
 

 

Аймағамбетов Ерқара Балқараұлы 
1 Білімі: ғалым және академикалық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: экономика 

ғылымдарының докторы 

Оқытатын пәндері: магистерлік диссертация/жобаларға ғылыми жетекшілік ету 

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі: 

1973 жылдан қазіргі уақытқа дейін 

Академикалық тәжірибесі: білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары, 

оқытатын пәндер, және т.б., толық жұмыс күні немесе сырттай жұмыс: Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыс орны 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша):  

Tempus Project CANQA – «Центрально-Азиатская сеть Гарантии Качества и 

Аккредитации» 28.04.2008 

Tempus Project PERSEUS – Создание общественно-полезных университетов по 

принципу «Исследование – Наука - Производство» 28.04.2008. 

Tempus Project KAREC – Новые учебные планы в теории торговли и эконометрики 

15.12.2005 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

Основные направления в деятельности Национального фонда Республики Казахстан. 

//Материалы Международной научно-практической конференции. Научная публикация 

«Современные концепции научных исследований». 29-30 апреля 2015г. – М.:ЕСУ. 2015. 

С.85-87 

Энергетикалық менеджмент. Караганда, издательство КарГУ, 10 п.л., 2016, - 160 с. (в 

соавторстве Осик Ю.И.) 

Energy management. Караганда, издательство КарГУ, 9 п.л., 2016, -141 с. (в 

соавторстве  Осик Ю.И.) 

Пути совершенствования деятельности специальных экономически зон в Республике 

Казахстан. Караганда, издательство КЭУК, 10,1 п.л., 2016, -162 с.  (в соавторстве 

Невматулина К.А.) 

Қазақстандағы нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту 

аясының мысалында).  Караганда, издательство КЭУК, 10,5 п.л., 2016, -169 с.  (в 

соавторстве Жетписбаева М.К., Мусатаева А.А.) 

Антикризисное управление как мера по предупреждению банкротства// Материалы 

международной НПК «Будущее современного общества глазами молодежи: правовые, 

финансово-экономические и культурно-нравственные аспекты развития». Караганда, 

КЭУК, 2016, с.292-295 

Ұлттық мақсаты бар мемлекеттің іргесі мызғымайды//«Егемен Қазақстан» 16ақпан 

2016. 0,5 п.л. 

Путь восхождения: от института к университету. //«Казахстанская правда», 9 июля 

2016 г. 0,8 п.л. 



Ways of Improving the Efficiency of the Organization of Business Activity in Tourism on 

the Basis of Cluster Development of the Territory.  Volume 10, Issue 3, September, 2016: 

Northern Perspectives on Contemporary Business and Economic Issues – 1. (в соавторстве 

Фернадез-Грела М., Беспаева Р.).  

Approbation of combined approach to identification of depressive regions.  Journal of 

Advanced Research in Law and Economics.  Vol 8 No 1 (2017): JARLE Volume VIII Issue 1 

(23) Spring 2017. (в соавторстве Жайлауов Е.).  

Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan (regional 

perspective). Public policy and administration. Vol. 16, No 2 / 2017, p. 179–197 . (в 

соавторстве Беспаева Р.). 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз: 

Қарағанды облысы бойынша Қоғамдың кеңес төрағасы, Қарағанды территориялық 

сайлау комиссиясының төрағасы, «НұрОтан» КОФ сыбайлас жемқорлықпен күресу 

бойынша қоғамдық кеңес төрағасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Аубакирова Гульбану Турсыновна 

1 Білімі  1. Алматы педагогикалық шет тілдер институтының «Орта мектептің 

ағылшын тілі мұғалімі», 2. «Экономика» Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті,  Философия ғылымдарының кандидаты, ВАК доценті, ҚКЭУ доценті 

Академикалық тәжірибесі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

37 жыл 

Оқытатын пәндері:  Шет тілі (кәсіби), Академиялық жазба 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

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

Сертификат, ҚЭУК 

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

Сертификат, ҚЭУК 

«Introduction to teaching English for socializing within banking and finance context » 16 

маусым 2014ж. 3 сағат аралығы. Сертификат, ҚЭУК 

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

English in heterogeneous groups» 08 қаңтар 2016ж. 3сағат аралығында. Сертификат, ҚЭУК. 

«Business English and communication»  20 қаңтар 2016 ж. 3 сағат аралығында. 

Сертификат, ҚЭУК. 

«Проблемы методического аспекта полиязычного образования в системе средней и 

высшей школы» 18 - 22 сәуір 2016ж. 58 сағат аралығында Сертификат, ҚарМТУ. 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

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

трудов международной научно – практической конференции «Интеграция финансовых 

рынков в Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС: предпосылки, состояние и пути 

развития» - Астана, 2013 г., С. 252 – 255. 

