
Борбасова Зияда Назибековна 

 

Академиялық және ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Білімі: Қазақ тұтыну кооперативтер институты, мамндығы: «Тауар сарапшысы - 

саудагер» , Экономика ғылымдарының кандидаты мамандығы бойынша08.00.05 

«Экономика және халық шаруашылығын басқару» (сала және қызмет көрсету 

саласы бойынша). Доцент ВАК 08.00.05 – «Экономика және халық 

шаруашылығын басқару» (сала және қызмет көрсету саласы бойынша), экономика 

ғылымдарының докторы 08.00.05- «Экономика және халық шаруашылығын 

басқару» (сала және қызмет көрсету саласы бойынша). Профессор «Экономика 

және халық шаруашылығын басқару» мамндығы бойынша. 

ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 1994 ж. бастап 

Оқылатын пәндері: Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру (магистратура), 

Жылжымайтын мүлік - маркетингі (магистратура). 

Куәліктер/сертификаттар кәсіби біліктілігін арттыру туралы күнін көрсете 

отырып, немесе кәсіби тіркеу (оқытылатын пәндердің білім беру 

бағдарламалары бойынша): 

1. Қолданбалы ғылымдар Я.Кодолани университетінде тағылымдамадан өту. 

(Секершехервар қ.). «Орталық-Венгрия аймағының туристік өнімдері» 

сертификаты. 

2. Семинарда қашықтан оқыту. Печенский мемлекеттік университеті (Венгрия). 

Туризм экономикасы туралы сертификат. 

3. Семинарда қашықтан оқыту. Печенский мемлекеттік университеті (Венгрия). 

«Аймақтық экономика» сертификаты. 

4. Еуразия ұлттық университетінде «Стратегиялық менеджмент және тәжірибе» 

семинарына қатысу. Л.Н. Гумилев. 

5. «Инновациялық тақырыптарға өтінімдердің сапасын арттыру» семинарына 

қатысу «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ 

Ғылыми еңбектері, жарияланымдары:  

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), 2013,- с.65-70. 

Features of the development ecological tourism in the of Republic Kazakhstan.     «The  

role of Economic and tourism development in Kazakhstan» журналы, (Будапешт, 

Венгрия), 2013,- с.47-58  

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

industry//Актуальные  проблемы  экономики, Украина, Киев, -2015. -№7,- с.145-

151. 

3. Қазақстан Республикасында және Беларусь Республикасында қонақ үй бизнесін 

дамытудың проблемалары мен перспективалары. Экономика, құқық және басқару 

мәселелері журналы, Беларусь Республикасы, Минск қаласы, 2015. -№4, с. 23-31 

4. 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., - с.67-70. 

5. Marketing research. Оқу құралы. Қарағанды: КарГУ им. Е. А. Букетова,  



Баспа үйі 2015г. – 339 с. 

1. Қарағандыда 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. 

2. 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. Вестник КарГУ им. Е. А. Букетова. – 

Караганда: КарГУ им. Е. А. Букетова. – 2016.  №3.  – С.78-86. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Накипова Гульмира Николаевна 

Академиялық және ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Білімі: Қарағанды кооперативтік Центросоюз институты, мамндығы: «Сауда 

экономикасы» . 

ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 1994 ж. бастап 

Оқылатын пәндері: «Жылжымайтын мүлік маркетингі», «Өнеркәсіптік 

маркетингтің өзекті мәселелері»; докторантура - «Мемлекеттік сектордағы 

маркетингтік басқарудың теориялық негіздері». 

Куәліктер/сертификаттар кәсіби біліктілігін арттыру туралы күнін көрсете 

отырып, немесе кәсіби тіркеу (оқытылатын пәндердің білім беру 

бағдарламалары бойынша): 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мемлекеттік 

аттестациялық комиссияларының жұмысына қатысу 

- 2010-2011 жылдар аралығында экономика ғылымдарының сараптамалық 

комиссиясының мүшесі болды 

- НААР және НКАОКО аккредитациялық орталықтарына қатысу 

Ғылыми еңбектері, жарияланымдары:  

Общее количество публикаций за последние 5 лет составляет 38 ед., из них 2 

статьи с импакт-фактором, 5 статей в международной базе Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даулетова Азиза Мекемтасовна 

Академиялық және ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

Білімі: Қазақ тұтыну кооперативтер институты, мамндығы: «Сауда және қоғамдық 

тамақтанудағы экономика және менеджмент» , Экономика ғылымдарының 

кандидаты мамандығы бойынша08.00.01 «Экономикалық теория» 2010ж. 

ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 1994 ж. бастап 

Оқылатын пәндері: Маркетинг-менеджмент, Салалар мен салалардағы 

маркетинг, Маркетингтік компаниялардың өзекті мәселелері. 

Куәліктер/сертификаттар кәсіби біліктілігін арттыру туралы күнін көрсете 

отырып, немесе кәсіби тіркеу (оқытылатын пәндердің білім беру 

бағдарламалары бойынша): 

1. «Жоғары білім берудегі менеджмент жүйесі және сапасы» біліктілікті арттыру 

курстары, 2013 ж .; 

2. УрГЭУ РФ біліктілікті арттыру курстары, 2014 ж. 

3. «Hegelmann Transporte» ЖШС-де біліктілігін арттыру курстары, 2016; 

4. «Канц Veka плюс» ЖШС-нің біліктілігін арттыру курстары, 2016. 

Ғылыми еңбектері, жарияланымдары:  

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі менеджмент және маркетинг оқу 

құралы, Қарағанды: «ҚҚЭУ Баспа орталығы», 2013. – 200 б.,  

«Баға және баға белгілеу» оқу құралы, Қарағанды: «ҚҚЭУ Баспа орталығы», 2013. 

– 161 б., 

«Маркетинг», Қараганда: Караганд. экон. ун. Казпотребсоюза, 2015. – 304 б., оқу 

құралы 

SCOPUS дерекқордан мақала Даулетова А.М., Турсумбаева М.Ж. State Regulation 

of the Agro-Industrial Complex as the Most Important Component for Sustainable 

Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аубакирова Гульбану Турсыновна 

 Академиялық және ғылыми дәрежесі: Филология ғылымдарының кандидаты 

Білімі: Алматы шет тілі педагогикалық институты, «Орта мектептегі ағылшын тілі 

мұғалімі», Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, «Экономика» 

мамандығы бойынша, ВАК доценті, ҚЭУ доценті. ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 1980 

ж. бастап  

Оқылатын пәндері: Шет тілі (кәсіби) 

 Мемлекеттік марапаттар, лауреат (ордендер мен төсбелгілерін, алған жылын 

міндетті белгілеу): «Гетерогенді топтарда ағылшын тілін оқыту контексінде 

сараланған нұсқаулар тұжырымдамасы туралы», Қарағанды қ, ҚҚЭУ.2016ж. 8 

қаңтар; Тақырып бойынша семинар: Ұлыбританиядағы ағылшын тілі оқыушысы 

басшылығымен, «STUDY INN» оқу орталығының ресми өкілі, «Іскерлік ағылшын 

тілі және коммуникация», ҚҚЭУ, Қарағанды қ. 2016ж.20 қаңтар; 

«Квалификациялық біліктілікті арттыру курсының тақырыбы: «Орта және жоғары 

білім жүйесіндегі көптілді білім берудің әдістемелік аспектілері» ҚарМТУ, 

Қарағанды қ., 18 сәуірден бастап, 22 дейін 2016ж. 

 Ғылыми еңбектері, жарияланымдары: 1. Монография: «Индустриялық-

инновациялық экономикадағы адами ресурстарды дамыту». Қарағанды, ҚҚЭУ, 

2016, 150 б. ISBN 978-601-235-122- 4. 2. «Қазақстанның индустриалды-

инновациялық дамуы жағдайында адам ресурстарын басқару». Қарағанды, ҚҚЭУ, 

2016, Монография. 220 б. ISBN 978-601-235-057-9 3.«ЕурАзЭҚ елдеріндегі 

салықтық үйлестіру мәселелері». Дүниежүзілік көпсалалы зерттеулер 

жәнежобалау журналы, Үндістан, 2016 ж., 208-216 б. 4.«ЕурАзЭҚ елдеріндегі 

салықтарды үйлестіру проблемалары мен перспективалары». Халықаралық 

экологиялық және жаратылыстану ғылымдары журналы, Түркия, 2016. 207-214 б. 

