
 
 

Абдикаримова Алия Толеутаевна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының кандидаты 

Оқытылатын пәндер: Экономикалық ұйымдар, Modern businesses 

economy and strategy of development 

ЖОО-да жұмыс жасаған уақыты: 2003 ж. Бастап 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- 1-30 май 2014 жыл - Балеарские аралдары университеті, Генуя 

университеті 

- 2017 қаңтар  - ҚЭУ біліктілігін арттыру курсы - мемлекеттік сектор 

экономикасы 

- 2018– ағылшын тілінің курсы – ҚЭУ -нің ағылышын тілінен курстар– 

Advanced  

- «Жаттықтырушы мұғалімдерінің құзыреті және оларды қалыптастыру 

институты»  

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

Стратегические аспекты управления организацией. - О некоторых 

вопросах и проблемах экономики и менеджмента. Красноярск, 2016 г.  

Взаимодействие государтсва и общества на современном этапе. Учебное 

пособие. Караганда – 2016.   

The social policy in the Republic of Kazakhstan: Its efficiency and impact on 

the social stability development// International Journal of Economic Perspectives, 

December- 2016.-№4.-С.51-56 

Transformation of HF in Regions of Russia:  Retrospective Experience and 

Modern Dynamics// Journal of Advanced Research in Law and Economics, Fall 

2017.-2.-С.37-41 



Партисипативное управление как средство стимулирования работников 

предприятия// Высшая школа. Научно-практический журнал. 2017. -№11.-

С.18-22 

Разработка системы премирования на основе показателей KPI для 

строительной организации// Актуальные вопросы современной экономики, 

сборник статей по материалам научно-практической конференции, Томск: 24 

апреля 2018.-С.-31-35 

Trends and challenges for the oil and gas investments in the world// 

Кооперация и предпринимательство:  состояние, проблемы и перспективы. 

Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, Казань:2017г.-С.-68-71 

 



 

 

Жайлауов Ерлан Берикович 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Жоғарғы: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 

мамандық «Экономика». 

Ғылыми дәрежесі: Экономика мамандығының (PhD) философия докторы 

Оқытатын пәндері: бизнес жоспарлау, бизнес диагностика; 

ЖОО жұмыс уақыты: 2011 ж. бастап  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, жартылай 

уақыт.  

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

 - Маркетинг, қаржы және экономикалық секциялардың жұмыс көлемін 

дамыту: «Құрық айлағында паром кешенін салу және әмбебап жүк-

жолаушылар паромдарын пайдалану бойынша техникалық-экономикалық 

негіздемені түзету»; 

- «Қарағанды нарығына компания қызметтерін насихаттау мақсатында 

маркетингтік қызметті жүзеге асыру»; 

- «Құрылыс сертификаттау қызметтері»; 

- «Мүгедектігі бар адамдар үшін кедергісіз орта құру бойынша құрылыс 

ұйымдарының өкілдерін оқыту»; 

- «Сарыарқа» ӘКК »ҰК» АҚ жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы 

арқылы жүзеге асыруға жоспарланған бюджеттік инвестициялардың 

қаржылық-экономикалық негіздемесін «Индустриялық Металлургия - 

Металл Қайта өңдеу» ЖШС-нің Индустриалды паркінің инфрақұрылымын 

салу үшін жарғылық капиталын ұлғайту Қарағанды қаласы; 

- «Атырау қаласының әлеуметтік-экономикалық сипаттамалары және 

ауданның урбандалған аумағы орташа мерзімді перспективада», «Атырау 

қаласындағы ТКК өнімінің мамандануын анықтау», «Атырау қаласындағы 

ТКК-нің оңтайлы ауданын анықтау», «Қаржылық экономикалық негіздеме 

және негіздеме »атты алдын ала техникалық-экономикалық негіздеме 

шеңберінде« Атыраудағы көліктік-логистикалық орталық құрылысы »; 



- «Тараз қаласында қуаттылығы жылына 100 млн. М3 сұйытылған табиғи 

газды өндіретін зауыт» техникалық-экономикалық негіздемесінің қаржы 

және маркетинг бөлімін бейімдеу; 

- Жезқазған қаласының іскерлік даму картасын дамыту; 

- Теміртау қаласына Бұхар Жырау ауданының аумағына қосылу қажеттілігі 

туралы ғылыми сараптама актісін дайындау бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстары. 

