,  

20,3  

18 Инновационная 

модель 

взаимодействия 

банковского и 

реального секторов 

экономики в условиях 

нестабильной 

макроэкономической 

среды 

моногра

фия 

По результатам  грантового 

проекта, Коллектив авторов 

под руководством Талимовой 

Л.А., 2015   

20,75  

19 The interaction of the 

banking and real sector 

of the economy of 

Kazakhstan // 

статья Mediterranean Journal of Social 

Sciences, Scopus (№5. – 2015. – 

с.295), 2016, Италия 

0,7 

п.л. 

 

20 Теоретико-

методологические 

Моногра

фия  

По результатам грантового 

проекта, Коллектив авторов 

16 

п.л.  

 



аспекты обеспечения 

возвратности 

банковских кредитов 

в условиях 

инновационного 

развития экономики 

под руководством Талимовой 

Л.А.,  2016 

21 Денежно-кредитная 

политика в условиях 

турбулентности  

развития экономики 

моногра

фия 

По результатам кафедральной 

темы, Коллектив авторов под 

руководством Талимовой Л.А., 

255 с., 2016 

19.7 

п.л. 

 

22 Генезис и 

методология 

финансового 

механизма 

инновационного 

развития экономики 

Республики Казахстан  

Научное 

издание  

Актуальные проблемы  

развития финансов в научных 

исследованиях ученых-

финансистов Казахстана 

(посвящается юбилею КЭУК,), 

15 сентября 2016, Караганда 

10 

п.л. 

 

 

  



Рахметова Айбота Муратовна 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты. 

ғылыми дәрежесі, э. ғ. д (2017 ж.) – мамандығы 08.00.10 "Қаржы, ақша 

айналымы және несие"; оқытылатын пәндер (магистратура) – "Әлемдік қаржы 

нарығы", "Банктік маркетинг"; уақыт пен жұмыс - ҚҚЭУде  жұмыс уақыты 2005 

жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттыруда куәліктер/сертификаттар туралы. 

15 желтоқсан 2012, 14 ақпан 2015ж. – докторантура, Федералды 

мемлекеттік білім беру бюджеттік жоғары білім мекемесі (ФГОБУ) "Үкіметі 

жанындағы Қаржы университеті Ресей Федерациясы". "Банктер және банктік 

менеджмент " кафедрасы. 

06 қазан 2016г. диссертация ғылыми дәрежесін алу үшін экономикалық 

ғылымдар бойынша мамандығы 08.00.10 – "Қаржы, ақша айналымы және несие" 

(экономикалық ғылым) "Өзара іс-қимыл банк және нақты секторларының 

нарықтық экономика тұжырымдамасы " атты 

Ресей Федерациясының білім және ғылым Министрлігі докторлық  дипломды 

беру туралы №134/нк 22 ақпандағы 2017 жылғы жарлығы. 

 3 Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар 

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

таныстырылды, жариялау күні немесе презентациялау тадасы (бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің бейіні бойынша білім беру). 

1. Роль исламского банкинга в сближении банковского и реального секторов 

экономики (статья). Банковское дело. – Москва, 2012. – № 9 (225). – С.73-76 

2. Механизмы привлечения сбережений в целях их трансформации в инвестиции 

(статья). Деньги и кредит. – Москва, 2012.  – №11. – С. 74 -75 

3. Финансовые инструменты государственной поддержки взаимодействия 

реального сектора экономики и банков (статья). Финансы и кредит.  – Москва, 

2012. – № 43 (523). – с. 42-50 

4. Концепция асимметричного поведения банковского и реального секторов 

экономики во взаимодействии (статья). Банковские услуги. – Москва, 2012. – №10. 

– С.13-21 

5. Роль государства в активизации кредитной и инвестиционной деятельности 

коммерческих банков (статья). Материалы восьмой международной научно-

практической конференции «Социально-экономическая роль денег в обществе». – 

Санкт-Петербург: СПУУиЭ, 2012. – С. 74-79 

6. К вопросу о классификации форм взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики(статья). Вестник финансового университета. – Москва, 2013. 

– № 2 (74). – С. 80-97 

7. Роль банковского сектора в обеспечении экономического роста (краткий обзор) 

(статья). Деньги и кредит. – Москва, 2014. – №8. – C. 73 -76 

8. Экзогенные факторы взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики (статья). Банковское дело. – Москва, 2014. – №9 (249). – C. 18-21 

9. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики: 

институциональный подход (статья). Инновации и инвестиции. – Москва, 2014. – 

№10. – C. 80 – 86 

10. Эволюция концепций взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики (статья). Банковское дело. – Москва, 2014. – №11(251). – C. 50-56 



Механизмы взаимодействия банковского и реального секторов экономики на 

основе государственно – частного партнерства (статья). Банковское дело. – 

Москва, 2015. – №6 (258). – C. 82-88 

11. Инновации как фактор оптимизации взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики в современных условиях (статья). Российское 

предпринимательство. – Москва, 2015. –  Том 16.  – № 9 май 2015. – C. 1297 – 1313 

12. Идентификация понятий в контексте взаимодействия банковского и реального 

секторов (статья). Деньги и кредит. Москва, 2015. – № 6. – C.62-67 

13. Современные тенденции взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики: опыт России и Казахстана (монография). Москва: КНОРУС, 2015. – 

324c. 

14. Моделирование и оценка влияния результатов взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики на экономический рост: выводы для России и 

Казахстана (статья). В соавторстве с Фролова Э.А. Экономика и 

предпринимательство. – Москва, 2015. – № 9 (ч.1) (62 –1). – С. 163-171. 

15. Особенности государственного регулирования в контексте взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики: сценарии mix- 

регулирования(статья). Экономика и предпринимательство. – Москва, 2015. – №11 

(ч.1) (64 –1). – С. 26 - 34. 

16. Механизмы участия банков в развитии инновационного сектора: опыт России и 

Казахстана (статья). Банковское дело. Москва, 2015. – №11 (263). – С. 71 -77. 

17. Риски как проблемный узел во взаимодействии банковского и реального 

секторов экономики (статья). Менеджмент в России и за рубежом. – Москва, 2016. 

– № 2. – C. 83-91 

18. Новое прочтение теории кредита и банков (монография)/ Под ред. И.В. 

Ларионовой. – Москва: КНОРУС, 2017. – 230с. (в соавторстве) 

 

  



Калкабаева Гаухар Муратовна 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты. 

2003ж. Экономика ғылымдарының кандидаты, Мамандығы: 08.00.10 – 

"Қаржы, ақша айналымы және несие" - ҚҚЭУде жұмыс 1999 жылдан бастап. 

2 Кәсіби біліктілігін арттыруда куәліктер/сертификаттар туралы. 

1. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу». 22.09-3.10.2014г. Сертификат № 02-4824, 26.10.16ж. 

2. Statistical analysis in economics and business, ЕНУ им. Л.Гумилева 21-

30.11.2016г. Сертификат № 02-8511 30.11.16ж. 

3. Ағылшын тіліндегі пәндерді өткізудің жаңа әдістемелері, ҚҚЭУ 9-19 қаңтар 

2017ж.  

3 Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар атауы, 

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

таныстырылды, жариялау күні немесе презентациялау тадасы (бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің бейіні бойынша білім беру). 

1.  «The interaction of the banking and real sector of the economy of Kazakhstan». 

// «Mediterranean  Journal  of Social Sciences». -  ROME, ITALI: Vol. 6,  № 3, May 

2015 Supplement 3, 2015. – P. 295-300 (SJR 2014: 0,131) (соавтор Талимова Л.А.) 

2. Assessment of Credit Support to Small and Medium-Sized Businesses in the 

Republic of Kazakhstan. //Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2016. 

Volume VII. Issue 3 (17). P. 637-643 (соавтор Талимова Л.А.) 

2. «Влияние макроэкономических факторов на развитие банковского 

кредитования реального сектора экономики Казахстана». - Алматы: Вестник  

Туран. -  №4(64). - 2014.  - с.106-113. – 0,5 п.л. (соавтор Талимова Л.А.) 

3.  «Внешний долг Казахстана: состояние, динамика, перспективы». - Астана:  

Экономика и статистика. – 2013. - №3. – с.42-47. – 0,5 п.л. 

