
 

 
 

Улыбышев Дмитрий Николаевич 

 

1 Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

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

«Қаржы және несие» мамандығы, «Банк ісі» мамандығы, бітірген жылы - 2000 

ж. 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты, мамандығы 

08.00.05 «Экономика және халық шаруашылығын басқару (сала және қызмет 

саласы бойынша)», марапатқа ие болған күні: 03.03.2009 ж. 

Ғылыми атағы: 08.00.00 «Экономика» мамандығы бойынша доцент, 

тапсыру мерзімі 24.02.2010. 

Оқытылатын курстар: 

А) Organizing and planning of scientific researches (магистратура); 

Б) Әлеуметтік экономика (магистратура) 

Ғылыми-педагогикалық өтілі - 17 жыл, оның ішінде Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университетінде жұмыс тәжірибесі - 10 жыл. 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

2017 жыл: 

А) «Университеттегі оқу үрдісіндегі сыни ойлау» семинары, Қарағанды, 

КЭУК; 

Б) «Экономиканың мемлекеттік секторындағы нәтижелер бойынша 

бюджеттеуді басқару» біліктілікті арттыру курстары, Қарағанды, Өңірлік даму 

ғылыми-зерттеу институты. 

2016 жыл: 

А) ЕА Erasmus + жобасы бойынша «Орталық Азиядағы Оқыту, оқыту 

және кәсіпкерлік орталығы» атты Вена, Вена экономика және бизнес 

университетінің бесінші семинары; 

Б) «Технологияларды коммерцияландыру негіздері» семинары, 

Қарағанды, Фитохимия институты. 

2015 жыл: 



А) ЕА Эразмус + жобасы бойынша «Орта Азиялық оқыту, оқыту және 

кәсіпкерлік орталығы» жобасы бойынша жұмыс кездесуі, Алматы, Жаңа 

экономикалық университеті 

Б) «Самарқанд - шығыс інжу-2015» туристік фестивалі, Самарқанд, 

Самарқанд мемлекеттік экономика және қызмет институты. 

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

Карагандинская область в суверенном Казахстане: устойчивое развитие и 

смена техно-экономических основ конкурентоспособности. Коллективная 

монография. – Караганда: ФормаПлюс, 2012. – 464с. – в соавт. 

1) Развитие системы социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностями: обеспечение доступности зданий, инклюзивное образование, 

профессиональная реабилитация, социальные услуги на дому. Коллективная 

монография. – Караганда: КЭУ Казпотребсоюза, 2012. – 348с. – в соавт. 

2) Оценка результативности национальных инновационных систем 

стран-участниц Таможенного союза // Вестник Киевского национального 

университета им. Т.Г. Шевченко. – 2012. – №143. – С. 21-24. – в соавт. 

3) Интеллектуальный капитал как важнейший фактор развития 

современной инновационной экономики // Вестник регионального развития. – 

2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

4) Анализ результативности предпринимательства в Казахстане // 

Вестник регионального развития. – 2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

5) Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49. – в соавт. 

6) Ретроспективный анализ динамики накопления нематериальных 

активов фирмами Казахстана // Вестник регионального развития. – 2013. – № 

1-2(34). – С.95-99 

7) Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в 

контексте перспектив размещения производительных сил и расселения 

населения на период до 2030 года. Коллективная монография. – Караганда: 

ТОО «ТАиС», 2013. – 166с. – в соавт. 

8) Intellectual capital evaluation methods and analysis // European Journal 

of Natural History. – 2013. – №6. – Р. 37-39. – в соавт. 

9) Оценка результативности использования интеллектуального 

капитала в Республике Казахстан // Вестник регионального развития. – 2013. 

– № 3-4(35). – С. 88-96. – в соавт. 

10) Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан // Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 (36). 

– С. 17-28. – в соавт. 

11) Предпосылки и проблемы взаимодействия национальных 

инновационных систем стран Евразийского Экономического Союза // 

Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. – 

2015. – №1. – С. 94-97. – в соавт. 



12) Development of Production Capacities in Agricultural Product Processing 

in the Urbanized Agglomeration Areas of Astana by 2030 // Journal of Advanced 

Research in Law and Economics. – Summer, 2016. – Volume VII. – Issue 3(17). – 

P. 505-516. – в соавт. 



 
 

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 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

- Государственное регулирование экономики. (Учебник) Соавторы 

Доскалиева Б.Б., Сихимбаева Д.Р.,Омарханова Ж.М.,Садвакасова Ж.М. 