 

 



 
 

Кенжебаева Сания Кузаировна 

 

 Білімі:  академиялық және ғылыми дәрежелері, кәсіптік 

біліктілігі, оқытылатын пәндер (магистратура, докторантура) ,  осы 

мекемеде жұмыс істеген  уақыты: жоғары, педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент (13.00.08 кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі);    

Біліктілігі: «педагогика және психологиядағы оқытушы-зерттеуші»;  

Оқытатын пәндері: Психология, Жоғары мектеп білімінің әдістері мен 

технологиялары; КЭУК-да жұмыс істеу уақыты мен мерзімі: 11,5 жыл, 2005 

жылғы 1 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін 

Академиялық тәжірибе: Қарағанды педагогикалық институты, 

Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.Букетова; Оқытатын пәндері: 

педагогика, кәсіби педагогика және психология; толық жұмыс күні 

2. Куәліктер / Кәсіби біліктілікті арттыру туралы күні көрсетілген 

сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

пәндердің профилі бойынша) 

А. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған «ЕСТS-ті оқу 

үрдісіне енгізу мәселелері» тақырыбында Республикалық семинар-тренингке 

қатысу туралы сертификаты 03/31-01.04.2016 

B. Халықаралық Эразмус + Қазақстандық Студенттерге бағытталған 

оқытуға қатысу сертификаты: 2016 жылдың 8-9 маусымы аралығында 

Алматы қаласында қазіргі заманғы тәсілдер мен құралдар. 

С. ҚР БҒМ және Қазақстан Педагогикалық ғылымдар Академиясы 2016 

жылдың 25 қазанында шығарған «Әлемдік білім беру тәжірибесінде білім 

беру сапасын арттыру» курсын аяқтау туралы сертификат. 

 3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен 

презентациялар - атауы, бірлескен авторлары (бар болса), жарияланған 

және / немесе ұсынылған, жарияланған күні немесе презентациясы: 

Кенжебаева С.К., Отыншина Г.С. Оқытушы мамандығына кіріспе - 

Қарағанды: ҚҚЭУ, 2016.-10 б. 

Кенжебаева С.К. Психоәлеуметтік жұмыстың әдістері мен 

технологиялары. - Оқу құралы.-Қарағанды: ҚҚЭУ, 2016.- 146 б. - 8 б. 

 



 

Ертысбаева Гаухар Нурлановна 

 

1 Білімі: ағылшын және француз тілдері мұғалімі, т.ғ.к. 

Ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі - 5 жыл. 

2 Академиялық тәжірибе: Е.А. атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Букетова. 

  Оқытатын пәндері: «Шетел тілі (кәсіби)». 

  Толық уақыт. 

  Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, 

лауазымның қысқаша сипаттамасы (күндізгі, сырттай). 

2 Біліктілікті арттыру туралы куәліктер / сертификаттар немесе кәсіби тіркеу 

(білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің бейініне сәйкес). 

  «2014 жылдың 16 маусымы 

«Іскерлік ағылшын тілі және байланыс», 2016 жылғы 20 қаңтар 

«Жоғары және орта білім беру жүйесінде көптілді білім берудің әдістемелік 

аспектілері», 2016 жылғы 18-22 сәуір. 

«Ересектерге арналған тілдерді дамытудың жаңа технологиялары»: 2016 жылдың 

25 қарашасы. 

Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған, жарияланған немесе презентациясы (білім беру 

бағдарламалары мен пәндердің бейіні бойынша), авторлар (бар болса) 

G-Global, 2016 жылғы 23 желтоқсан, авторлар: А. Жунусова, И.В. Лапина, А.В. 