4.  «Современное состояние и проблемы управления внешним долгом 

Республики Казахстан». - Караганда:  Вестник КарГУ. Серия экономическая. – 

2013. - №3 (71). – с. 62-69. - 0,5/0,25 п.л. (соавтор  Даулетбаева Л.М.) 

5.  «Сравнительный анализ внешней задолженности Республики Казахстан и 

отдельных стран СНГ». - Алматы:  Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2013. - 

№4 (98). – с. 59-68. - 0,5 п.л. 

6.  «Оценка современного состояния и кредитного обеспечения предприятий 

легкой промышленности Казахстана в условиях Евразийского Экономического 

Союза». - Астана:  Экономика и статистика. - №3. – 2015. - с. 66-72. – 0,5 п.л.  

7.  «Банковское кредитование предпринимательства в Республике Казахстан». 

- Алматы:  Вестник Университета «Туран». – 2016. - №1. – с. 137-143. – 0,5 п.л.  

8.  «Критерии устойчивости валютно-финансовой системы Казахстана в 

условиях мирового финансового кризиса». - Караганда:  Вестник КарГУ. Серия 

ЭКОНОМИКА. – 2016. - №2 (82). – с. 222-228. - – 0,5/0,15 п.л. (соавторы Искакова 

З.Д., Курманалина А.К.) 

9.  «Валютно-финансовая система в обеспечении стабильности Республики 

Казахстан». – Алматы:  Вестник КазЭУ, 2016. - №4. (соавтор Талимова Л.А.) 

10.  «Возвратность как принципиальная основа развития банковского 

кредитования в Казахстане». – Алматы:  Вестник Университета «Туран». – 2017. - 

№1 (73). – 0,5/0,25 п.л. (соавтор Талимова Л.А.) 



11. «Bank credit as a factor in the development of the real sector of the economy of 

the Karaganda region». – Караганда:  Вестник КарГУ. Серия ЭКОНОМИКА. – 2016. 

- №3. – 0,6/0,2 п.л. (соавторы Зенченко С.В., Курманалина А.К.) 

12. «Современные банковские продукты для населения, этапы их разработки и 

внедрения».  - Труды республиканской научно-практической конференции 

«Социально-экономическая модернизация Казахстана: проблемы и пути решения». 

25-26 февраля 2013 года. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2013. – с. 77-79. – 0,3 п.л. 

13.  «Тенденции развития банковского кредитования и обеспечения 

возвратности кредитов в Казахстане». - Труды международной научно-

практической конференции «Развитие финансово-кредитной системы Республики 

Казахстан в условиях новой глобальной реальности», Астана: Евразийский 

национальный университет им.Л.Н.Гумилева, 2016. - с. 308-317. - 0,5/0,2 п.л. - 

(соавторы Талимова Л.А., Гильманова О.В.) 

14.  «Математико-методологические аспекты взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики в условиях нестабильной макроэкономической 

среды».  Материалы международной научно-практической конференции 

«Глобальные вызовы современному обществу в XXI веке: новые возможности, 

перспективы развития, стратегия действий». – Караганды. – 2016. – с. 115-119. - 

0,5/0,25 п.л. (соавтор Талимова Л.А.) 

15. «Процессы слияний и поглощений в банковской сфере Казахстана». -  

Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения - 

14: инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной 

реальности». – Шымкент: ЮКГУ им М. Ауэзова. - 2016. - Том 5. – с.266-273. - 

0,5/0,25 п.л. (соавтор Курманалина А.К.) 

           
 

  



Гусманова Жанар Ахметжаровна 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты. 

ғылыми дәрежесі - э. ғ. к. (2009 ж.) – мамандығы 08.00.10 "Қаржы, ақша 

айналымы және несие"; оқытылатын пәндер (магистратура) – "Есеп және 

есептілікті банктің"; ҚҚЭУ-де 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс 

істейді. 

2 Кәсіби біліктілігін арттыруда куәліктер/сертификаттар туралы. 

1. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу». 22.09-3.10.2014г. Сертификат № 02-4824, 26.10.16ж. 

2. Statistical analysis in economics and business, ЕНУ им. Л.Гумилева 21-

30.11.2016г. Сертификат № 02-8511 30.11.16г. 

3. Букетов атындағы ҚарМУ, Ғылыми нәтижелерді презентацияалу  30 қараша 

2016ж.  

4. МООК-тарды жасақтау. Медиаконтентті ұйымдастыру кезеңі. ҚҚЭУ 28.11-

8.12.2016 ж. Сертификат № 1214, 8.12.16ж. 

3 Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар атауы, 

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

таныстырылды, жариялау күні немесе презентациялау тадасы (бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің бейіні бойынша білім беру). 

1Материалы международной научно – практической конференции. 

«Перспективы развития национальных экономик стран – участниц ЕЭП в условиях 

международных интеграционных процессов». Экономико – правовые аспекты 

интеграции финансовых систем в странах – участницах ЕЭП.  г. Караганда: КЭУК, 

2012 г. В соавторстве (Кенжебаев А.).  

1. Вестник  КЭУ№ 1 (23): Экономика, философия, педагогика, 

юриспруденция: Риск – менеджмент в деятельности коммерческих банков: 

экономическое содержание и систематизация. г.Караганда, 2012. - С. -107-109. 

2.   Материалы международной научно – практической конференции 

«Социальная модернизация Казахстана: предпосылки, достижения пути развития». 

Эволюция банковского регулирования в Казахстане. г. Караганда: МОН РК, 

Акимат Карагандинской области, КЭУК, ОФ «Центр социально – политических 

исследований и технологий»,  2012 г. - С. 204-209.   

3. Материалы международной научно – практической конференции 

«ЕврАзЭс»: предпосылки, состояние и пути  развития»,  посвященной 20-летию 

национальной валюты Казахстана». Вопросы интеграции финансовых систем в 

странах – участницах ЕЭП.  г. Астана: ЕНУ им. Гумелева, 2013 г. - С. 123-127. 

4.    Вестник КЭУК. Управление собственным капиталом банка. 

г.Караганда,2015 г. –  № 1. С26-29. 

5. Вестник КЭУК. Теоретические аспекты ипотечного кредитования. ( В 

соавторстве Аубакирова М.). г.Караганда,2015 г. –  № 4. С26-29. 

6. Материалы 1 международной заочной  научно – практической 

конференции. «Экономические и социальные науки; прошлое,  настоящее и 

будущее». Роль государства в решении проблем развития арендного жилья  в 

Казахстане Россия, г. Москва: Издательский дом «Экономическая газета», 2012 г. - 

С. 165-168. 



7.  Материалы молодежного международного форума  Россия – Казахстан  в 

рамках Х Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана«Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в будущее в рамках 

партнерства России и  Казахстана». Анализ современного состояния банковской 

системы Казахстана и ее роль  в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) ».  

г.Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 9-10 

ноября 2013 г. 

8. Сборник статей международной научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы развития науки». Теоретические аспекты механизма 

регулирования  банковской деятельности в Республике Казахстан. Часть 2. г.Уфа. 

Россия.  РИЦ БашГУ, 14.02.2014 г. (импакт – фактор РИНЦ).- С.74-78. 

9. Сборник материалов VI Международной научно-практической 

конференции  «Экономика сегодня: проблемы и пути решения». Основные 

направления государственной поддержки  малого предпринимательства в 

Казахстане. г. Ставрополь, Россия,  2015 г. (импакт – фактор РИНЦ).- С.58-62. 

10. Материалы  I  Международного научного конгресса «Стратегия, политика и 

экономика ЕАЭС: проблемы и  перспективы».  Формирование ресурсной базы 

коммерческих банков в Казахстане в современных условиях: анализ основных 

проблем и перспективы развития г. Челябинск. II сессия. 16 февраля 2015 года. 

С.27-31. 

11. Международная научно – практическая конференция в рамках 

ежегодные  «Чаяновские чтения-2015»: «Перспективные научные исследования и 

разработки в кооперативном секторе экономики». Действующая  нормативно – 

правовая база Республики Казахстан, регулирующая кредитные взаимоотношения 

между банком и заемщиками по своевременному возврату банковских кредитов. 

Россия, г. Москва. Мытищи. АНООВО Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации». 19.11.2015 г. C. 630-637- РИНЦ. 

 

  



Курманалина Анар Кайратовна  

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты. 

