
Мадиева Куралай Сагнаевна 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, 

оқытатын пәндері (магистратура, докторантура),осы ұйымда жұмыс 

істеу  уақыты мен  жұмыс істеу кезеңі. 

Жоғары. ОҚКИ. Бухгалтерлік есеп. 

Экономика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценты, ҚҚЭУ 

профессоры.  

Бухгалтерлік есеп тарихы, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2, Өндіріс 

саласындағы бухгалтерлік есеп, Халықаралық есеп. 

Толық жұмысбастылық. ҚҚЭУ-де жұмыс істеу уақыты 1978 жылдан 

қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар. 

Диплом: экономика ғылымдарының кандидаты 080012 «Бухгалтерлік 

есеп, бақылау және шаруашылық қызметін талдау» мамандығы бойынша,  

Сертификат «Оқыту үрдісіне ECTS енгізу мәселелері» ҚР БҒМ 31 наурыз-1 

сәуір 2016 жыл, Сертификат «Кәсіпорындарда шығындарды есепке алу мен 

өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау» c 11 по 16 сәуір 2016 жыл. 

3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  
- Теоретические и методологические проблемы управленческого учета. 

монография, ISBN 978-601-235-077-7, (соавторстве) г.Караганда-Белгород, типография 

ТОО «Elcom service», 2016, стр.159;  

-Учет и отчетность в ресторанном деле и гостиничном бизнесе  (в соавторстве), 

учебное пособие.- Караганда, КЭУК, 2016, 169 с. 

- Бухгалтерский учет в торговле (в соавторстве), учебное пособие.- Караганда, 

КЭУК, 2016, 160 с. 

- Басқару есебі 1, учебное пособие с грифом УМО РУМС при НЭУ им. 

Т.Рыскулова г. (в соавторстве), Караганда, КЭУК, 2015, 199 с. 

- Бухгалтерлік есеп тарихы.- учебное пособие с грифом УМО РУМС при НЭУ им. 

Т.Рыскулова, (в соавторстве), г. Алматы, типография Казахской академии труда и 

социальных отношений, 148 с. 

          - Международный учет.- Электронный учебник. Свидетельство № 1289 ИС 004955 

от 28 июня 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Торшаева Шырынкуль Махсутовна 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, 

оқытатын пәндері (магистратура, докторантура),осы ұйымда жұмыс 

істеу  уақыты мен  жұмыс істеу кезеңі. 

Жоғары. ОҚКИ. Бухгалтерлік есеп және экономикалық қызметтің 

талдау. 

Экономика ғылымдарының кандидаты 1993ж., ҚР ЖАК доценті 2003 

жылдан. 

Бухгалтерлік есеп негіздері, Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттары, Бухгалтерлік есеп теориясы мен методологиясы, Дамыған 

қаржылық есеп, Келешек қаржылық есеп және есептілік . 

Толық жұмысбастылық. ҚҚЭУ-де жұмыс істеу уақыты 1986-1992, 2007  

жылдан қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар. 

Диплом: экономика ғылымдарының кандидаты 080012 «Бухгалтерлік есеп, 

бақылау және шаруашылық қызметін талдау» мамандығы бойынша 1993 

жылы;  

Сертификат CAP, 2002ж.;  

Доцент атестаты, 2003ж.; 

«Бастаушыларға арналған бухгалтерлік есеп + практикалық жұмыс 

1С:Кәсіпорын 8» куәлігі– 2014 жыл. 

3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  

- Бухгалтерлік есеп негіздері. Оқулық. – Қарағанды, Арко, 2014ж. -218б. 

- ХҚЕС есептер жинағы, 2 бөлім.ҚҚЭУ, 2015ж. – 53б.,  

- "Бухгалтерлік есеп Негіздері" пәні бойынша практикалық сабақтарға 

ОСӨЖ, СӨЖ-ге арналған жағдайлы есептер шешу  жинағы, ҚҚЭУ, 2016ж. -

55б., 

- «Бухгалтерлік есеп негіздері» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға, 

есептер жинағы, ҚҚЭУ, 2016ж. -56б. 

- «Бухгалтерлік есеп негіздері» - оқулық, 01 шілде 2016ж. РОӘК ОӘБ 

грифі берілді, ҚР БҒМға грифқа берілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Березюк Валентина Ивановна 

 

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

оқытатын пәндері, осы ұйымда жұмыс істеу  уақыты мен  жұмыс істеу 

кезеңі. 

Жоғары. ОҚКИ. Бухгалтерлік есеп, бақылау және шаруашылық 

қызметін талдау. 

Экономика ғылымдарының кандидаты, 2001 жылдан бастап ҚР ЖАК 

доценті 2003 жылдан. 

Бухгалтерлік есеп негіздері, Аудит, Тәжірибелік  аудит, Аудиттің 

халықаралық стандарттары, Фирма ішіндегі аудит стандарттары, Теория 

және аудит әдіснамасы, Мемлекеттік аудит, Бухгалтерлік есеп, сот-

бухгалтерлік сараптама және аудит. 