Стриккер, Т. Ярема, «Ағылшын тілі Қазақстан үшін ең маңызды тілдердің бірі» 

«Болашақ әлеуметтік қызметкердегі педагогикалық мәдениеттің үдерісі», 

Халықаралық экологиялық және ғылыми білім беру журналының №12, 2016 жылдың 24 

мамыры, авторлар: Н. Минжанов. 

«Әлеуметтік қызметкерлерді кәсіптік даярлау: кәсіби маңызды әлеуметтік 

қызметкерлерді дамыту», Халықаралық экологиялық және ғылыми білім беру 

журналының №10, 18 шілде, 2016 ж., Авторлар: Минжанов Н.А., Абдумимова М.К. 

9 Ғылыми немесе эксперименталды дизайндағы жаңа кәсіби, даму, авторлық немесе 

бірлескен авторлардың қысқаша тізімі. - Жоқ 

Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды әрекеттерді 

көрсете аласыз. 

 

 

 

 

 
 



Невматулина Карина Анваровна 

 

1. Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіптік 

біліктілігі, оқытылатын пәндері, осы ұйымда өткізген уақыты: 

Жоғары: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

«Халықаралық экономикалық қатынастар» 

Ғылыми дәрежесі: «Экономика» мамандығы бойынша PhD докторы 

Оқытатын пәндері: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпорынның 

инвестициялық және инновациялық қызметі», «Стратегиялық құнды 

басқару», «Бизнес-жоспарлау», «Өнеркәсіп экономикасы». 

Жоғары оқу орнында жұмыс уақыты: 2014 жылдан бастап 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыс 

орны. 

2. Біліктілікті арттыру туралы куәліктер / куәліктер немесе кәсіби 

тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің профилі бойынша) 

- «Бухгалтерлік есеп» курсын аяқтау туралы сертификат. 1: C Есеп 8.0. 

Салық және салық салу. 

- қазақ тілінің курсын аяқтау туралы сертификат. 

- ағылшын тілінің курсын аяқтау туралы сертификат. 

- Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару институтында біліктілікті 

арттыру курсын аяқтау туралы сертификат. 

- «Бизнес-жоспарлау» курсын аяқтау туралы сертификат. 

- «Бизнес-менеджмент және салық салу» курсын аяқтау туралы 

сертификат. 

- «Стратегиялық менеджмент» курсын аяқтау туралы сертификат. 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

болса, жариялау күні немесе презентациясы: 

- «Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтардың 

қызметін жетілдіру жолдары» монографиясы, 2016 ж .; 

- «Стратегиялық құнды басқару» оқу құралы, 2017; 

- «Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтарын 

дамытудың басымдықтары», «Ғылыми нәтиже» журналы, Белгород, 2016, с. 

58-65; 

 

- «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтардың 

экономикалық және құқықтық механизмдері», Сібір сауда және 

экономикалық журналы, Омск, 2016, с. 55-60, 2016; 

- «Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтарының шаруашылық 

қызметінің тиімділігін бағалау», IPPC проблемалары және экономиканы 

дамыту перспективалары, басқару және ынтымақтастық, 1-бөлім, Мәскеу, 

166-202, 2016; 

- «Стратегиялық шығындарды басқарудың теориялық саласының негізгі 

түсініктері», «Ғылыми нәтиже» журналы, Белгород, 2018, с. 45-52. 



 
Козлова Наталья Геннадьевна 

 

1 Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіптік 

біліктілігі, оқытылатын пәндері (магистратура және докторантура), 

осы ұйымдағы уақыт пен жұмыс уақыты. 