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚҚЭУ-де 2006 жылдан жұмыс 

істейді, 11 жыл 

2 Кәсіби біліктілігін арттыруда куәліктер/сертификаттар туралы: 

1. Біліктілігін арттыру курсы негіздері әзірлеу  «электрондық оқулық», 11 -18 

маусым 2013 ж. Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық университеті жоғары 

оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру департаменті. 

2. Completed the course on Economic Growth: Theory, Application and Korean 

case, given by Professor of Economics Sung-Kyu, Lee, PhD  Economics. Курс по 

экономическому росту: теория, применение и корейские кейсы профессора 

экономики Сунг-Кю Ли с 19 по 31 декабря 2013г. 

3. ХІІІ Қазақстандық Халықаралық Ресей Жаратылыстану Академиясының 

көрмеге қатысу "Білім және ғылым" ұжымдық монографией "Тетіктерін жаңғырту 

жағдайында қаржы секторының экономикалық интеграция", Астана, ВАК-тың 

"Корме", 25-27 қараша 2015ж.. 

4. Дәрістер курсына қатысу.  «Қазіргі заманғы әлемдік экономика" 

тақырыбында, Мәскеу Мемлекеттік университеті М. В. Ломоносов профессоры 

Авдокушина Е. Ф. 72 сағат көлемінде 15 мен 21 қазан 2015 ж. Астана қаласы, Л. Н. 

Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті. 

5. Онлайн-семинар Thomson Reuters ғылыми зерттеулер 14-24 наурыз 2016 

жыл (платформа Web of  Science). 

6. Онлайн-семинар Thomson Reuters ғылыми зерттеулер 18-22 сәуір 2016 жыл 

(платформа Web of  Science). 

3 Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар атауы, 

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

таныстырылды, жариялау күні немесе презентациялау тадасы (бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің бейіні бойынша білім беру). 

1.2013.  Сборник материалов международной научной конференции «Управление 

человеческими ресурсами: правовые, организационные и социально-

экономические, психологические механизмы». Россия, Ставрополь, 20-22 февраля 

2013, с.54-57 РИНЦ.  Управление человеческими ресурсами как фактор успешного 

функционирования коммерческих банков. 

2.  Жунтаева Н. 2013. Материалы международной научно-практической 

конференции «Инновационно-технологическое развитие производительных сил 

современного индустриального города: социально-экономические и правовые 

аспекты», посвященной 80-летию г.Караганды, КЭУК, 2013 21-22 ноября. с.134-

137. Некоторые вопросы теории кредитного портфеля и управления проблемными 

кредитами коммерческих банков 

3. Искакова З.Д. 2013.Материалы международной научно-практической 

конференции «Интеграция финансовых рынков в Едином экономическом 

пространстве ЕврАзЭС: предпосылки, состояние и пути развития» (посвященная 

20-летию национальной валюты Казахстана), Астана, ЕНУ, 15 ноября 2013, т.1. 

с.25-31. О согласованности интересов стран-участниц ЕЭП в эффективности 

финансовых отношений 



4. Абиев Е. 2014. Материалы международной заочной научно-практической 

конференции «Интеграция в мировую экономику: правовое регулирование, 

экономические стимулы, финансовое обеспечение, перспективы реализации», 

Караганда, КЭУК, 30 мая 2014, с.210-213. Қазақстан Республикасында бағалы 

қағадар нарығының пайда болуы мен реттелуі 

5. Искакова З.Д., Борисова Е.И., Сулейменова З.К. 2014. учебное пособие. 

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу 

6. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Искаковой З.Д.2014. 

монография Механизмы модернизации финансового сектора в условиях 

экономической интеграции 

7. Искакова З.Д.,Рахметова А.М.2014. курс лекций Развитие теорий о деньгах, 

кредите в основе современной денежной системы страны 

8. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Талимовой Л.А.2014. 

монография. Финансово-кредитные механизмы поддержки инвестиционно-

инновационных проектов 

9. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Талимовой Л.А.2014. 

монография. Региональная банковская система: проблемы и перспективы развития 

10. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Талимовой Л.А.2015. 

монография. Инновационная финансовая политика в условиях Евразийского 

экономического союза и формирование адаптивной модели выпускников вузов к 

современным требованиям рынка труда 

11. Зайналов Д.Р., Искакова З.Д., Калкабаева Г.М.2016. Вестник Карагандинского 

университета, Серия Экономика №2(82)/ 2016, апрель-май-июнь 2016г. С.222-228. 

Критерии устойчивости валютно-финансовой системы в условиях мирового 

финансового кризиса 

12. Калкабаева Г.М.2016. Труды международной научно-практической 

конференции «Ауэзовские чтения-14: инновационный потенциал науки и 

образования Казахстана в новой глобальной реальности», Шымкент: ЮКГУ им. 

М.Ауэзова, 2016, 5 Т., с.266-273. Процессы слияний и поглощений в банковской 

сфере Казахстана 

13. Кабашева Н.В.2016. Материалы ХI Международной научно-практической 

конференции «Наука без границ – 2016», 30.03.-07.04.2016, Science and Education 

Ltd (Англия) г. Шеффилд – с. 3-6. Развитие банковской системы Республики 

Казахстан в условиях Единого Экономического Пространства 

14. Калкабаева Г.М., Оспанова А.2016. Материалы международной научно-

практической конференции «Интеграция научного сообщества перед глобальными 

проблемами современности» 23-25 марта 2016 г., АРЕ (Шарм-аш-Шейх), с.225-233. 

M & A processes in the banking sector of Kazakhstan 

15. Искакова З.Д., Калкабаева Г.М.2016. Евразийский союз ученых (ЕСУ) 

Ежемесячный научный журнал №3(24)/2016, часть 1, с.68-70. О роли государства в 

финансово-инвестиционном обеспечении жилищного сектора Республики 

Казахстан 

16. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Талимовой Л.А.2016. 

монография. Денежно-кредитная политика в условиях турбулентности развития 

экономики 

17. Коллектив авторов под общ.ред. д.э.н., проф. Сембекова А.К., д.э.н., проф. 

Искаковой З.Д.монография. Актуальные проблемы развития финансов в научных 

исследованиях ученых – финансистов Казахстана (посвящается юбилею КЭУК) 



18. Зенченко С.В., Калкабаева Г.М.2016. Вестник Карагандинского университета, 

Серия Экономика №3(83)/ 2016, июль-август-сентябрь 2016г. С.164-170. Bank credit 

as a factor in the development of the real sector of the economy of the Karaganda region 

19. Калкабаева Г.2016. Вестник КазЭУ №2 (109) 2016г. С. 171-181. Қазақстан 

Республикасының тұрғын үй құрылысының қаржы-инвестициялық үдерісіндегі 

мемлекеттің ролі 

20. Коллектив авторов под рук. д.э.н., проф. Талимовой Л.А.2016.монография. 

Тенденции формирования перманентно устойчивой финансово-банковской модели 

в современных условиях развития экономики (посвящается юбилею КЭУК) 

  



Борисова Елена Ивановна 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын 

пәндері (магистратура, докторантура) және жұмыс істеу уақыты. 

Экономика ғылымдарының кандидаты. Оқытатын пәндері магистратурада 

"Әлемдік қаржы нарығы". ҚҚЭУде жұмыс 2000 жылдан бастап. 

 

2 Кәсіби біліктілігін арттыруда куәліктер/сертификаттар туралы.  

"Қазіргі замаңғы әлемдік экономика" курс тыңдалды 

Проф. Авдокушена Е. Ф., Астана, Еуразиялық университет15-21.10.2015, 

Сертификат № 02-4825 жылғы 26.10.15.  

Біліктілігін арттыру курсы "СМЖ-нің" ЖОО-25.05-03.06.2015 Сертификат 

№ 8/4 

 

3 Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар атауы, 

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

таныстырылды, жариялау күні немесе презентациялау тадасы (бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің бейіні бойынша білім беру). 

           
1.Современное состояние накопительной пенсионной системы в Республике 

Казахстан и его законодательная основа(тезисы)- Стратегические вопросы мировой 

науки,. ( Международная научно-практическая конференция, 07-15 февраля 2012г., 

Польша) 

2.Что ждать от создания Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 

в условиях социальной модернизации в Республике Казахстан (доклад)- Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции «Новости научной 

мысли-2013», 27.10.13-05.11.13г. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 

(Чехия, Прага) Прага, С.67-72 

3.Анализ развития фондовых рынков   в странах ЕАЭС (статья, публикация)- 

Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. 