Штатта. Толық және ішінара жұмысбастылық. ҚҚЭУ-де жұмыс істеу 

уақыты 1989 жылдан қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар. 

Диплом: экономика ғылымдарының кандидаты 080012 «Бухгалтерлік есеп 

және статистика» 2001 жыл. 

 Сертификат "Тәжірибелік аудит" курсы бойынша «Аудит өткізу 

кезеңдері» тақырыбында,  36 сағат көлемінде 28 наурыз-2 сәуір 2016 жылғы 

№ 0032, ЖШС "Бухучет-97"; 

 ФГОБУВО «Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы 

университетінде», 72 сағат 2016 жылы 13 мен 30 маусым аралығында «Білім 

беру үрдісін зерттеу және есепке алу пәндерді оқыту әдістемесі» тақырыбы 

бойынша  қысқа мерзімді кәсіби біліктілігін арттырудан сертификат.  

 Курс бойынша Сертификат беру «Мемлекеттік аудит Негіздері» 

тақырыбында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 36 сағат 

көлемінде" 2016 жылы 17-22 қазан аралығында өтті № 0141, ЖШС "Бухучет-

97"; 

 «Аудит» курс бойынша «Клиенттің ішкі бақылау жүйесі» 

тақырыбында 36 сағат көлемінде , 31-қазаннан 5-қараша  2016 жылғы 

сертификаты № 0160, ЖШС "Бухучет-97"; 

Практикалық семинардың сертификаты «Қазақстан Республикасының 

Еңбек Заңнамасының өзгерістері 2016 жылдан бастап» тақырыбы бойынша. 

Еңбекақы төлеу, салықтар мен міндетті төлемдер қызметкерлердің 

табыстарынан 2015 жылы 21-нен 23-желтоқсан арасында ЖШС, 

«ИнтрерКомпьютерСервис» ; 

2014 жылдың  18-нен 21-ші маусым арасында «әлемдік білім беру 

кеңестігінің Университет интеграциясы» бағдарламасы бойынша 

сертификаты, шетелдік стажировка ұлттық зерттеу университетінде 

ақпараттық технологиялар, механика және оптика (АТМО), Санк-Петербург, 

Ресей.  

2014 жыл 1-8 тамыз «Басқармасы АКТ және іс-тәжірибе сапасын 

қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша сертификат – шетелдік стажировка 

университетінде "Tecno Campus" Милан қ., Италия. 



3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  

Фирма ішіндегі аудит стандарттары. Оқу құралы. - Қарғанды, ҚҚЭУ, 

2012ж., 60б.; 

Теория және аудит әдіснамасы. Оқу құралы. - Караганда, ҚҚЭУ, 2014, 

121б.; 

Аудит. Оқу құралы. - Караганда, ҚҚЭУ, 2014, 191б.; 

Тәжірибелік  аудит. - Оқу құралы. - Караганда, ҚҚЭУ, 2015, с. 180 

Қазақстан Республикасында аудиторлық қызмет: маңызы және жетілдіру 

жолдары. Монография. - М.: Баспа-Сауда Компаниясы, "Ғылым-Бизнес-

Паритет", 2014. – 206 б.; 

Әзірлеу құрылымдық модельдеу аудиторлық рәсімдер. Монография. - 

М.: Баспа-Сауда Компаниясы, "Ғылым-Бизнес-Паритет", 2014. – 135 б. 

Теориялық және әдістемелік негіздері кедендік аудит жағдайында 

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО). Монография. - Қарағанды, ҚҚЭУ. - 

2016, 111 б.; 

Қазіргі жағдайы және даму мәселелері мемлекеттік аудит. Монография. 

- / под ред. с. С. Сатубалдин – Қарағанды: ҚҚЭУ. - 2016 – 93 б. (авторлас 

Бекежанов Г. К.); 

 

 

 

  



Нургалиева Роза Нургожаевна 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, 

оқытатын пәндері (магистратура, докторантура),осы ұйымда жұмыс 

істеу  уақыты мен  жұмыс істеу кезеңі. 

Жоғары. ОҚКИ. Бухгалтерлік есеп. 

Экономика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценты.  

Бухгалтерлік есеп,Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2. 

Толық жұмысбастылық. ҚҚЭУ-де жұмыс істеу уақыты 1974 жылдан 

қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар. 

Диплом: экономика ғылымдарының кандидаты 080012 «Бухгалтерлік 

есеп, бақылау және шаруашылық қызметін талдау» мамандығы бойынша,  

Сертификат «1С:Бухгалтерия», маусым 2014 жыл. 

3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  
1. БҒМ оқулық «Қаржы есебі -2».- Қарағанды, ЖШС «Полиграфия» 2012, 321 б. 

2. Оқулық құралы «Налоговый учет»- Қарағанды, ҚҚЭУ, 2010, 9,8 б.б. 