5.«Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуындағы тамақ өнімдерінің 

қазіргі жағдайы мен болжамдары». Заң және экономикадағы тереңдетілген білім 

журналы, Румыния, 7-том, 3 (17), 2016 ж., 543-564 б. 6.«Қашықтан оқытудағы 

мобильді оқыту». Халықаралық ғылыми- әдістемелік конференция «Ашық 

қашықтық білім беру - жаһандану көрінісі формасы: тәжірибе, проблемалар және 

даму перспективалары», Қарағанды, 2016 ж. 241-244 б. 7. Жаһандану жағдайында 

аймақтық банк жүйесінің қазіргі заманғы үрдістері ». 16-шы Жаһандану және 

оның әлеуметтік-экономикалық салдары бойынша Халықаралық ғылыми 

конференциясы, Жилин Университеті, Экономика және экономика факультеті, 

Көлік және коммуникация факультеті, Экономика факультеті, 2016ж.59-65 б. және 

т.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гелашвили Николай Николаевич 

1. Базалық білімі. 

1998-2002жж. – Қазақстан-Ресей университеті, мамандығы: "Экономика және 

менеджмент"; 

2002-2004 жылдары – Қарағанды мемлекеттік университеті.

 Е.А.Бөкетов, магистратура, мамандығы "Коммерция". 

2009ж. – Экономика ғылымдарының кандидаты: Мамандығы 08.00.05 – 

"Экономика және халық шаруашылығын басқару". Диссертациялық 

жұмыстың тақырыбы: Қалыптастыру және фармацевтикалық нарықтың 

дамуы (Қарағанды облысы материалдарында). 

Академиялық тәжірибесі: 

2002-2004 – "Фемида" Заң академиясы кафедрасының аға оқытушысы, 

"Экономика және құқық". 

2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті (совместитель). 

Академиялық емес тәжірибесі: 2002 жылдан бастап. қазіргі уақытқа дейін – "ЖМ 

ҒЗИ"өңірлік даму. 

Оқытатын пәндері: Стратегиялық менеджмент 

2. Куәліктер/сертификаттар туралы кәсіби біліктілігін арттыруға: 

"технологияларды коммерцияландыру Негіздері" ҚБ, "Альянс бойынша 

Кәсіпқойлар" технологияларды коммерцияландыру, 2016г. 

3. Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл ішінде: 

- Экономикалық әлеует-Шығыс Қазақстан облысы контекстінде болашағын, 

өндірістік күштерді орналастыру және халықты таратып орналастырудың 

2030 жылға дейінгі // Ұжымдық монография. Қарағанды қ., баспахана ЖШС 

"ТАиС", – 2013 ж. 1,2 авторлық баспа табақ. 

- Әдістеме және модельдік есептеулер бойынша ұйымдастыру және жұмыс 

істеуі, орталықтың кешенді отбасымен жұмыс // Қазіргі заманғы 

экономикалық болмысы Қазақстанның басым болатын трендтер, тәуекелдер 

мен келешегі / ғылыми еңбектер Жинағы. Редакцияланған т.ғ.к., доцент 

Хусаинова ZH.S.- Қарағанды ЖШС «Тенгри», 2016 - 164 б. 

-Дамыту, өндірістік қуаттарды ауыл шаруашылығы өнімін қайта  өңдеу 

урбандалған агломерациялық аудандарында, Астанада 2030 жылы // Журнал 

перспективалық зерттеулер саласындағы құқық және экономика. - 2016. - VII 

том, вып. 3 (17), жол-505-515 ( Impact factor) (соавторлар: Беклеева. Д., 

Зальжанова З., Тержанова А., Улыбышев Д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кенжебаева Сания Кузаировна 

Академиялық және ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты 

Білімі: Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент - 13.00.08 - Кәсіптік білім 

беру теориясы мен әдістемесі ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 2005 ж. бастап.   