Молодежный научно-практический журнал, Выпуск № 1 (2015) , г.Челябинск. 

С.24-27 

4. Роль иностранных инвестиций в  

Экономике Казахстана- Материалы Х1 научно-практической конференции, 

30.12.15-07.01.2016 г.Шкффилд Вашингтон ISDN 978-966-8736-05-6, с.36-41, 

Крыкпышеы Д. 

      5.MODERN TRENDS OF REGIONAL BANK SYSTEM IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION-16th International Scientifis Conference GLOBALIZATION AND 

ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 5-6 October 2016 Rajecke Teplice, 

Slovak Republic, (Part 1V.), с.1927-1933.  Saifullina Y., Omarova A. 

 

  



Улыбышев Дмитрий Николаевич 

1 Білімі: Қазақстан Республикасында жұмыспен қамту ағымдағы жағдайы. 

«Ауыл шаруашылығында еңбек экономиканың өзекті мәселелері». Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 

Жоғарғы. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ. Мамандық: Қаржы және несие (банк 

жүйесі), экономист. Магистратура: экономика және менеджмент, Экономика 

ғылымдарының магистрі.  

Экономика ғылымдарының кандидаты 08.00.05 «экономика бойынша басқару 

(Индустрия және қызметің бағыттары бойынша)» (2009), доцент 08.00.00 

«Экономика» (2010). 

«Organization and planning of scientific researches » курсы, әлеуметтік 

экономика саласы 

9,5 лет. 

2.Академиялық тәжірибе: білім беру мекемелерінде, оқу-әдістемелік пәндер, 

департаменттер және т.б., күндізгі немесе сырттай уақыт өткен жұмыспен қамту: 

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, жоғ.каф.м бухгалтерлік есеп және аудит 

(бөлігі, статистикалық курстар бірқатар). 

Академия «Фемида», өнер. VEN. бөлімінен. азаматтық және инвестициялық заң 

бойынша  (бөлігі, қаржы курстар бірқатар). 

3. Сертификат немесе кәсіптік тіркеу 

3. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары – 

тақырыбы , бірлескен авторлар , қайда шыққан немесе/және презентация 

жасалғаны,презентацияның шыққан күні. 

Жалпы 88 басылымдар, 1 статья БД Скопус журналында , 7 бөлім, 

монографиях. 2014-2016жылдар барысында әр түрлі деңгейдегі конференцияларға 

12 мақалалар мен тезистер жарияланды. 

9. Жаңа кәсіби даму ісі, ғылыми және дамыту қызметіне авторлық немесе тең 

авторлыққа жобалау: 

2015 жылдан бастап, жетекші ғылыми қызметкер болып гранттар бойынша 

зерттеулер жасап жұмыс топтары: 

1) 5162/ГФ4 «Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық инновациялық 

жүйелердің: даму тетіктері, өзара іс-қимыл және интеграциялық болашағы 

шарттары»; 

2) 5164/ГФ4 «Еуразиялық экономикалық қоғамдастық елдерінің қайта 

индустрияландыру жағдайында экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 

жүйелердің аймақтық сценарийлері серпінді дамуды модельдеу». 

10. Егер толықтырулар болса, резюмеде аталмаған жағдайда,маңызды қызмет 

түрлерін көрсетуге болады  



Абдикаримова Алия Толеутаевна 
1 Білімі: Ғалымдар мен академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқу-

әдістемелік пәндер, ұйымда жұмыс істеу : 

Академиялық дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты 

Оқытатын пәндері: Менеджмент, кәсіби менеджмент. 

Университеттегі жұмыс істеу уақыты: 2003 жылдан бастап.  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыспен 

қамту. Халықаралық бағдарламалар және жобалар, директордың орынбасары  

3. Куәліктер/сертификаттар кәсіби біліктілігін арттыру туралы күнін көрсете 

отырып, немесе кәсіби тіркеу (оқытылатын пәндердің білім беру 

бағдарламалары бойынша). 

3. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары – 

тақырыбы , бірлескен авторлар , қайда шыққан немесе/және презентация 

жасалғаны,презентацияның шыққан күні. 

Ұйымның басқару стратегиялық аспектілері.- экономика және басқару 

мәселелері мен проблемалары туралы. Красноярск, 2016 ж.  

Қазіргі кезеңдегі мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылы. Оқу құралы. 

Караганды – 2016ж.   

  



Аубакирова Гульбану Турсыновна 

          1 Білімі: Жоғары 1. «Орта мектеп ағылшын тілі пәнінің мұғалімі,» Алматы 

шет тілдер педагогикалық институты, 2. «Экономика»  Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті, филология ғылымдарының кандидаты  ЖАК доценті, 

доцент ҚҚЭУ 

         Академиялық тәжірибе: Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық 

Университеті 37 жыл 

         Пәндері: Шет тілі (кәсіби) 

         2 Сертификаттар / күнді белгілеуден немесе (оқытылатын білім беру 

бағдарламалары мен пәндердің бейіні бойынша) кәсіби тіркеу мен  кәсіби даму 

сертификаттар. 

          «Science Direct and Scopuc Training» 4 желтоқсан 2012 жылғы . 6 сағат 

көлемінде. Сертификат, ҚҚЭУ 

         «New Using Professional English in use Series »17 Қаңтар 2013. 3 сағат 

көлемінде. Сертификат, ҚҚЭУ 

          «Introduction to teaching English for socializing within banking and finance 

context » 16 Маусым 2014, 3 сағат көлемінде. Сертификат, ҚҚЭУ 

         «About the subject of the notion differentiated instructions in The context of 

teaching English in heterogeneous groups» 8 Қаңтар 2016 жылғы  3 сағат көлемінде. 

Сертификат, ҚҚЭУ. 

       «Business English and communication» 20 қаңтар 2016 жылғы. 3 сағат көлемінде. 

Сертификат, ҚҚЭУ. 

         «Орта және жоғары білім беру жүйесінде көптілді білім әдіснамалық 

аспектілері мәселелері». 18-22 Сәуір 2016 жыл. 58 сағатқа дейін көлемде. ҚарМТУ 

сертификаты. 

         Соңғы бес жылда 3 ең маңызды жарияланымдары мен тұсаукесерлері - 

жарияланған және / немесе ұсынылған атауы, қосалқы авторлары (егер бар болса), 

жарияланымның немесе тұсаукесердің (оқытылатын білім беру бағдарламалары 

мен пәндердің бейіндік) күні. 

        «Green economy – new vector of the innovation development in Kazakhstan». 

Халықаралық ғылыми еңбектері практикалық конференция «Бірыңғай 

экономикалық кеңістік бойынша қаржы нарықтарының интеграция ЕурАзЭҚ: 

фонды, мәртебесі мен даму жолдары» - Астана қаласы, 2013, б 252 – 255. 

        «Қазақстанда жасыл экономиканы дамытудың проблемалары мен 

перспективалары». Халықаралық ғылыми - практикалық конференция 

«Перспективті ғылым және технологиялар білім -2013» - Чехия, 2013, б 43 - 47. 

         «Жасыл экономика аясында Қазақстанның инновациялық дамуы: мәселелері 

мен шешу жолдары». Практикалық конференция «Экономикаға инновациялық 

әлеуетті, мәртебесі мен даму тенденциялары, жобаларды басқару, білім беру, саяси 

ғылымдар, құқық, психология, экология, медицина, филология, философия, 

әлеуметтану, машина жасау, физика, математика» - Ресей халықаралық ғылыми 

нәтижелері бойынша ғылыми мақалалар жинағы - 2013, б 345-347. 

        «Sustainability development  - new innovation vector in the Republic of 

Kazakhstan». « Ғылыми зерттеулер Таяу Шығыс журналы» - Ресей Scopus 2013 ж. б 

154-157 

        «Қазақстанның  теориялық - басқарудың инновациялық даму стратегиясын 

жүзеге асырудың адам ресурстарын әдіснамалық негіздері». ҚЭУ Хабаршы 



Журналы: экономика, философия, педагогика, құқық - Қарағанды, ҚҚЭУ, 2013, №4 

(30), б 81-84. 