3. Монография «Қаржы құралдарын тану, бағалау және есепке алу» Баспа 

«lambert», Германаия, 2015.,90 б. (в соавтор  Шеримбетов А.) 

4. Монография «Салықтық және есептік саясаттың құралу теориясы мен 

әдістемесі». Баспа «lambert», Германаия, 2016.,84 б. 

 

 

  



Толпаков Жаксылык Серикбаевич 

 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, 

оқытатын пәндері (магистратура, докторантура),осы ұйымда жұмыс 

істеу  уақыты мен  жұмыс істеу кезеңі. 

Жоғары. ОҚКИ. Бухгалтерлік есеп. 

Экономика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценты.  

Бухгалтерлік есеп, Қаржылық есеп 1. 

Толық жұмысбастылық. ҚҚЭУ-де жұмыс істеу уақыты 1974 жылдан 

қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар. 

Диплом: экономика ғылымдарының кандидаты 080012 «Бухгалтерлік 

есеп, бақылау және шаруашылық қызметін талдау» мамандығы бойынша. 

3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  

     1.Бухгалтерлік есеп: ЖОО үшін оқулық ҚР БҒМ грифімен, Қарағанды, 

«Карагандинская полиграфия» АҚ, 2004 – 983 б. 

    2. Бухгалтерлік есеп: оқулық в 2-бөлімде. ҚР БҒМ грифімен, Қарағанды, 

«Карагандинская полиграфия» АҚ, 2009 – 568 б. 

   3. Қаржы есебі 1: оқулық ҚР БҒМ грифімен 2-бөлімде. «Карагандинская 

полиграфия» АҚ, 2013 – 565 б. 
 

 

             

  



Попова Любовь Александровна 

 

1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, 

оқытатын пәндері (магистратура, докторантура),осы ұйымда жұмыс 

істеу  уақыты мен  жұмыс істеу кезеңі. 

Жоғары. КарМУ. «Қаржы және несие» мамандығы. 

Экономика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценты.  

Финансовый учет-1, Финансовый учет-2, Продвинутый финансовый 

учет. 

0,5 ставка. ҚҚЭУ-де жұмыс істеу уақыты қыркұйек 2015 жылдан 

қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар. 

13.10-14.10.1997 ж.  Қаржы есебі, қаржылық есептілік, қаржылық 

талдау курстары бойынша Эдинбург антеткен бухгалтерлер институтының 

(Шотландия) профессорының дәрісін тыңдады. Қарағанды қаласы. 

- 7.07-20.07.1998 ж. Эдинбург антеткен бухгалтерлер институтында 

(Шотландия) стажировка өтті. 

- 2007 ж., қазан  халықаралық тәжірибелі бухгалтер САР сертификатын 

алды.  

- 2014 ж. «Қаржыны басқару» семинарын тыңдап сертификат алды.,  (ҚР 

кәсіби бухгалтерлер палатасы, Қарағанды қаласы) 
 

3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  

 

1. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 1.01.2013 жылғы жағдайы. 

Оқулық құралы. Қарағанды. «Арко» ЖШС ,2013,-354 б.(соавтор Мухарицын 

О.В.) 

2. «Бухгалтерлік есеп» оқулық (соавтор Каренова Г.С.).-Қарағанды, 2016.-311 

б. 

3. «Басқару есебі -1» (соавтор Каренова Г.С.).- Қарағанды, 2016.-276 б. 
 

 

  



Каренова Гульнар Саттаровна 

 

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

оқытатын пәндері, осы ұйымда жұмыс істеу  уақыты мен  жұмыс істеу 

кезеңі. 

Жоғарғы.Қарағанды кооперативтік институты. Мамандығы 

"Бухгалтерлік есеп және ШҚТ". 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор, ХИА академигі, 

профессор ҚҚЭУ. 

Бухгалтерлік есеп және аудит, Бухгалтерлік есеп, Қаржылық есепке 

жатқызылатын ХҚЕС, Басқару есебі.  

ҚҚЭУ-де жұмыс істеу уақыты 2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін. 

2 Кәсіби біліктілігін арттырғаны туралы куәліктер/сертификаттар 

ҚР кәсіби бухгалтері біліктілік куәлігі №0000009. 

 Оның қолын пайдалану құқығы ұсынумен  қысқартулар CAP (тіркеу 

нөмірі 0000462)  Сертификатталған бухгалтер-практик. 

3 Ең маңызды басылымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл 

ішінде: атауы, соавторлар (егер бар болса), қайда басып шығарылды 

және/немесе таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бағыты бойынша).  

- оқу құралы "Теория және тәжірибелік аудит"- 2002ж.-190б. 

- монография "менеджмент шығындардын мәселесі тау-кен өндіруші 

кәсіпорындарында, Қазақстан" - 2007 ж. – 230б. 

- оқулық "Бухгалтерлік есеп" авторлық Попова мен Л. А.-2016ж. -311б.        

      - оқулық "Басқару есебі - 1"  авторлық Попова мен Л. А. - 2016ж.- 272с. 
 

 