Карагандинский экономический университет, Караганда, 2016, объем 27,2 



- Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 

- Development of production capacities in agroculturel product processing in 

the urbanized agglomeration areas of the Astana by 2030, 

соавторыГелашвилиН.Н., ЖайлауовЕ. Journal of advanced research in law and 

economics. Volume VII, issue 3 (17), 2016. (база Scopus); 

- Increasing of the Competitiveness Branch of Cattle Breeding, 

соавторыОмархановаЖ.М., МухамбетоваЗ.С., МатаеваБ.Т. Current science, A 

Fortnightly journal of Research. Volume 112, issue 6 (2017-03-25) БазаScopus 

-Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 
- Новые возможности развития малого и среднего бизнеса в Казахстане в 

рамках Концепции государственного регулирования предпринимательской 

деятельности до 2020 года. Соавтор Копсажарова Г.А. Фундаментальные 

исследования №8 (часть 4), 2014 – с.918-922 (РИНЦ-0,330), объем 0,3 

- Регион в системе мирохозяйственных связей. Соавторы Гельманова З.С., 

Жанысбаева Л.С. Международный журнал экспериментального образования №5 

(часть 2), 2014 – с.117-121 (РИНЦ-0,674), объем 0,3 

- Управление затратами на качество в рамках Международных стандартов 

ISO, соавтор Гельманова З.С. Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований №11 (часть 4), 2014 – с.634-637 (РИНЦ-0,799), 

объем 0,3 

- Глобальная продовольственная проблема и Казахстан. Соавторы 

Жанысбаева Л.Б., Беспаева Р.С. Международный журнал экспериментального 

образования «Моделирование и прогнозирование экономических процессов. 

Актуальные проблемы науки и образования» 2013г. (РИНЦ-0,674), объем 0,5 

- Становление экономической мысли формирования и развития 

межрегиональных взаимоотношений на мезоуровне. Соавтор Гелашвили 

Н.Н. Новый взгляд. Международный научный вестник: Сборник научных 

трудов. Выпуск 18/ Под общ. Ред. С.С.Чернова.- Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2017, стр. 98-109. Объем 0,6 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притворова Татьяна Петровна 

 

1. Білімі:  академиялық және ғылыми дәрежелері, кәсіптік 

біліктілігі, оқытылатын пәндер (магистратура, докторантура) ,  осы 

мекемеде жұмыс істеген  уақыты: 

1. Экономика ғылымдарының докторы, профессор. Оқытатын пәндері: 

«Экономикадағы мемлекеттік сектордағы нәтижелерді басқару және 

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

шаруашылығының қазіргі мәселелері». 

ЖОО жұмыс істеген уақыты:  

2015 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін 

2. Куәліктер / Кәсіби біліктілікті арттыру туралы күні көрсетілген 

сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

пәндердің профилі бойынша) 

1. «Тұрақты дамуды қаржыландырудағы инновациялық шешімдер: 

әлеуметтік медианың рөлі», «Зерде» Ұлттық ақпараттық-коммуникациялық 

холдингі »АҚ, Астана 2015 

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

world»,  

Қазақ технология және бизнес университеті, 2016 жылғы 18-22 сәуір  

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

атауы, бірлескен авторлары (бар болса), жарияланған және / немесе 

ұсынылған, жарияланған күні немесе презентациясы: 

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

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

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

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

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

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

S.Kaidarova)  (База данных Thomson Reuters). 



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

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

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

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

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

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

Scopus). 

5. Қазақстанда өзін-өзі жұмыспен қамту: үрдістер мен сәйкестендірудің 

қиындықтары. - Экономиканың өзекті мәселелері. - 2016 ж. - №8 (182). - 246-

255-беттер. 0,8 б.п. (бірлескен авторлықта: Г.Пестунова, О.Кулов). (База 

данных Scopus).  

6. Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from 

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

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

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

  Соңғы бес жылда жарияланған басылымдардың жалпы саны - 109 

ғылыми мақала, соның ішінде 56-ы отандық мерзімді басылымдарда, 22-і 

шетелдік басылымдарда, ТR, Scopus, РИНЦ деректер базасында, 31-і 

халықаралық конференция материалдарында жарияланды. 

 

 

 



 

           

 
 

Невматулина Карина Анваровна 

 

1 Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

2005 ж. - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

«Экономика» мамандығы бойынша магистратура, экономика магистрі; 

2014 ж. - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

экономика ғылымдарының докторы, PhD. 

2014 - 2015 жж. «Экономика және менеджмент» кафедрасының 

оқытушысы; 

2015 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Халықаралық бағдарламалар, жобалар 

және академиялық ұтқырлық және үйлестіру орталығы» директорының 

орынбасары, «Экономика және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы. 

Оқытатын пәндері: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпорынның 

инвестициялық және инновациялық қызметі», «Бизнес-жоспарлау» 

(бакалавриат), «Стратегиялық шығындар менеджменті» (магистратура). 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

2008 ж. «Бухгалтерлік есеп» курсын аяқтау туралы сертификат. 1: C есеп 

8.0. Салық және салық салу. 

2009 ж. Қазақ тілі курсын аяқтау туралы сертификат. 

2010 ж. Ағылшын тілінің курсын аяқтау туралы сертификат. 

2010 ж. Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару институтында 

біліктілікті жоғарылату курсының аяқталғандығы туралы сертификат. 

2017 «Бизнес-жоспарлау» курсын аяқтау туралы сертификат. 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

          1. 2012 год, Актуальные проблемы обеспечения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг в условиях глобализации: 



Материалы  международной научно-практической конференции, Политико-

правовой режим функционирования СЭЗ в Республике Казахстан; 

2. 2012 год,  Зеленый бизнес: жизнь ради будущего: Материалы 2-ой  

международной научно-практической конференции – Киев: КНУ им. Т. 