Оқылатын пәндері: 1. Психология 2.Жоғары білім берудегі оқыту әдістері және 

технологиялары  

Мемлекеттік марапаттар, лауреат (ордендер мен төсбелгілерін, алған жылын 

міндетті белгілеу): Тәжірибе Урал мемлекеттік заң университеті, 23.06-

27.06.2014ж.; «Инновациялық жобаларды дайындау және дамыту» ЖШС 

«Технопарк Сары-Арқа», 21-26.09.2015 ж.; Тәжірибе, АҚ Центр реабилитации 

инвалидов «Лайықты өмір», 09-20.11.2015 ж.; «Оқу үдерісінде ECTS енгізу 

проблемалары» тақырыбында Республикалық семинар, ҚР БҒМ 31.03-01.04. 2016 

ж.; «Студентті-бағытталған оқыту: қазіргі заманғы тәсілдер мен құралдар» атты 

халықаралық семинар, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстандағы 

Эразмус + Ұлттық кеңсесі, Алматы қ. 08-09 .06. 2016 ж.; Әлемдік білім беру 

тәжірибесінде білім беру сапасын арттыру, ҚР БҒМ және ҚР педагогикалық 

ғылымдар академиясы, 2016 ж. 25 қазан.  

Ғылыми еңбектері, жарияланымдары: 1.Қашықтықтан оқыту технологиясы 

(экономикалық мамандықтар үшін). Оқу құралы. - Алматы: Білім, 2010. - 481 с. 

Е.Б. Аймағамбетовпен бірлесіп, Ибышев Е.С., Егоров В.В. 2.Педагогика: 

Экономикалық мамандықтар бойынша аспиранттар үшін оқулық. - Қарағанды, 

Санат-Басып шығару, 2010. - 163 б. 3.Туристік қызмет психологиясы. Оқу құралы. 

- Қарағанды: КЭУК, 2011.- 98 б. Исина С.С.-мен бірге авторлық. 4.Жалпы және 

әлеуметтік психология бойынша семинар. Оқу құралы. - Қарағанды: КЭУК, 2011.-

105 б. Г.С. Есимовамен бірлескен авторлық. 5.Жоғары білім берудегі оқыту 

әдістері мен технологиялары: экономикалық мамандықтар бойынша аспиранттар 

үшін оқулық. - Қарағанды: ҚҚЭУ, 2012. - 136 бет. 6.Әлеуметтік қызметкерлерді 

оқыту. Монография. Қарағанды: КЭУК, 2013.- 165 б. Әбдіқымова М.К., 

Мукликова С.А., Минжанов Н.А. 7.Жеке тұлғаның кәсіби мәдениетін 

қалыптастыру. Монография - Қарағанды: ЖК Боровский А.А., 2014 – 208 б. 

Әбдіқымова М.К., Мукликова С.А., Минжанов Н.А. және т.б. 8. Кенжебаева С.К., 

Отыншина Г.С. Кіріспе педагогикаға мамадығы- Караганда: КЭУК, 2016., 9. 

Кенжебаева С.К. Әдіс және психосоциал жұмысы.- Оқу құралы.- Караганда 

технологиялары оқу: КЭУК, 2016.- 146 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Садвакасова Жанзиля Мауратовна 

 

Білімі жоғары: орталық одақтын Қарағанды Кооперативтік институты. 

Мамандығы: сауда экономикасы (экономист) 1988ж. 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының Кандидаты 08.00.01 

«Экономикалық теория» 2010ж. 

Оқылатын пәндері:  «Бизнес - инновациялық кәсіпорын стратегиясын  дамыту». 

ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 1999ж. бастап. 

Мемлекеттік марапаттар, лауреат (ордендер мен төсбелгілерін, алған 

жылын міндетті белгілеу): 

 - Біліктілігін арттыру курсы "Басқару және бюджеттеу нәтижелері бойынша 

қоғамдық сектордағы экономика" 36 сағат Қарағанды. ҚҚЭУ 9-19 қаңтар 

2016ж 

- Біліктілігін арттыру курсы "Инновацияларды енгізу және 

коммерцияландыру ғылыми жобалар", желтоқсан 2015 ж. ҚҚЭУ 

Семинар - тренинг ("Инновация және коммерцияландыру жобалары" ЖШС 

"Технопарк Сары-Арка" қазан 2014ж. 

Ғылыми еңбектері, жарияланымдары: 

4. Инвестициялық жобаларды мемлекет қатысатын Вестник КЭУ.- 

Қарағанды.- 2012. - № 4(26). 56-59б.б 

5. Инвестициялық климат қалыптастыру үшін ҚР бәсекеге қабілеттілік The 

First International Conference on Economic Sciences /бойынша Бірінші 

халықаралық экономикалық ғылымдар конференциясы 142-146 б.б, 03 сәуір 

2014 ж. Вена, Австрия. 