        «Талдау және Қазақстандағы адам ресурстарын басқарудағы экономикалық 

әртараптандыру әсері». Халықаралық ғылыми конференция «Қазақстантану - 8» 

атты «Қазақстан өзін-өзі сәйкестендіру: өткені, бүгіні, болашағы» атты - Астана, 

2013, б 334 - 342. 

       «Адам ресурстарын басқару саласындағы инновациялық даму процесінің 

ерекшеліктері: мемлекеттік және бағдарламалау әдістерін пайдалана отырып, 

келешегі». Журнал «Қарағанды университетінің хабаршысы» - Қарағанды, 

Математика сериясы, ҚМУ Е.А. Бөкетов атындағы, 2014, №1 (73), б 77-85. 

       «The role of human resource management in innovation processes through 

programming methods». Журнал «Қарағанды университетінің хабаршысы» - 

Қарағанды, Математика сериясы, ҚарМУ  Е.А. Бөкетов атындағы, 2014, №1 (73), б 

86-89. 

         «Қазақстан Республикасындағы адам ресурстарын басқарудың қазіргі даму 

тенденциялары». «Қарағанды университетінің хабаршысы» Журналы - Қарағанды, 

Экономика сериясы, ҚарМУ Е.А. Бөкетов атындағы, 2014, №1 (73), б 143-148. 

       «Қазақстанның инновациялық дамуы жағдайында адам ресурстарын басқару». 

«Қарағанды университетінің хабаршысы» Журнал - Қарағанды, Экономика 

сериясы, ҚарМУ Е.А. Бөкетов атындағы, 2014, №1 (73), б 68-73. 

        «Еліміздің инновациялық даму тұрғысынан Адам ресурстарын басқару 

моделі». Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мақалалар жинағы 

«Ғылым Жаһандану: мәселелері мен болашағы» - Ресей, 2014, б 92-95. 

        «Human resource management in the innovation activity in the Republic of 

Kazakhstan». Инженерлік және технологиялық, халықаралық  ғылым әлемі 

академиясы, Ғылым индексі 85 - Біріккен Араб Әмірліктері, Дубай, 2014,     б. 

1016-1018.  

       «Қазақстанның инновациялық - өнеркәсіптік дамуына персоналды басқару ». 

«Экономика және статистика» Журнал - Астана, 2014, №2, б.75-79. 

         «Green economy – new economic vector». «Экономиканың өзекті мәселелері» 

Журнал  - Киев, 2014, №2, б.22-27 

        «Kazakhstan’s Food Market: Conditions, Problems and Suggested Solutions». 

Әлеуметтік ғылымдар Жерорта журналы, Италия, 2015, б 185-193 

        «Басқару компаниясының сатып алу». Журнал ТЖД Жаршысы: экономика, 

философия, педагогика, құқық - Қарағанды, ҚҚЭУ, 2015, №4 (39), б.96-100 

       «Жаһандану жағдайындағы аймақтық банк жүйесінің қазіргі заманғы 

үрдістері». 16-шы Халықаралық ғылыми конференция Жаһандану және оның 

әлеуметтік-экономикалық салдары Көлік және коммуникация Zilina университеті, 

пайдалану факультеті және экономика, экономика факультеті, 2016 б.59-65 

        «Қазақстанның инновациялық - өнеркәсіптік дамуына персоналды басқару» 

Қарағанды, ҚҚЭУ, 2016 ж, Монография. P.220 ISBN 978-601-235-057-9 

        «Questions of Tax Harmonization in EAEC countries». World Wide Journal of 

Multidisciplinary Research and Development, Үндістан 2016 жылы б.208-216. 

        «Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC countries». International 

Journal of Environmental and science education, Түркия, 2016.        б. 207-214 

        «The current state and forecast of food production during the industrial and 

innovative development of Kazakhstan». Journal of advanced research in law and 

economics, Romania, Volume 7, Issue 3(17),  2016 жыл. б.543-564 



        «Өнеркәсіптік - инновациялық экономика адам ресурстарын дамыту » 

Қарағанды, ҚҚЭУ, 2016, б.150. Монография. ISBN 978-601-235-122-4 

        «Қашықтықтан білім беру бойынша мобильді оқыту». Халықаралық ғылыми - 

әдістемелік конференция «Жаһандану нысаны ретінде ашық қашықтықтан оқыту: 

дамуы, тәжірибесі, мәселелері және келешегі» Қарағанды, 2016 б.241-244  

         Жоғары білім ғылыми-техникалық конференция жағдайында көптілді маман 

даярлау «Жоғары білім беру реформасы:. Жастардың рухани-адамгершілік 

тәрбиелеу» Ресей, Санкт-Петербург. Экономика және қаржы Санкт-Петербург 

университеті. 22-23 қаңтар 2013 ж. 

         Interdisciplinary connections in the  process of teaching in institution of higher 

educational institutions // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

«Экономикалық интеграция контексінде тілдік қабілетті мамандарды даярлаудың 

қазіргі заманғы тенденциялары». Қарағанды, ҚҚЭУ - б.292-294 - 15 қараша 2012 ж.  

         «The potential of information technologies in education» // материалдары 5-ші 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Білім берудегі  ақпараттық 

технологиялар әлеуеті». Махачкала, «Тестілеу» ЖШС, 2014 жыл 

        «Көркем және эстетикалық функциялары дұрыс атауларын зерттеу» // «Қазіргі 

заманғы зерттеулер аясында филология, мәдениет және өнер мәселелері». 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Махачкала ғылыми журналы №9 

(24) 2014 

         «The potential of information technologies in education» // Польша материалдары 

XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 7-15.02.2015 

        «Tendencies of the devition in education»// «Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция». Шеффилд, Ұлыбритания 07/05/2015 

          XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. «The 

potential of information technologies in education». Польша, 2015, б. 6-8, 0,2 б.т. 

          Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. «Tendencies of the devition 

in education». Шеффилд, Ұлыбритания 2015, б. 63-67, 0,3 б.т. 

         «Олимп  Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы». Халықаралық конкурсы: 

«2015 жылдың ең үздік ғылыми-зерттеу жұмысы», «Ғылым интеграция» тілі 

ретінде жалқы есiмдерде, ұлттық мәдениет үшін маңызды болып табылады. 2015 

жылы Мәскеу қ, 0,3 б.т. 

          І Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Филология аспектілері» 

антропонимы  көркем және көрнекі тілі әдеби мәтінді білдіреді, Нижний Новгород 

(RISC) 2015, s.48-50, 0,2 п.т.  

         9 Жаңа кәсіби даму қызметінің, ғылыми және дамыту қызметіне авторлық 

немесе тең авторлыққа резюме - жоқ 

        10 Қосымша бар болса, сол тізімді қысқаша таңбаланудың  маңызды қызметін 

көрсетуге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клишина Марина Васильевна 

          1. Базалық білімі: Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті - 

мамандығы: философия, біліктілік: философия мұғалімі. Екінші дәрежелі - 

құқықтық білім. Академия «Фемида», құқық. 2005 

          Жоғарғы оқу орнынан кейінгі: Мәскеу мемлекеттік университеті. ММУ - 

мамандығы: философия, біліктілік: философия мұғалімі. 

          Дәрежесі: фил.ғ.канд. (1986) - мамандығы 09.00.01 «Диалектикалық және 

тарихи материализм». 

           Атауы: 1992 жылдан бастап доцент. 

          Оқытатын пәндері: Ғылым тарихы мен философиясы 

          1973 жылғы 1 тамыздан бастап  Қазтұтынуодағы ҚЭУ жұмыс істейді. 

          Академиялық тәжірибе: 1973 - қазіргі уақытқа дейін - Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университетінің, 1980-1982 М.В.Ломоносов атындағы 

Мәскеу мемлекеттік университеті,  механика-математика факультеті сағат сайынғы 

төлеммен. 

          2. Сертификаттар / біліктілікті арттыру сертификаттары: 

Біліктілікті арттыру: 

         - 06.092014-25.10.2014 - дәрістер «Ғылыми жобалар инновация және 

коммерцияландыруға кіріспе», (ДПДО ҚҚЭУ) 36 сағат; 

        - 28.11.2016-08.12.2016 – лекция курсы «Жаппай ашық онлайн курстарының 

дәрістері дамыту медиа мазмұнын жасау», 36 сағат, 

         Кәсіби ұйымдарға мүшелік - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің одағы. 