Жоғары білім: Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.А. 0101 

«Математика» мамандығы бойынша Қарағанды қаласының Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде «Математик. Мұғалім 

Магистратура: 

2005 ж. - Қарағанды мемлекеттік университеті. Академик Е.А. Букетов, 

Қарағанды, біліктілігі және академиялық дәрежесі - математика магистрі, оқу 

бағыты - ғылыми және педагогикалық 

2011 ж. - «Ресей халықтар достығы университеті», Мәскеу, 

«Менеджмент» бағыты бойынша Басқару магистрі дәрежесін алды 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

2017 маусым - 2017 ж. Шілде айы. (Мәскеу физика және технология 

институты, Coursera платформасында), 06.07.2017. 

2016 жылдың ақпан айы - 2016 жылдың наурыз айы «Ойын теориясы» 

(Ұлттық зерттеу университеті - Жоғары экономика мектебі, Coursera 

платформасында), 28.03.2013 

3Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланған және / немесе ұсынылған, жарияланған немесе 

жарияланған күні (білім беру бағдарламалары мен пәндердің профилі 

бойынша) авторластырылған авторлар (бар болса). 

1. Эмелина Н.К., Козлова Н.Г. Жалақы қалыптастыру: гендерлік аспект. 

«Экономика және статистика» журналы №1, Астана, 2016 ж. - 125-134 бет. 

2. Эмелина Н.К., Козлова Н.Г. Қазақстан Республикасында жалақыны 

қалыптастыру моделін талдау. Қолданбалы және іргелі зерттеулердің 

халықаралық журналы, IF = 0.847, № 3 (1-бөлім), 2017. 

3. Абелданова З., Смайлова З., Таспенова Г., Уашов Г., Әубәкірова З., 

Козлова Н. Козлова. Заң және экономикадағы қосымша зерттеулер журналы, 

VIII том, 6-шы шығарма (28), 2017 жылдың күзі, 1671-1677 жж. DOI: 

https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6(28).01 

4. Тюркулова Д., Г. Лесбаева, А.Естурлиева, Г.Аймағамбетова, 

З.Әубәкірова, Н.Козлова. Заң және экономикадағы қосымша зерттеулер 



журналы, VIII том, 6-шы шығарма (28), 2017 жылдың күзі, 2000-2006 жж. 

DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6(28).37 

5. Емелина Н., Асанова М., Козлова Н. Модельдеу және болжау. 

Монография, Қарағанды, KEUK, 2018. 



 
 

 

Орынбасарова Еркеназым Дулатқызы 

 

1 Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: PhD докторы 

Оқытатын пәндері: Менеджмент 

Ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі: 2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін 

Академиялық тәжірибе: оқу орындарында бұрынғы жұмыс орындары, оқытылатын 

пәндер және т.б., күндізгі немесе сырттай: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті, күндізгі 

2 Біліктілікті жоғарылату туралы сертификат / кәсіби біліктілікті 

куәландыратын күні немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің 

профиліне сәйкес): 

1. «Экономиканың мемлекеттік секторындағы нәтижелер бойынша басқару және 

бюджеттеу» тақырыбында біліктілігін арттыру, Қарағанды қаласының өңірлік даму 

ғылыми-зерттеу институты, 01.26.2017 (36 сағат). 

2. «Экономикаға және бизнестегі экономикалық және математикалық үлгілерді 

пайдалану» тақырыбында біліктілікті жоғарылату, KEUK 01.15.2017-24.01.2018 (36h). 

3. «Инвестициялық басқару жүйелерінің қазіргі заманғы үлгілері» атты біліктілікті 

арттыру курстары, Астана, 10.30.17-11.11.17г (72 сағат). 

4. «Ұйымды бәсекеге қабілетті басқарудың жаңа ақпараттық технологиялары» 

семинарында біліктілікті арттыру 18-19 маусымда Румынияның Крайова қаласында 

(Румыния) 

5. «Инновациялық жобаларды басқару» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру. 

Одесса қаласындағы Ұлттық политехникалық университеті, 01.22.2018-03.02.2018. 