6. Талдау бейімделу экономика ЕАЭО жағдайында. Халықаралық ғылыми- 

тәжірибелік конференция. Наурыз, 2015ж. Уфа 

7. Государственное регулирование экономики (Оқулық), Қарағанды 

экономикалық университеті, Қарағанды қ., ақпан 2016 (соавторлықта д. э. ғ. 

д., профессор Доскалиева б. Б., э. ғ. д, профессор Сальжанова З. А., э. ғ. д, 

профессор Сиқымбаева Д. Р., э. ғ. к, доцент Омарханова Ж. М., к. э. ғ. к., 

доцент Садвакасова Ж. М., магистр, аға оқытушы Букенова а. А., магистр, аға 

оқытушы О. Безлер Д), 3,8 п. л. (27 п. л.) 

8. Мемлекеттік реттеу ұлттық аграрлық азық-түлік нарығы. Халықаралық 

жастар ғылыми-тәжірибелік конференция "Қазіргі заманғы экономика: 

теориялық және практикалық тәсілдер" желтоқсан 2016, Башқұрт 

мемлекеттік университеті, 0,3



 

Улыбышев Дмитрий Николаевич 

 

Академиялық және ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының 

кандидаты 

Білімі: Е.А. Бөкетов. атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Мамандығы: қаржы және несиелік (банктік), экономист. Магистратура: 

экономика және менеджмент, экономика магистрі. Экономика 

ғылымдарының кандидаты 08.00.05 «Экономика және халық шаруашылығын 

басқару (сала және қызмет саласы бойынша)» (2009 ж.), Доцент 08.00.00 

«Экономика» (2010 ж.).  

ҚҚЭУ-де жұмыс уақыты: 2007 ж. бастап  

Оқылатын пәндері: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

Мемлекеттік марапаттар, лауреат (ордендер мен төсбелгілерін, алған 

жылын міндетті белгілеу): Экономиканың мемлекеттік секторындағы 

нәтижелерді басқару және бюджеттеу, Өңірлік даму ҒЗИ Қарағанды, 16-26 

қаңтар 2017 жылы  

Ғылыми еңбектері, жарияланымдары: (Барлығы 90 жарияланымдар, оның 

ішінде 1 мақала Скопус ДБ-ғы журналынан, монографиялардағы бөлімдер 

саны 7. 2014-2016 жж. әр түрлі деңгейдегі конференциялардың 12 мақаласы 

және тезистер жарияланды): 1. Улыбышев Д.Н., Интеллектуалды капиталды 

бағалаудың әдістемелік тәсілдері, «Сотсиосфера» ӘК жиынтық жинағы. № 

15, 87-92 б. 2. Әлімбаев А.А., Салжанова З.А., Улыбышев Д.Н., Жүсіпов К.С., 

Жансебаева Л.С., Табиғат тарихының еуропалық журналы. 2013 ж., № 6, 37- 

39 б. 3. Притворова Т.П., УлыбышевД.Н., БектелеваД.Е., мүгедек балаларға 

протездік ортопедиялық өнімдерді ұсынудың клиенттік моделі: монетизация 

немесе ваучер, Социосфера ҚНК конференциялар жинағы. № 27. 34-38 б. 4. 

Улыбышев Д.Н., Пестунова Г.Б., Қарағанды облысында «Жұмыс пен 

қамтудың жолкартасы-2020», «Социосфера» ӘКК конференциялар жинағы. 

№ 39. 144-147 б. 5. Таубаев А.А., Улыбышев Д.Н., Қазақстанның ғылыми-

инновациялық саласының жай-күйімен динамика сынталдау, Социосфера 

ҚНК-нің конференция материалдары. № 11. 11. 15-19 б. 6.Медведев М.А., 

Берг Д.Б., Дорошенко С.В., Исайчик К.Ф., УлыбышевД.Н., ЕурАз ЭҚ 

елдеріндере индустриализация процестерін дамыту тенденциялары, 

Қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық журналы. №7-1. 134-137 

б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