         Марапаттары:   

         а) Ғылыми-сараптамалық тобының ҚХА Қарағанды облысының Дипломы, 

2015    

         б) ҚР БҒМ ҚҚЭУ 50-жылдығына байланысты диплом 2016 

         Ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу:  

         - Тақырыпты беруге қатысу: «Қарағанды облысының ішкі саясат бөлімі» 

«Этносаралық бейбітшілік пен келісім тарихи қазына, елдің одан әрі дамуы үшін 

аса маңызды ресурс» мемлекеттік сатып алу туралы шартты іске асыру үшін №94 

2013 жылғы 13 наурыз 

         - Бастама Меңгерушісі Тақырып: «Азаматтық, этносаралық келісім мен 

студенттердің діни төзімділік дамытуға, әлеуметтік және саяси ғылымдар рөлі», 

2016-2018 

          3. Соңғы бес жылда ең маңызды жарияланымдары мен тұсаукесерлері: 

          Жарияланымдар: 

          I. Монография: 

          Клишина М.В., Клишина Е.А. Non-индустриялық-инновациялық, әлеуметтік 

экономика инновациялық білім: ҚҚЭУ, 2013.- 224 б. 

         II.Оқыту артықшылықтары: 

         1.Философия. Оқулық - ҚҚЭУ. Қарағанды, 2014. - 224 б. 

         2. Саяси және құқықтық ілімдер тарихы. Оқулық - ҚҚЭУ. Қарағанды, 2015 - 

339 б. (Соавт. К.Ж. Әбілов, Клишина Е.А.) 

        3.Дінтану. Оқулық - ҚҚЭУ. Қарағанды, 2016 - 223 б. 

       4.Акмеология. Оқулық - ҚҚЭУ. Қарағанды, 2016 – 128б. (Әл. Сейфуллина Г.Р.) 

       5. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық - ҚҚЭУ. Қарағанды, 2016 - 222 

б. 



       III.Мақала: 

        Клишина М.В., Клишина Е.А.. Сынақтар нені өлшейді // материалдары туралы 

тәжіриб-практ. конф. «Инновациялық және қазіргі өндірістік қала өндіргіш 

күштерді технологиялық дамуы: әлеуметтік-экономикалық және құқықтық 

аспектілері» 21 қараша, 2013 г, Қарағанды. - Қарағанды: ҚҚЭУ 2013. 

         Клишина М.В., Клишина Е.А. Әлеуметтік өзара іс-қимыл үлгісі ретінде 

экономикалық және құқықтық мәдениет // X Халықаралық конференция 

материалдары. ғылыми және практикалық. конф. «Психологиялық-педагогикалық 

даярлау өзекті мәселелері» 14 - 15 желтоқсан 2013 Стерлитамак, Республика 

Башкұртстан / тесік. Ed. R.M.Salimova. - Стерлитамак: Башқұрт мемлекеттік 

университетінің Стерлитамак филиалы, 2013. - 1 бөлім. - 0,3 б.т. 

           Клишина М.В. Клишина Е.А. X Шығармашылық қабілеттерін құрылымында 

барлау және шығармашылық қарым-қатынас // X Халықаралық конференция 

материалдары. ғылыми және практикалық. конф. «Психологиялық-педагогикалық 

даярлау өзекті мәселелері», 27 наурыз, 2014 Стерлитамак, Республика Башкұртстан 

/ тесігі «психологиялық-педагогикалық даярлық өзекті мәселелері». Ed. 

R.M.Salimova. - Стерлитамак: Башқұрт мемлекеттік университетінің Стерлитамак 

филиалы, 2014. - 0,3 б.т. 

         Клишина М.В. «Ғылым мен пәнаралық проблема аннтропологиялық кезек 

(әдістемелік) синтез» //  Атақты қазақ философы еске алу, философиялық, 

патриоттық тәрбие философиясы оқулары, философия ғылымдарының докторы, 

профессор, әдіснамасы мен білім беру, ғылым философия саласында зерттеуші 

Қасенова Балташ Қасенұлы: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары. 25 сәуір, 2014 - Қарағанды, 2014. - 0,3 б.т. 

        Тягнибедина О.С.,, Клишина М.В. Бұқаралық коммуникация әсерлер: 

Халықаралық ғылыми-теориялық материалдары: әйгілі қазақ философы, 

философия ғылымдарының докторы, профессор, әдіснамасы мен ғылым 

философия саласындағы зерттеуші, білім беру және патриоттық тәрбие Касенова 

Балташ Қасенұлы философия еске ақпараттық тапшылығы // «Философиялық 

оқулары тыныштық спираль теориясы» конференция, 25 сәуір, 2014 - Қарағанды, 

2014. 0,3 б.т. 

         Клишина М.В., Клишина Е.А. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинар 

«Жетім балалармен жұмыс істеу үшін жеке әлеуметтік қызметкерді дайындау 

мазмұны-технологиялық аспектілері» //  Қазақстанматериалдары жетімдіктің 

алдын алу мәселелері - Қарағанды Print Shop, 2016.- б -0.5 п.л.: 0,25 / 0,25 

          Клишина М.В. Шығармашылық субъективті өрнек ретінде // XIII 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция - Башқұртстан Республикасы,  

Стерлитамак қ, «Психологиялық-педагогикалық даярлау өзекті мәселелері» 3 

наурыз, 2016 ж.- б.93-97  

          Клишина М.В., Клишина Е.А. «Жаһандану жағдайындағы білім беру және 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлау сапасын арттыру» Инновациялық экономика 

инновациялық білім // Халықаралық білім конференциясы Қазақстан, Қарағанды, 

26-27 мамыр 2016 жыл 

         Клишина М.В. Халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимыл 

бірыңғай жаһандық желісін құру проблемалары мен болашағы бойынша // 

аймақтық ғылыми-практикалық конференция «Діни Интер-мен этносаралық 

келісімнің: Қазақстан тәжірибесі». Қарағанды. 15 желтоқсан, 2015. 



          Клишина М.В., Клишина Е.А.  Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция «Аймақтың тұрақты дамуының негізі жаңа экономикалық саясат» 

атты әлеуметтік тұтастық // іс жету үшін әлеуметтік және еңбек секторларының 

халықаралық-құқықтық реттеудің рөлі - Қарағанды, 19 желтоқсан 2015.- б.292-

296.-0,3 б.т. 

          Клишина М.В., Клишина E.A.  жаһандық болашақтың бағыттары, 

детерминирленген экономика, мораль және қауіпсіздік мақсаттары // Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция «Жаңа экономикалық саясат - аймақтың 

тұрақты дамуының негізі» атты еңбектері - Қарағанды 19 желтоқсан, 2015.- б.296-

299. 0,3-бет 

        Клишина М.В., Клишина Е.А. Философия факультетінің 20 жылдығына 

арналған білім беру // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

реформалау және Орталық Қазақстан «Әлеуметтік-гуманитарлық дискурс 

университеті академик Е.А.Букетов атындағы» Шығармашылық және руханилық 

дәстүрлер және келешегі психология тұрғысынан мақсаты-орнату межелер - 

Қазақстан, Қарағанды - 23 қазан, 2015, с 83-87.- 0,4 / 0,1 б.т. 