6. Азық-түлік қауіпсіздігі, сапа және сертификаттау бойынша ЕО нормативтік-

құқықтық базасы тақырыбына арналған семинар-тренингке қатысу. FORMAPER 

агенттігімен серіктестікте «Агрокомп -« Сауда және өнеркәсіп кәсіпорындары 

қауымдастығы »ЗТБ өткізген« Агрокомп - құндылық тізбектерін, тұрақты дамуды және 

эко-инновацияны жақсарту арқылы Өзбекстан мен Қазақстанның азық-түлік және ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру »шеңберінде 

Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған, білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні 

бойынша жариялау күні немесе презентациясы бар авторлар (егер бар болса): 

1. «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті басқару жүйесі: 

институционалдық көзқарас». - Дүниежүзілік қолданбалы ғылымдар журналы 28 (6): 2013 

ж. IDOSI Publication.2013, P.759-765 Scopus. 

2. «Қазақстан Республикасында екінші деңгейлі банктер үшін дағдарысты басқару 

моделін жасау». - Қолданбалы ғылымдар американдық журналы, 2016, 13 (5): 540.551 

DOI: 10.3844 / ajassp.2016.540 .55.Скопус (авторы Комекбаева Л.С.) 

3. «Ұлттық валюта бағамы» .- IEJME - МАТЭМАТИКА БІЛІМІ 2016, VOL. 11, жоқ. 

7, 2227-2237 Scopus (бірлескен авторлар Леэль С. Комекбаева, Лента Л.А., Ольга А. Тян) 

4. «Қазақстанның инвестициялық қолдау жүйесін дамыту». - ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ БІЛІМ БЕРУ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ 2016, VOL. 11, жоқ. 12, 

5109-5127 Scopus (авторлар Баян Б. Досқалиева, Жибек М., Омарханова, Еркебұлан С. 

Кәрібаев, Баймұхаметова Аягуль С.) 5. «Қазақстанның тау-кен металлургия өнеркәсібі: 



проблемалардың қазіргі жағдайы және стратегиялық даму басымдықтары». - IEJME - 

МАТЕМАТИКА БІЛІМІ 2016, VOL. 11, жоқ. 7, 2239-2254 Scopus (Рашит С. Каренов, 

Екатерина Б. Романко, Тұрлыбек Б. Қазбеков). 

6. «Ақша-несие жүйесін дамыту». - Заң және экономика саласындағы тереңдетілген 

зерттеулер журналы, VII том, 5 (19), 1118-1126, 2016 жылдың күзі. Scopus (авторлар 

Еркебулан С.К. 

7. «Қазақстандағы инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздері» 

(Institutional Approach). - Заң және экономикадағы тереңдетілген зерттеулер журналы, 8-

том, №1 (2017): JARLE Volume VIII Issue 1 (23) Spring 2017. R.164-168. Scopus (әріптестер 

Салтанат ЕРЖАНОВА, Сағыныш МАМБЕТОВА, ҚУАТ ЖАҚСЫБАЕВ, Тұрлыбек 

ҚАЗБЕКОВ) 

9 Ғылыми немесе эксперименталды дизайндағы жаңа кәсіби, даму, авторлық немесе 

бірлескен авторлардың қысқаша тізімі. 

Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды әрекеттерді 

көрсете аласыз. 



Куттыбаева Нургуль Болатовна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Жоғарғы: Е.А.Бөкетоа атындағы Қарағанды Мемлекеттік 
Университетінің «Бухгалтерлік учет және аудит» мамандығы,   

Ғылыми дәрежесі: «Экономика» мамандығының PhD докторы 
Оқытатын пәндері: «Кәсіпқорғы», «Экономикалық ғылымдар», «Салалар 

экономикасы» 
ЖОО жұмыс жасау уақыты: 2016 ж. басиап 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 
2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- «PMI PMBOK Guide 6 Edition стандартына негізделген жобаларды 
басқару тәжірибесі» тақырыбындағы семинарға қатысу. 