Шевченко,  Мировой опыт развития СЭЗ и возможность его использования в 

Казахстане; 

3. 2012 год, Вестник КЭУ. Экономика, философия, педагогика, 

юриспруденция, Сравнительный анализ эффективности деятельности 

мировых финансовых центров; 

4. 2012 год,   Статья Вестник КЭУ. Экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция, Перспективы развития регионального 

финансового центра города Алматы  в качестве международного 

финансового центра; 

5. 2013 год,  Современные интеграционные процессы: качественно 

новые формы: Материалы международной научно-практической 

конференции, Основные направления и перспективы развития свободных 

экономических зон в Республике Казахстан;  

6. 2013 год,  Научный журнал «Вестник Университета «Туран», Оценка 

и анализ международных финансовых центров и оффшорных зон в качестве 

специфических форм СЭЗ; 

7. 2013 год,  Middle-East Journal of Scientific Research, Role of Special 

Economic Zones in Development of the Republic of Kazakhstan 

8. 2013 год,  Журнал European Applied Sciences, Опыт Республики 

Казахстан по внедрению новых финансовых инструментов как основы 

развития Регионального финансового центра города Алматы (РФЦА) 

9. 2013 год,  Модернизация и развитие современного инновационного 

общества: экономические, социальные, правовые, философские тенденции: 

Материалы  международной научно-практической конференции,  Часть 3- г. 

Саратов, Тенденции развития свободных экономических зон в странах мира; 

10. 2014 год,  Вестник КазНУ. Серия экономическая, Некоторые аспекты 

формирования и классификации свободных экономических зон; 

11. 2014 год,  Научный журнал «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки», №6. Часть 2, Краснодар, Роль 

специальных экономических зон в развитии Республики Казахстан; 

12. 2015 год, Журнал «Научный результат», Белгород, Приоритеты 

развития специальных экономических зон республики Казахстан; 

13. 2016 год, Материалы МНПК проблемы и перспективы развития 

экономики, управления и кооперации, часть 1, Москва, Оценка 

эффективности экономической деятельности специальных экономических 

зон Казахстана; 

14. 2016 год, Сибирский торгово-экономический журнал, Омск,  

экономико-правовые механизмы деятельности пециальных экономических 

зон в республике Казахстан; 

15. 2016 год, Монография «Пути совершенствования деятельности 

специальных экономических зон в Республике Казахстан». 



16. 2017 год, Учебное пособие «Стратегическое управление затратами». 



 
 

Мухамбетова Замира Сейдахметовна 

 

1 Білімі: жоғарғы – Қарағанды қ. Центрресоюз кооператив институты 

Академиялық және ғылыми дәрежсі – экономика ғылымдарының 

кандидаты. 

Оқытылатын пәндер: Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін басқару, 

шығындарды басқару 

осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен кезеңі: – 1994ж. бастап   

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- Инновациялық жобаларды дайындау және насихаттау, Қарағанды, 2015 

ж., 26 қыркүйек, «Сары-Арқа» технопаркі, 24 сағат, куәлік, 2015ж. 

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

1. Социально-экономическое положение членов государств 

таможенного союза. II Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и управления». 3-4 декабря 

2013. Чешское издательство Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

(Прага) (РИНЦ). 

2. Нарықтық экономикадағы шағын және орта бизнестің 

инновациялық жағдайы. Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом. 

Международная научно-практическая конференция. Астана: ТОО Мастер По, 

23.09.2015. – 330с. 

3. Уровень жизни населения в Центральном Казахстане – анализ 

аспектов потребительских способностей. Перспективы развития науки т 

образования: сборник научных трудов по материалом Международной 

научно-практической.конференции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Часть 4. 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 39-44 (РИНЦ) 

4. Современное состояние занятости населения в Республике 

Казахстан. «Актуальные проблемы экономики труда  в сельском хозяйстве». 

Материалы международной научно-практической конференции. (27-30 июня 

2014 г.) – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – 256 с. Стр. 219-228 



 
Ф.И.О. Муликова Салтанат Алтаевна 

 

          1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежелері, кәсіптік 

біліктілігі, оқытылатын пәндер,  осы мекемеде жұмыс істеген  уақыты: 

Жоғары, тарихи 

Педагогика ғылымдарының докторы 

Әлеуметтану, педагогика 

ЖОО жұмыс істеген уақыты:2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,толық жұмыс күні 

Мәскеу мемлекеттік тарихи-өлкетану мұрағаты 

Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.Букетова толық жұмыс күні 

3 Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, 

ұстанымның қысқаша сипаттамасы (күндізгі, сырттай). 

ҚЭУ құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы толық жұмыс 

күні 

2. Куәліктер / Кәсіби біліктілікті арттыру туралы күні көрсетілген 

сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

пәндердің профилі бойынша) 

 

Педагогика ғылымдарының докторының дипломы 

 1.Кәсіби ұйымдарға мүшелік. ҚҚЭУ кәсіподағының мүшесі  

2 Марапаттар мен жүлделер. «2013 жылы Қазақстандағы ЖОО үздік 

оқытушысы»  

3 Қызмет көрсету қызметі (мекеме ішінде және одан тыс). Жоқ 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен 

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

және / немесе ұсынылған, жарияланған күні немесе презентациясы: 

 Мукликова С.А., Кенжебаева С.К., Абдакимова М.К. Жастар 

ортасында салауатты өмір салтын насихаттау // Эксперименттік білім берудің 

халықаралық журналы, 2014. - №3 (2). - П.97-43. 