«Проблемы и перспективы развития зелёной экономики в Казахстане». Материалы 

Международной научно – практической конференции «Перспективное образование наука 

и техника -2013»- Чехия, 2013 г., С.43 – 47. 

«Инновационное развитие Казахстана в рамках реализации зелёной экономики: 

проблемы и пути решения». Сборник научных статей по итогам  международной  научно 

– практической конференции «Инновационный потенциал, состояние и тенденции 

развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, политологии, 

юриспруденции, психологии, экологии, медицине, филологии, философии, социологии, 

технике, физике, математике»- Россия, 2013 г., С. 345 – 347. 

«Sustainability development  - new innovation vector in the Republic of Kazakhstan». 

Middle East Journal of Scientific Research -  Россия, Scopus, 2013 г., С. 154-157. 

«Теоретико – методологические основы управления человеческими ресурсами в 

реализации инновационного развития Казахстана». Журнал Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция - Караганда, КЭУК, 2013 г., №4 (30), С. 81-84. 



«Анализ и влияние диверсификации отраслей экономики на управление 

человеческими ресурсами в Казахстане». Международная научная конференция 

«Казахстановедение - 8» на тему «Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, 

будущее» - Астана, 2013 г., С. 334 – 342. 

 «Модели управления человеческими ресурсами в условиях инновационного 

развития страны». Сборник статей Международной научно- практической конференции 

«Глобализация науки: проблемы и перспективы» - Россия,  2014 г., С.92-95. 

«Human resource management in the innovation activity in the Republic of Kazakhstan». 

World academy of science, engineering and technology, International Science Index 85 - ОАЭ, 

Дубай, 2014 г., С.1016-1018. 

«Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 

инновационного развития Казахстана». Журнал «Экономика и статистика» - Астана, 2014 

г., №2, С.75-79. 

«Green economy – new economic vector». Журнал «Актуальные проблемы 

экономики» - Киев, 2014 г., №2, С.22-27 

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

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

«Управление закупками на предприятии». Журнал Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция -Караганда, КЭУК, 2015  г., №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 Consequences University of Zilina, 

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of 

Economics, 2016 г. С.59-65 

«Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 

инновационного развития Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., 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 г. С.208-216 

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

Journal of Environmental and science education, Турция, 2016г. 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 г. С.543-564 

«Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной экономике». 

Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. Монография. ISBN 978-601-235-122-4 

«Мобильное обучение в дистанционном образовании». Международная научно – 

методическая конференция «Открытое дистанционное образование как форма проявления 

глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития», Караганда, 2016 г. С.241-244 

Подготовка полиязычного специалиста в условиях высшего образования 

Всероссийская научно-методическая конференция «Реформа высшего образование: 

Духовно-нравственное воспитание молодежи».  Россия, г.Санкт-Петербург. Санкт-

Петербургский университет экономики и финансов. 22-23 Января  2013г.  

Interdisciplinary connections in the  process of teaching in institution of higher educational 

institutions //Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

языковой подготовки конкурентоспособных специалистов в условиях экономической 

интеграции». г. Караганда, КЭУК – с.292-294 - 15 ноября 2012г. 

«The potential of information technologies in education» // Материалы 5-й 

международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в 

контексте современных исследований проблем развития личности», г. Махачкала, ООО 

«Апробация», 2014. 

«Художественно-эстетические функции идиоэтнических собственных имен» // 

Международная научно-практическая конференция  «Проблемы филологии, 



культурологии и искусствоведения в свете современных исследований». г. Махачкала 

Научно-практический журнал №9(24),2014 

 «The potential of information technologies in education»  //Материалы  XVI 

Международной научно-практической конференции, Польша 7-15.02.2015 

«Tendencies of the devition in education» // Международная научно –практическая 

конференция. г. Шеффилд, Великобритания 07.05.2015 

Материалы  XVI Международной научно-практической конференции. «The 

potential of information technologies in education». Польша 2015г, стр.  6-8, 0,2 п.л. 

Международная научно–практическая конференция.  «Tendencies of the devition in 

education». г. Шеффилд, Великобритания 2015 г., стр. 63-67, 0,3 п.л. 

Международный научный центр Олимп». Международный конкурс:  «Лучшая 

научно-исследовательская работа-2015» «Научная интеграция» Собственные имена как 

языковые релеванты  национальной культуры. г. Москва  2015 г., 0,3 п.л. 