- «Микроэкономикалық және макроэкономикалық теорияның қазіргі 
мәселелері» семинарына қатысу 

- B1 деңгей - кәсіби ағылшын тілі сағаты 144 сағат және сертификат 
алды 

- «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңына 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
басымдылықтары: Болашақ-Баспа, «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  №2, 2014, 
239-242; 

- Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики: 
Przemysl, «Nauka I Studia» redacji. Materialy X Miedzynarodowejnaukowi – 
praktycznejkonferencji«Aktualne problem nowoczesnychnauk». № 8. 2014 , Р. 76-
83; 

- Нарастающая глобализация как характерная черта современного 
общества; Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(74)/2014, Стр. 188-194; 

- Конкуренция  как  образ жизни и движущая сила развития общества: 
Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(75)/2014 Стр. 162-169; 

- Теоретический и методический  подход  к  проведению  конкурентного 
анализа: Издательство Карагандинского государственного университета им. 



Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№1(77)/2015, Стр. 49-55; 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе  
структурных сдвигов в занятости населения: Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», Česká republikaPrague, New approaches in economy and 
management  :  materials of the VI international scientific conference on 
September 15–16, 2016. P. 90-94; 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе 
индекса структуры и динамики занятости населения: Издательский дом 
«ЭКО», Журнал «Труд в Казахстане», 5 (209) 2016., Стр. 2-8; 

- Аssessing  the  level  of  competitiveness  of  the republic  of  Кazakhstan  
on  the  basis  of  world rankings analysis: International Economic Society, 
International Journal of Economic Perspectives, North CyprusVia Mersin 10, 
Turkey, 2016, Volume 10, Issue 3, Стр. 101-112; 

- Қазіргі экономикадағы аймақтың  бәсекелесу қабілетінің концепциясы 
және моделі: артықшылықтары мен  шектеулері: НИИ Регионального 
развития, Вестник регионального развития, РК, г.Караганда, № 1-2 (40) 2016, 
Стр 6-17; 

- Ғаламдану  жағдайында  елдердің  бәсекеге  қабіліеттілігінің  дамуы: 
ҚҚЭУ, ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция 
журналы; №1 (40) 2016 Стр. 78-85; 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса  структуры 
и динамики занятости населения: Министерство национальной экономики 
РК, Комитет по статистике, Журнал «Экономика и статистика», № 3/2016 
Стр. 142-147; 

- Мировой опыт повышения конкурентоспосоности национальной 
экономики: Science and Education LTD.  Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Science and civilization» Volume 1. 
Economic science. 2016. P. 25-29 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

CальжановаЗауреАбильдиновна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

        Жоғарғы білім: 

        Ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының докторы, 2003 ж. 

08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын басқару мамандығы 

        Ғылыми атағы: 08.05.00 - Экономика және халық шаруашылығын 

басқару мамандығы бойынша профессор 

Оқытатын пәндері: Тәуекел - Ұйымдағы басқару, Фирманың 

экономикалық қауіпсіздігі 

Ғылыми-педагогикалық тәжірбиесі:32 жыл 

2 . Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу  

− «Экономиканы мемлекеттік реттеу» электронды оқулығына 

авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 

(авторлар Омарханова Ж.М., Досқалиева Б.Б., Сихымбаева Д.Р., Садуақасова 

Ж.М., Букенова А.А., Безлер О.Д.) №107 IS 007124 

- «Қазақстан Республикасының инновациялық экономикасын 

қалыптастыру және дамыту жағдайында зияткерлік капитал: жинақтау, 

бағалау және тиімді пайдалану механизмдері» (2012-2014 жж.) Тақырыбы 

бойынша «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым 

комитеті» мемлекеттік мекемесінің гранты бойынша іргелі ғылыми 

зерттеулерді орындаушы; 

- - «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» мемлекеттік мекемесінің гранты бойынша 

«Қазақстан экономикасының кеңістіктік құрылымдық құрылымы: теориясы, 

әдістемесі және реттеу механизмдері» тақырыбындағы іргелі ғылыми 

зерттеулердің жетекшісі (2015-2017) 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 
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