  Муликова С.А. Ақпараттық ортадағы маманның ақпараттық-

аналитикалық қызметін құрылымдық және ақпараттық талдау // Ректорлар 

кеңесі, 2014 ж. - № 2 - П.46-56 

 



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 
 

 

 

 

 

 
 



 
Клишина Марина Васильевна 

 

1. Білімі:  академиялық және ғылыми дәрежелері, кәсіптік 

біліктілігі, оқытатын пәндері (магистратура, докторантура),  осы 

мекемеде жұмыс істеген  уақыты: 

Негізгі білімі: Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті - 

мамандығы: философия, біліктілігі: философия оқытушысы. Екінші жоғары 

білім – мамандығы , юриспруденция . «Фемида» академиясы, 

юриспруденция. 2005 ж 

Аспирантура: Мәскеу мемлекеттік университеті. М.В. Ломоносов - 

мамандығы: философия, біліктілігі: философия оқытушысы. 

Ғылыми дәрежесі: ф.ғ.к., (1986) - «Диалектикалық және тарихи 

материализм» мамандығы 09.00.01. 

Ғылыми атағы: доцент 1992 жылдан бастап 

Оқытатын пәндері: Тарих және философия ғылымы 

1975 жылдың 1 тамызынан бастап Қазтұтынуодағы КЭУда жұмыс 

істейді. 

Академиялық тәжірибесі: 1973 - қазіргі уақытқа дейін - Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, 1980-1982 жж. ММУ. 

М.В.Ломоносов атындағы механика-математика факультеті, келісім бойынша 

сағатына төлеу. 

2. Куәліктер / Кәсіби біліктілікті арттыру туралы күні көрсетілген 

сертификаттар немесе кәсіби тіркеу  
Біліктілікті арттыру: 

- 06.09 2014-25 .10.2014 - «Инновацияларды енгізу және ғылыми 

жобаларды коммерциализациялау» дәрістер курсы (ЖОО КҚББ ҚҚЭУ), 36 

сағат; 

- 11.28 . 2016-08.12.2016 - «Массалық ашық онлайн курстарын дамыту» 

тақырыбында дәріс курсы. Медиа контент жасау кезеңі, 36 сағат; 

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік - Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінің кәсіподағы. 

Марапаттар мен сыйлықтар: 

а) Қарағанды облысы ҚХА ғылыми сараптама тобының дипломы, 2015ж 

b) 2016 жылғы ҚҚЭУ 50 жылдығына орай ҚР БҒМ Құрмет грамотасы 

 Ғылыми жобаларға қатысу: 

- 2013 жылғы 13 наурыздағы № 94 мемлекеттік сатып алу туралы 

шартты іске асыру туралы «Қарағанды облысының ішкі саясат 

басқармасымен» «Гуманитарлық және бейбітшілік - тарихи мұра, елдің одан 

әрі дамуының маңызды ресурсы» грантының тақырыбына қатысуы 



- «Студенттердің азаматтықты, ұлтаралық келісімді және 

конфессияаралық толеранттылықты дамытудағы қоғамдық-саяси пәндердің 

рөлі» тақырыбының жетекшісі, 2016-2018 жж. 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен 

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

және / немесе ұсынылған, жарияланған күні немесе презентациясы: 

 Клишина М.В., Клишина Е.А. Қазақстандағы әлеуметтік жетімдікке 

жол бермеу проблемалары // «Әлеуметтік қызметкердің жетім балалармен 

жұмыс істеуіне дайындықтың мазмұны және технологиялық аспектілері» 

халықаралық ғылыми-практикалық семинарының материалдары .- 

Қарағанды: PRINT SHOP, 2016.-р. -0.5 с. 0.25 / 0.25 

 Клишина М.В. Шығармашылық субъективтіліктің көрінісі ретінде // 

ХIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы «Кәсіптік оқытудың 

нақты психологиялық-педагогикалық мәселелері» - Башқұртстан 

Республикасы, Стерлитамак қ., 2016 жыл 3 наурыз - П.93-97 

 Клишина М.В., Клишина Е.А. Инновациялық экономиканың 

инновациялық білім беруі // «Жаһандану жағдайындағы бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау және біліктілігін арттыру» атты халықаралық оқу-

әдістемелік конференция ҚР, Қарағанды, 2016 жылғы 26-27 мамыр 

 Клишина М.В. Халықаралық лаңкестік пен экстремизмге қарсы тұру 

үшін бірыңғай ғаламдық желіні құрудың проблемалары мен келешегі // 

«Дінаралық және этносаралық келісім: Қазақстанның тәжірибесі» аймақтық 

ғылыми-теориялық конференциясы. Қарағанды. 15 желтоқсан 2015 жыл. 