         Клишина М.В., Оспан А.К Рухани дағдарыс жастардың мәні преференциялар 

// Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі заманғы әлемдегі Дін: 

діни экстремизм мен терроризмнің әсерін еңсеру, ұлтаралық және дінаралық 

диалогты мәдениетін құру» Қазақстан, Қарағанды 08 сәуір 2016. 1 том. б.39-41 

         Клишина М.В., Кинсфатер А.С. Халықаралық конференция ғылыми-

тәжірибелік// Дін және өнер  «Қазіргі заманғы әлемдегі дін: діни экстремизм мен 

терроризмнің әсерін еңсеру, ұлтаралық және дінаралық диалогты мәдениетін құру» 

- Қазақстан, Қарағанды Сәуір 8, 2016. 1 том. s.41-45 

        Клишина М.В., Амангелдина Р. Төзімділік мәдениет феномені ретінде // 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі заманғы әлемдегі Дін: 

діни экстремизм мен терроризмнің әсерін еңсеру, ұлтаралық және дінаралық 

диалогты мәдениетін құру» Қазақстан Республикасы, Қарағанды Сәуір 8, 2016. 1 

том. б. 114-117 

М. В. Д. Кульмагамбетова Клишина этносаралық және конфессияаралық келісімнің 

қазақстандық моделі / / халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция "Дін 

қазіргі әлемде: 2016 жылғы 8 сәуірде қарым-қатынас, діни экстремизм мен 

терроризмді ықпалын еңсеру этносаралық және конфессияаралық мәдениетін 

қалыптастыру ", ҚР, Қарағанды жыл.1 том, 123 125 б 

М. В. Чеботарева Клишина Ю.М.Культура этносаралық қатынастың халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция қазіргі қоғамда / / "Дін қазіргі әлемде: 

этносаралық және конфессияаралық мәдениетін қалыптастыру қарым-қатынас, 

діни экстремизм мен терроризмді ықпалын еңсеру ",   ақсүйек пен діни 

рухтандырушылық / / Клишина орналасқан халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция "Дін қазіргі әлемде: этносаралық және конфессияаралық мәдениетін 

алыптастыру қарым-қатынас, діни экстремизм мен терроризмді ықпалын еңсеру ", 

ҚР Қарағанды 2016 жылдың 08 сәуірі. 1 том. с. 150 152 

Клишина Альжебаева дәстүрлі емес діни бірлестіктер, А.Н., психологиялық 

ерекшеліктері / / тартудың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция "Дін 

қазіргі әлемде: этносаралық және конфессияаралық мәдениетін алыптастыру 

қарым-қатынас, діни экстремизм мен терроризмді ықпалын еңсеру ", ҚР, 

Қарағанды 2016 жылдың 08 сәуірі. 1 том. с. 209 213 ҚР, Қарағанды 2016 жылдың 

29 сәуірі. с. 125 125 



Халықаралық терроризм, сепаратизм мен Экстремизм, М. В. Е. Клишина Володина 

/ / халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция "Дін қазіргі әлемде: 

этносаралық және конфессияаралық м дениетін алыптастыру қарым-қатынас, діни 

экстремизм мен терроризмді ықпалын еңсеру ", ҚР, Қарағанды 2016 жылдың 08 

сәуірі. 1 том. с. 240 243 

Дағдарыс жағдайында азаматтық ұстанымды қалыптастыру, Клишина Миргаязова 

Клишина Е.А., жоғары оқу орындарының студенттері халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция құндылық / / "Дін қазіргі әлемде: 2016 жылғы 08 сәуірде 

том.с.29-35. .-2 қарым-қатынас, діни экстремизм мен терроризмді ықпалын еңсеру 

этносаралық және конфессияаралық мәдениетін алыптастыру ", ҚР, Қарағанды 

9 жаңа кәсіби, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер қысқаша 

аудару тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, авторлық немесе тең авторлар. 

Егер, онда 10 толықтыру маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады, олар сол 

тізімде.  

қысқаша сипаттамасы ережелер (жұмыспен толық қамтылу, қос қызметтілік). 

2 кәсіби біліктілігін арттыру туралы куәліктің / сертификаттары немесе кәсіптік 

тіркеу күнін көрсете отырып (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

"Professional Development workshops", 29 мамыр 2012 

"Using Professional English in Use series", 17 қаңтар 2013 

"Introduction to Teaching English for socializing within banking and finance context", 16 

маусым 2014 

"Business English and communication", 20 қаңтар 2016 

"Білім беру проблемалары көп тілді әдістемелік аспектісін орташа және жоғары 

білім жүйесінде", 18-22 ақпан 2016 

 



Кенжебаева Сания Кузаировна 

білімі: жоғары, педагогика ғылымдары кандидаты, доцент (13.00.08 кәсіптік білім 

беру теориясы мен әдістемесі);  

біліктілігі: "оқытушы-зерттеуші педагогикаға бойынша және психология";  

Оқытатын сабақтары : Көркем оқу әдістері мен технологияларын жоғарғы 

мектебінде; кэук уақыты мен жұмыс кезеңі: 2005 жылғы 1 қыркүйектен бастап 

қазіргі уақытқа дейін 11.5 жыл 

Академиялық тәжірибесі: Қарағанды педагогикалық институты, атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университеті Е. Букетов; преподаваемые тәртіпті: 

Педагогика, кәсіби педагогика және психология; жұмыспен толық қамтылу. 

2 кәсіби біліктілігін арттыру туралы куәліктің / сертификаттары немесе кәсіптік 

тіркеу күнін көрсете отырып (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің):А. қ. 31.03-01.04.2016 аралығында ҚР БҒМ 

ұйымдастырылған республикалық мәселелері "білім беру процесіне ECTS 

имплементациялау" тақырыбында семинар үйретуші программа қатысушының 

сертификаты 

 халықаралық сертификат Қазақстан Эразмус қатысушының семинар 

"Студентоориентированное оқыту , қазіргі заманғы қағидаттарды және саймандар 

"2016 жылғы 8-9 маусымда кезеңінде Алматы. қ. 

аяқталғаны туралы сертификат берген ҚР БҒМ және педагогика ғылымдары 

академиясы ұйымдастырылған "курсын әлемдік білім беру практикасына білім 

сапасын арттыруға" ҚР 2016 жылғы 25 қазан. 

3 - аты (егер болса), мұнда, тұсаукесерлер, соңғы бес жылда ең маңызды 

жарияланымдар мен қатысушылар және / немесе презентовано шығарылды, 

Жариялау күні немесе таныстыру (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің) 

Аружан Отыншина Г.С. мамандықты. - Қарағанды педагогикалық енгізу: -10 кэук, 

2016, П. Л. Аружан психосоциальной. - С. К. әдістері мен технологияларын жұмыс 

оқу пособие.-Караганда: B. Кэук, 2016. - 146 с. - 8 2-т. л. 

9 жаңа кәсіби, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер қысқаша 

аудару тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, авторлық немесе тең авторлар: 

ҚР БҒМ гранты ғылыми зерттеу жүргізуге тақырыбы бойынша: "Болашақ жұмысқа 

жетім балалармен әлеуметтік қызметкерлерді даярлау мазмұндық технологиялық 

аспектілері" - топ құрамында. 

егер бар болса, онда сол тізімде маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады, олар 

10 толықтыру түйін - толықтырулар ешкім жоқ. 

 

 

 

 



Минжанов Нурлан Адильбаевич 

білімі: ғылыми және академиялық дәреже преподаваемые тәртібін, уақыты және 

осы ұйымның кәсіптік біліктілігі, жұмыс кезеңі. 

1978, 2006 Қарағанды пединститут "Фемида" заңды академиясы Жоғары 

педагогикалық 

Педагогика ғылымдары докторы, профессор 

Әлеуметтік жұмыс, отбасы мен балаларды әлеуметтік психология, әлеуметтану, 

әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологияларын жанжалтану леуметтік 

жұмыстағы жоспарлау негіздері, коммуникация, болжау және қарым-қатынас 

кәсіби-педагогикалық спец.дисциплин жүргізу әдістемесі 

2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеген уақыт КЭУК. 

Жұмыспен толық қамтылу 

2 академиялық тәжірибесі: бұрынғы жұмыс орындары преподаваемые тәртіпті, 

білім беру ұйымдарында және т.б. жұмыспен толық қамтылу немесе толық емес 

жұмыс күні. 

ҚР ІІМ атындағы Қарағанды академиясы 1982-2010 жылдан оқытушы, аға 

оқытушысы, доцент, кафедра бастығы Б. Бейсенова басқару және деген сөз. 

Жұмыспен толық қамтылу. 

3 Неакадемический тәжірибесі: компания немесе атауы, заңды тұлға 

қысқаша сипаттамасы ережелер (жұмыспен толық қамтылу, қос қызметтілік). 

4 кәсіби біліктілігін арттыру туралы куәліктің / сертификаттары немесе кәсіптік 

тіркеу күнін көрсете отырып (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

* 2014 жылдың 15-23 мамырынан біліктілігін арттыру курсынан өткені туралы Сер 

ификат "тақырыбында оқу көрсетілімді зірлеу дістемесі ЖОО-да" КЭУК көлемінде 

24 сағат; 

* Халықаралық университетінде ауыр иондарды казахско-турецском біліктілігін 

арттыру курсына өткені туралы Сертификат 2016 жылғы 21-23 сәуірден бастап 

Қожа Ахмета базалары"Диагностика және педагогикалық процесті жоспарлау" 

тақырыбында 12 сағат көлемінде. 