 Клишина М.В., Клишина Е.А. Әлеуметтік-еңбек саласын әлеуметтік 

келісімге қол жеткізудегі халықаралық-құқықтық реттеудің ролі // «Жаңа 

экономикалық саясат - өңірдің тұрақты дамуының негізі» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары - Қарағанды, 19 желтоқсан 

2015.- 292-296-б. с 

 Клишина М.В., Клишина Е.А. Экономика, моральдық және 

қауіпсіздік мақсаттарымен анықталған келешектің жаһандық бағыттарына // 

«Жаңа экономикалық саясат - аймақтың тұрақты дамуының негізі» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 

Қарағанды, 19 желтоқсан 2015.- 296-299 бет. -03 б. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Шығармашылық және рухани - білім 

беруді реформалау тұрғысынан мақсатты бағдарлар // Академик Е.А.Бөкетов 

атындағы ҚарМУ философия және психология факультетінің 20 жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. қазан, 2015 ж., S. 

83-87 .- 0,4 / 0,1 п.п. 

Клишина М.В., Оспан А.К., Рухани дағдарыс жағдайларындағы 

жастардың артықшылықтары // «Қазіргі әлемдегі дін: этносаралық және 

конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, діни экстремизм 

мен терроризмнің әсерін жеңу» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция. 2016, 1 том С.39-41 б.б. 

 Клишина М.В., Кинсфатер А.С. Дін және өнер // «Қазіргі әлемдегі 

дін: ұлтаралық және конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін 



қалыптастыру, діни экстремизм мен терроризмнің әсерін еңсеру» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы - ҚР, Қарағанды, 2016 

жылғы 8 сәуір. 1 том 41-45 б.б. 

 Клишина М.В., Амангелдин Р. Толеранттылық - мәдени құбылыс. // 

«Қазіргі әлемдегі дін: ұлтаралық және конфессияаралық қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру, діни экстремизм мен терроризмнің әсерін жеңу» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Қазақстан, Қарағанды, 

2016 жылғы 8 сәуір. 1 том. 114-117 б.б. 

 Клишина М.В., Кулмагамбетова Д. Этносаралық және 

конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісі // «Заманауи әлемдегі дін: 

ұлтаралық және конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, 

діни экстремизм мен терроризмнің әсерін жеңу» халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы, ҚР, Қарағанды қ., 2016 ж. 8 сәуір. . 123-125 б.б. 

 Клишина М.В., Чеботарева Ю.М. Қазіргі қоғамдағы этносаралық 

қарым-қатынас мәдениеті // «Заманауи әлемдегі дін: этносаралық және 

конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, діни экстремизм 

мен терроризмнің әсерін жеңу» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция, Қазақстан, Қарағанды 2016 ж. 125-125 б.б. 

Клишина М.В., Васильева Е. Әлемдік және діни көзқарас // «Қазіргі 

әлемдегі дін: этносаралық және конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыру, діни экстремизм мен терроризмнің әсерін еңсеру» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, ҚР, Қарағанды, 2016 

жылғы 8 сәуір. 1 том. 150-152 б.б. 

 Клишина М.В., Алжебаева А.Н., Дәстүрлі емес діни бірлестіктердің 

қатысуының психологиялық ерекшеліктері // «Заманауи әлемдегі дін: 

этносаралық және конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыру, діни экстремизм мен терроризмнің әсерін еңсеру» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Қазақстан, Қарағанды 08 

сәуір 2016 ж. 1 том.. 209-213 б.б. 

Клишина М.В., Володина Э. Экстремизм, сепаратизм және халықаралық 

лаңкестік // Халықаралық «Қазіргі әлемдегі дін: этносаралық және 

конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, діни экстремизм 

мен терроризмнің әсерін жеңу», Қазақстан, Қарағанды, 2016 жылғы 8 сәуір . 

1 том, 240-243 б.б. 

 



 
 

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. 

 



 

 

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):  

 - Разработка Маркетингового, Финансово-экономического разделов по 

объему работ: «Корректировка технико-экономического обоснования 

«Строительство паромного комплекса в Порту «Курык» и эксплуатация 

универсальных грузопассажирских паромов»;  

- «Реализация маркетинговых мероприятий с целью продвижения услуг 

компании на рынок г. Караганды»;  

- «Услуги по паспортизации зданий»;  

- «Тренинг для представителей строительных организаций по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов»;  

- Корректировка финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в 

уставном капитале АО «НК «СПК «Сарыарка» с последующим увеличением 

уставного капитала ТОО «Индустриальный парк «Металлургия – 

Металлообработка» для реализации проекта по строительству 

инфраструктуры Индустриального парка в городе Караганда;  

- Услуга по разработке разделов "Социально-экономическая характеристика 

города Атырау и урбанизированной территории района на внутреннем и 

мировых рынках в среднесрочной перспективе", "Определение товарной 

специализации ТЛЦ в городе Атырау", "Определение оптимального района 

размещения ТЛЦ в городе Атырау", "Финансово-экономические расчеты и 



обоснование" в рамках предварительного ТЭО "Строительство транспортно-

логистического центра в г. Атырау";  

- Адаптация финансового и маркетингового раздела ТЭО "Завод по 

производству сжиженного природного газа производительностью 100 млн. 

м3 в год в г. Тараз";  

- Разработка карты развития предпринимательства города Жезказган;  

- Научно-исследовательская работа по подготовке акта научной экспертизы 

обоснования необходимости присоединения территорий Бухар-Жырауского 

района к г.Темиртау. 
 

 

 



  
Емелина Наталья Константиновна 

 

1 Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіптік біліктілігі, 

оқытылатын пәндері (магистратура, докторантура), осы ұйымдағы уақыт пен 

жұмыс уақыты 

Білімі: Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.А. Букетова - 

мамандығы: қолданбалы математика, біліктілігі: математик, бағдарламалық 

инженер. 

Конкурс: Центросоюздың Қарағанды экономикалық университеті - 

08.00.05 «Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы 

бойынша экономика ғылымдарының кандидаты. 

Ғылыми дәрежесі: Ph.D. (2008 ж.) - 08.00.05 «Экономика және халық 

шаруашылығын басқару» мамандығы. 

Ғылыми атағы: жоқ. 

Оқытатын пәндері: Басқарудағы математикалық модельдер, ғылыми 

зерттеулердегі экономикалық талдау. 

Мен Қазпотребсоюздағы ҚЭУ-да 2000 жылдан бері жұмыс істеймін. 

2 Біліктілікті жоғарылату туралы сертификат / кәсіби біліктілікті 

куәландыратын күні немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

пәндердің профиліне сәйкес): 

- «Экономикалық жоғары оқу орындарында математикалық пәндер 

циклін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету әдістемесі», ҚазЭУ, Алматы қ. (2011 

жылғы 23 ақпаннан 2011 жылдың 25 ақпанына дейін, 36 сағат); 

- Coursera платформасында «ЕҢБЕКТІЛІК» МАГ «Эконометрика», HSE 

(1.03.15 бастап 25.05.15 дейін, 80 сағат); 

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

Оңтүстік-Шығыс Еуропа ғылыми-зерттеу институты, Регенсбург, Германия 

(11.23.2015.20.11.11.2015 ж., 25 сағат); 

- Coursera платформасында, HSE (01.18.16 - 03.29.16, 40 сағат) - «Ойын 

теориясы» МАОК. 

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) 



1. Қазақстандағы бидай бағасы және әлемдік мұнай бағалары: Талдау 

және қорытынды // Дүниежүзілік қолданбалы ғылымдар журналы, Пакистан, 

2013. 

2. «Эконометрика» мемлекетте. тілі, оқу-әдістемелік құралы, Қарағанды, 

KEUK, 2013. 

«Больмамдаудың экономикалық дамуы», Қарағанды, KEUK, 2013 оқу 

курсы. 

4. «Оңтайлы шешімдерді қабылдау әдістері», Тәжікстан, Қарағанды, 

KEUK, 2014. 

5. «Шағын және орта бизнес кәсіпорындарында металл профильдерін 

өндіруді оңтайландыруға арналған модельдер» // «Экономика және 

статистика», Астана, № 3, 2014 ж. 

6. «Әлемдік экономика мен әлемдік тауар нарықтарының болжамдары», 

Тәжрибелік, Қарағанды, KEUK, 2015. 

7. «Ядролық экономика телемедицинасы», Қарағанды, KEUK, 2015 оқу 

курсы. 

8. «ТІМІШШЕШІНІҢ ҚЫБЛЫЛЫҚ ӘДІСТЕРІ», Қарағанды, KEUK, 

2015 оқу курсы. 

9. «Деректерді талдау және экономиканы болжау», Қарағанды, KEUK, 

2015 оқу курсы. 

10. «Эконометрика», Қарағанды, KEUK, 2015 оқу курсы. 

11. «Басқарудың құзыретті шешімдерін қабылдаудың экономикалық 

негіздері үшін математикалық әдістер мен модельдерді қолдану», Монграф, 

Белгород, ЖШС «Эпицентр», 2015. 

12. «Жалақы жасау: гендерлік аспект» // «Экономика және статистика», 

Астана, №1, 2016. 

13. Ғылыми немесе эксперименталды дизайндағы жаңа кәсіби, даму, 

авторлық немесе бірлескен авторлардың қысқаша тізімі: 

14 «Эконометрика» (Электронды оқулық), 2015 ж. № 175 авторлық 

құқық объектісіне мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. 

15 №508 авторлық құқық объектісіне мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 

«Оңтайлы шешімдерді қабылдау әдістері» (Электронды оқулық), 2015 ж. 

 

 

 

 

 



 
 

Гимранова Галия Ильясовна  

 

1. Білімі:  академиялық және ғылыми дәрежелері, кәсіптік 

біліктілігі, оқытатын пәндері (магистратура, докторантура,  осы 

мекемеде жұмыс істеген  уақыты: 

Экономист,  М.Горький атындағы  Орал мемлекеттік университеті, 1991; 

2. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (аспирант),  3. 