5 кәсіби ұйымдарда мүшелік. 

кәсіподақ мүшесі КЭУК 

6 наградалары мен сыйлығының. 

Медальдің ҚР ІІМ. 

2015 жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 

7 қызмет көрсету саласындағы қызметті (шегінде және одан тыс жерлердегі 

мекеменің). 

8 - аты (егер болса), мұнда шығарылды, тұсаукесерлер, соңғы бес жылда ең 

маңызды жарияланымдар мен қатысушылар және / немесе презентова 

жариялау немесе таныстыру (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

- Қазақстан Республикасының заң педагогика. монография Қарағанды. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті Қарағанды, 2012 .-178 с. 

- Отбасы және балалармен әлеуметтік работа. Оқу құралы. Отбасы және 

балалармен әлеуметтік С.С.Исина - Қарағанды, Н. А.Минжанов работа: читать 

құралы /: Қарағанды экономикалық университеті, 2013 .-167 б. 

Әлеуметтік қызметкерлер дайындық: монография. Қарағанды: Кэук, 2013. - 158 с. 



Жұмыстың әдістері - Әлеуметтік және технологиялары. читать құралы. Қарағанды: 

Қарағанды экономикалық ун ті, 2014. - 158 б. 

- Жеке кәсіби мәдениет қалыптастыру. монография Қарағанды. Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті Қарағанды, 2014. - 208 с. 

- Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі. Оқу құралы. Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті Қарағанды, 2014 .-159 с. 

Жұмыстың әдістері - Әлеуметтік және технологиялары. Электронды оқулық. 

26.03.2015 қ. no 519. 

- Отбасы және балалармен әлеуметтік работа. Электронды оқулық. 26.03.2015 қ. no 

520. 

- Жеке адам бақарушылық аспектісін субъект ретінде педагогикалық қызметке. 

Эксперименттікбілім беру халықаралық журнал. Импакт-фактор РИНЦ - 0,532. no 

4.2015. М. С.308-311. 

- Отбасы және балалармен әлеуметтік работа: Монография. - Қарағанды: Print shop, 

2016. - 169 б. 

Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары: Учебник - Қарағанды: Print 

shop, 2016. - 184 Лист. 

9 жаңа кәсіби, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер қысқаша 

аудару тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, авторлық немесе тең авторлар. 

Ғылыми-зерттеу басшысы атауы: Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру 

шеңберінде орындалатын "жетім балалармен әлеуметтік қызметкерлерді даярлау 

жұмысқа болашақ мазмұндық технологиялық аспектілері", 2015-2017 ҚР БҒМ. 

Сол маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады, олар бар болса, онда ешкім түйін 

тізімінде 10 толықтыру 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ертысбаева Гаухар Нурлановна 

білімі: Педагогика ғылымдары кандидаты ағылшын және француз тілдерінің 

мұғалімі. 

 кәсіби бағдарланған ағылшын тілі, бизнес ағылшын. 

Осы ұйымның уақыты мен жұмыс кезеңі - 5жыл. 

2 академиялық тәжірибесі: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті. 

 ағылшын тілі, кәсіби бағдарланған. 

Жұмыспен толық қамтылу. 

тәжірибесі: компания немесе атауы, заңды тұлға 

қысқаша сипаттамасы ережелер (жұмыспен толық қамтылу, қос қызметтілік). 

2 кәсіби біліктілігін арттыру туралы куәліктің / сертификаттары немесе кәсіптік 

тіркеу күнін көрсете отырып (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

"Professional Development workshops", 29 мамыр 2012 

"Using Professional English in Use series", 17 қаңтар 2013 

"Introduction to Teaching English for socializing within banking and finance context", 16 

маусым 2014 

"Business English and communication", 20 қаңтар 2016 

"Білім беру проблемалары көп тілді әдістемелік аспектісін орташа және жоғары 

білім жүйесінде", 18-22 ақпан 2016 

"Ересектерге ағылшын тілін оқыту үдерісі: ақпараттық-технологиялардың 

тиімділігі ", 25 қараша 2016 

3 - аты (егер болса), мұнда, тұсаукесерлер, соңғы бес жылда ең маңызды 

жарияланымдар мен қатысушылар және / немесе презентовано шығарылды, 

Жариялау күні немесе таныстыру (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

"English as one of the most significant languages for Kazakhstan" G-GLOBAL, 2016 

жылғы 23 желтоқсан, қатысушылар: А. К., И.В., А.В., Т.В. яремді Штриккер 

Лапина ЖҮНІСОВА 

"The process of social formation pedagogical culture in the future Worker", International 

Journal ofscience education and Environment no12, 24 мамыр 2016, қатысушылар: 

Минжанов Н. А. 

"Professional training of social workers: In the future social development of significant 

professionally qualities Workers ", and Environment International Journal of science 

education no10, 18 шілде 2016, қатысушылар: Минжанов Н. А., М.К. Абдакимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муликова Салтанат Алтаевна 

білімі: ғылыми және академиялық дәреже преподаваемые тәртібін, уақыты және 

осы ұйымның кәсіптік біліктілігі, жұмыс кезеңі. 

Жоғары, тарихи 

Педагогика ғылымдары докторы 

Әлеуметтану, Педагогика 

2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеген уақыт КЭУК. 

Жұмыспен толық қамтылу 

2 академиялық тәжірибесі: бұрынғы жұмыс орындары преподаваемые тәртіпті, 

білім беру ұйымдарында және т.б. жұмыспен толық қамтылу немесе толық емес 

жұмыс күні. 

Мәскеу мемлекеттік тарихи-архивті институты 

Атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Е. А.Букетова 

Жұмыспен толық қамтылу 

3 тәжірибесі: компания немесе атауы, заңды тұлға 

қысқаша сипаттамасы ережелер (жұмыспен толық қамтылу, қос қызметтілік). 

Құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің басшысы КЭУ 

Жұмыспен толық қамтылу 

4 кәсіби біліктілігін арттыру туралы куәліктің / сертификаттары немесе кәсіптік 

тіркеу күнін көрсете отырып (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

Педагогика ғылымдары докторы диплом 

5 кәсіби ұйымдарда мүшелік. 

кәсіподақ мүшесі КЭУК 

6 наградалары мен сыйлығының. 

"Қазақстанның жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" 2013 

7 қызмет көрсету саласындағы қызметті (шегінде және одан тыс жерлердегі 

мекеменің). 

8 - аты (егер болса), мұнда, тұсаукесерлер, соңғы бес жылда ең маңызды 

жарияланымдар мен қатысушылар және / немесе презентовано шығарылды, 

Жариялау күні немесе таныстыру (білім беру ба дарламалары мен бейіні бойынша 

оқытылатын пәндердің). 

Н. А., С.А., М.К. мен әлеуметтік қызметкерлерді дайындау екі жасар Аружан 

1.минжанов Муликова Абдакимова С.К. Монография. - Қарағанды: Кэук, 2013. - 10 

2-т. л. 

с. ә. 2.муликова ЖОО студенттерінің ақпараттық-талдау мәдениет қалыптастыру 

негіздері: Монография. - Қарағанды қаласы: ЖШС "санат полиграфия", 2014. - 11.5 

2-т. л. 

Эксперименттік білім беру, 2013. - с. ә. 3.муликова дайындау болашақ 

мамандардың ену шарты ретінде Дүниежүзілік экономикалық қоғамдастық / / 

халықаралық журнал no1. - 0.6 2-т. л.жастар арасында салауатты өмір салтын 

ілгерілету 4.муликова С.К. М.К. абдакимова эксперименттік білім беру, 2014. - 

NO3 (2) / / халықаралық журнал. - С. 97-43. 

маманның кеңесі, 2014. - с. ә. құрылымдық дәмді 5.муликова ақпараттық-талдау 

қызметті талдау Ақпараттық ортада / / NO 2 - с. 46 56 ректорларын 

9 жаңа кәсіби, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер қысқаша 

аудару тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, авторлық немесе тең авторлар. 



Сол маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады, олар бар болса, онда ешкім түйін 

тізімінде 10 толықтыру 

 