Экономикалық теория  және ЖМБ кафедрасының оқытушысы;  4. 08.00.01 - 

Экономикалық теория мамандығы бойынша экономика ғылымдарының 

кандидаты, 2004ж., доцент; 5. Экономика және менеджмент факультетінің 

деканы, 2006 ж. 6. Экономикалық теория және ЖМБ кафедрасының 

профессоры, 2014 ж., 

Ғылыми-педагогикалық өтілі - Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінде- 26 жыл 

Оқытатын пәндері: Аймақтық экономика және басқару; 2. Микро, 

макроэкономикалық талдау (магистратура) 

2. Куәліктер / Кәсіби біліктілікті арттыру туралы күні көрсетілген 

сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

пәндердің профилі бойынша) 
- «Жасыл бизнестің заманауи технологиялары», Т.Шевченко атындағы 

Киев ұлттық университетінің экономика факультетінің КЭУ филиалы, 

экономика ғылымдарының докторы, профессор В.Д.Базилевич, 

Г.А.Купалова, 2016 жыл 14-22 қыркүйек. 

 

- 2017 жылғы 16-26 қаңтарда «Экономикадағы мемлекеттік сектордағы 

нәтижелерге арналған басқару және бюджеттеу» Өңірлік даму ғылыми-

зерттеу институтының жеке секторында біліктілікті арттыру курстары. 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған, бірлескен авторлар аты-

жөні (егер бар болса), жарияланған күні немесе презентациясы (білім 

беру бағдарламалары мен пәндердің профиліне сәйкес). 

Social Policy in the Republic of Kazakhstan: Its Efficiency and Impact on 

Social Stability Development //International Journal of Economic Perspectives 

(ISSN:1307-1637) Online Contents. Volume 10, Issue 4. December 2016 

Мұнай-газ саласының экономикаға әсері. //Финансовый вестник №2 

(33), 2016. С.101-109 



 Экологиялық білім заманауи қоғамдағы жоғары білімнің ажырамас 

бөлігі  ретінде. // Қазақстанның жоғары мектебі, Bologna process Kazakhstan. 

2016,б.28-0,7п.л. 

  Дамыған елдердегі әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары, ТМД 

елдеріне арналған қорытындылар  (бірлесіп авторы К.Кудаспаев). - КНПК 

«Кәсіпорындардың, өндірістердің, кешендердің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының өзекті мәселелері»  Красноярск қ. Ғылыми-инновациялық орталық 

, 2013. С.111-118 

Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері // 

МНП - «Ауыл шаруашылығындағы еңбек экономикасы өзекті мәселелері» 

конференциясы 2014 ж. 27-30 маусым, Уфа Башқұрт МАУ 

  «ЖМБ» мамандығы бойынша бітірушілердің мемлекеттік қызметіне 

дайындық және оны қабылдаудағы құзыреттілік тәсіл // «Жаһандану 

жағдайында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау және біліктілігін 

арттыру»: Материалдар Int. оқу әдістемесі. 2016 жыл 26-27 мамырТ1. 

Қарағанды:ҚҚЭУ.С.332-336  

  Салық жүйесін үйлестіру. // «ХХI ғасырдағы заманауи қоғам үшін 

жаһандық проблемалар: жаңа мүмкіндіктер, даму перспективалары, іс-қимыл 

стратегиясы». - Қарағанды, 2016 (бірлескен авторы). P.279-282 Арнайы 

экономикалық аймақтарды құрудың экономикалық және тарихи 

алғышарттары // Қорлар және қолданбалы ғылымдар - 2015. Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция. Англия, Шеффилд, 30 қазан - 7 қараша 

2015 ж. (Бірлескен автор) 



 
 

Аубакирова Гульбану Турсыновна 

 

1. Білімі:  академиялық және ғылыми дәрежелері, кәсіптік 

біліктілігі, оқытылатын пәндер (магистратура, докторантура) ,  осы 

мекемеде жұмыс істеген  уақыты:  
«Орта мектептің ағылшын тілі мұғалімі», Алматы педагогикалық шет 

тілдер институты, 2. «Экономика» Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті, ф.ғ.к., , ҚҚЭУ қауымдастырылған профессоры 

Ғылыми тәжірибесі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті 37 жыл 

Оқытатын пәндері: Шет тілі (кәсіби) 

2. Куәліктер / Кәсіби біліктілікті арттыру туралы күні көрсетілген 

сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

пәндердің профилі бойынша) 
«Science Direct and Scopuc Training» 4 желтоқсан 2012ж.  6 сағ.көлемінде 

Сертификат, ҚҚЭУ 

«New Using Professional English in use Series » 17 қаңтар 2013ж.3сағ 

көлемінде. Сертификат, ҚҚЭУ 

«Introduction to teaching English for socializing within banking and finance 

context » 16 маусым 2014ж. 3сағ көлемінде. Сертификат, ҚҚЭУ 

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

teaching English in heterogeneous groups» 08 қаңтар 2016ж. 3сағ көлемінде. 

Сертификат, ҚҚЭУ. 

«Business English and communication» 20 қаңтар   2016ж. 3сағ көлемінде. 

Сертификат, ҚҚЭУ. 

«Жоғары және орта білім беру жүйесінде көптілді білім берудің 

әдістемелік аспектілері» 2016 жылғы 18-18 сәуір аралығында 58 сағат 

көлемінде, ҚарМТУ сертификаты 

 3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен 

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

және / немесе ұсынылған, жарияланған күні немесе презентациясы: 

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

Mediterranean Journal of Social Sciences, Италия, 2015 ж.,С. 185-193 

 

«Кәсіпорында сатып алуды басқару» Журнал Вестник КЭУ экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция- Қарағанды, ҚҚЭУ, 2015  ж., №4 

(39), С.96-100 



«Modern trends of regional bank system in the context of globalization».16th 

International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic 

ConsequencesUniversity of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of 

Transport and Communication, Department of Economics, 2016 ж. С.59-65 

 

«Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуындағы адам ресурстарын 

басқару». Қарағанды , ҚҚЭУ, 2016ж., Монография. С.220 ISBN 978-601-235-

057-9 

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

of Multidisciplinary Research and Development, Индия, 2016 ж. С.208-216 

«Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC 

countries».International Journal of Environmental and science education, Турция, 

2016ж.С.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 ж. С.543-564 

«Индустриялық-инновациялық экономикадағы адами ресурстарды 

дамыту». Қарағанды, ҚҚЭУ, 2016ж., С.150. Монография. ISBN 978-601-235-

122-4 

«Қашықтан оқытудағы мобильді оқыту». «Ашық қашықтықтан оқыту 

жаһандану көрінісі ретінде: тәжірибе, проблемалар және даму болашағы» 

атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, Қарағанды, 2016 ж. 

С.241-244 

 «Жоғары білім реформасы: жастардың рухани-адамгершілік 

тәрбиесі» атты Бүкілресейлік ғылыми-әдістемелік конференциясы жоғары 

білім беру жағдайында көптілді маман дайындау. Ресей, Санкт-Петербурж. 

Санкт-Петербург экономикалық және қаржы университеті. 2013 жылғы 22-23 

қаңтар   

Interdisciplinaryconnectionsintheprocessofteachingininstitutionofhighereducationa

linstitutions // «Экономикалық интеграция жағдайында бәсекеге қабілетті 

мамандарды тілдік оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы. Қарағанды, ҚҚЕУ - с.292-294 - 15 

қараша 2012 ж 

 «Thepotentialofinformationtechnologiesineducation» // «Тұлғалықты 

дамыту проблемаларын зерттеудің қазіргі заманғы контекстіндегі педагогика 

және психология» атты 5-ші Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, Махачкала қ,, ООО «Апробация», 2014. 

«Идио-этностық атаулардың көркемдік-эстетикалық функциялары» // 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Филология, мәдениеттану 

және қазіргі заманғы зерттеулер аясында өнер сынығы». Махачкала қ 

Ғылыми-тәжірибелік журнал  №9(24),2014 

«Thepotentialofinformationtechnologiesineducation»  // XVI Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияның материалдары,  Польша 7-15.02.2015 

«Tendenciesofthedevitionineducation» // Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. Шеффилд қ, Ұлыбритания 07.05.2015 



XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның 

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

2015г, стр.  6-8, 0,2 п.л.  

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  

«Tendenciesofthedevitionineducation». Шеффилд қ, Ұлыбритания 2015 ж., бет. 

63-67, 0,3 п.л. 

Халықаралық Олимп Ғылыми Орталығы. Халықаралық байқау: «Үздік 

ғылыми-зерттеу жұмысы-2015» «Ғылыми интеграция» Өз атаулары ұлттық 

мәдениетке сай тіл. Мәскеу 2015, 0.3 п.б  

«Филологиялық аспект» I халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы. Нижний Новгород көркем мәтінінің этно-таңбалау және 

көркемдік-бейнелеу тілінің антропонимі. 2015, pp.48-50, 0.2 п.б. 

     

 



Алимбаев Абильда Амирханович 

 

1 Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі(магистратура, доктарантура): 

Жоғарғы білімі:Қарағанды политехникалық институты. Тау-кен өндіру 

факультеті. Тау-кен өндіру инженер мамандығы бойынша. Аяқтау мерзімі 

1958ж 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының докторы, 1988ж. 26 

тамызда тағайындалды. 

Ғылыми атағы: профессор, 26.07.1990ж. тағайындалды. 

Оқытылатын курстары: 

А) Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру (магистратура); 

Б) Экономикалық зерттеулер әдіснамасы (докторантура) 

Ғылыми-педагогикалық тәжірбисі – 29 жыл, соның ішінле 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті – 10 жыл. 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса): 

1. Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49 (в соавторстве) 

2. Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала РК// 

Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 (36). – С. 17-28(в 

соавторстве) 

3. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// 

Экономика и статистика.- 2016. - №2, - С.78-73. (в соавторстве) 

4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдау шаралары мен 

дамыту мәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясын жүзеге асырудың өңірлік мүмкіндіктері»// Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 2016. – 2 том. -128-

132 б. (в соавторстве) 

 



 
 

АбдикаримоваАлияТолеутаевна 
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