I Международная научно-практическая конференция «Филологический аспект»  

Антропонимы как этномаркирующие и художественно-изобразительные языковые 

средства художественного текста г. Нижний Новгород  (РИНЦ) 2015 г.,  с.48-50, 0.2 п.л. 

9   Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер.– жоқ 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Байгуренова Мариям Ахметжановна 

1. Білімі: 1. Бухгалтер-экономист, Центрсоюз Қарағанды кооперативті институті, 

1970; 2. Киев мемлекеттік университеті (аспирантура) 1970-1973 жж. 3.  Саяси экономика 

кафедрасының оқытушысы, Центрсоюз Қарағанды кооперативті институті, 1973 ж., 

Экономикалық ғылым кандидаты,  мамандығы 08.00.01 – Саяси экономика; 5. 

Экономикалық теория доценты, 2000 ж. 

Академикалық тәжірибесі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

42 жыл 

Оқытатын пәндер:  «Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу», 

«Жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқарушылық іс-әрекетті ұйымдастыру» 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

- өңірлік даму ұлттық ғылыми-зерттеу институтында біліктілікті арттыру курсы 

«Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики», 16-

26 қаңтар 2017 жыл;  

- Местное самоуправление в РК и вызовы современного общества, Тұран-Астана, қ.Астана, 

16.10-21.10.2017 ж. 
3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

«Зарубежный опыт развития местного самоуправления».//Международный научный 

журнал «Наука и мир» (№11(51), ноябрь) г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 

2017; 

Факторы конкурентоспособности в экономике Казахстана (соавторстве)//Вестник 

КЭУ, №3, 2016 г. с.18-21; 

Еңбек нарығындағы жұмыспен қамту саясатының бағдарлары: Қазақстан тәжірибесі 

//МНП конф. «Проблемы и перспективы индустриально-инновационного развития в 

ЕАЭС». (в соавт.)  11 декабря 2014 г. 0,3 п.л 

Теоретические аспекты развития гражданского общества на современном этапе 

//«Глобальные вызовы современному обществу в ХХ1»: новые возможности, перспективы 

развития, стратегия действий». – Караганды, 2016 (в соавт.). С.326-328 

Модернизация системы образования и перспективы использования  М-learning в 

учебном процессе.// Материалы МНМК «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития». Караганда, 2016. С. 

46-48. (в соавт.). 0,2 п.л. 

Мемлекеттік қызмет этикасы. Оқу құралы.  (в соавт.) //Карағанды, 2013. 137 б. 

9   Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер.– жоқ 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 

 

 



 

 

Бугубаева Роза Олжабаевна 
1 Білімі: ғалым және академикалық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: экономика 

ғылымдарының кандидаты 

Оқытатын пәндері: магистерлік диссертация/жобаларға ғылыми жетекшілік ету 

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі: 

1984 жылдан қазіргі уақытқа дейін 

Академикалық тәжірибесі: білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары, 

оқытатын пәндер, және т.б., толық жұмыс күні немесе сырттай жұмыс: Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыс орны 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша):  

Курс по повышению квалификации в КНУ им. Т. Шевченко «Зеленый бизнес»,  

Стажировка в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко по 

программе курса «Современные технологии зеленого бизнеса». 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

- The social policy in the republic of Kazakhstan: its efficensy and impact of the 

socialstability development - International Economic Society, Scopus. Volume 10, Issue 4, 

December 2016; 

- Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan. Public policy and 

administration, Scopus. – USA. – Volume 16. – No 2. – 2017. – p. 179-197; 

- Искусство точных траекторий.  // Наука и образование . (РФ) - 2012. - №4. - С. 24; 

- «Дистанционные технологии в подготовке бакалавров по экономическим 

специальностям: опыт КЭУК». Материалы международной научно-методической 

конференции «Новiтнi освiтнi технологii: проблеми, розвиток та досвiд впроважденння» 

стр. 265, Полтава 2012; 

- Государственная политика регулирования человеческого капитала. //Вестник 

КЭУ. №1 (36).- Караганды, 2015. С.69; 

- «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода при 

проектировании программ высшего образования» Современное образование 2 (98 2015) ; 

- «Академическая мобильность студентов как составляющая международных 

интеграционных процессов в системе высшего образования Казахстана» Высшая школа 

Казахстана №1/2016; 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе 

даму саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 

 

 

 

 

 



 
 

Гимранова Галия Ильясовна  

1. Білімі: 1. Экономист, Орал мемлекеттік университеті. М.Горький, 1991ж.; 2. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (аспирантура), 3. Экономикалық 

теория және МЖБ оқытушысы; 4. Экономикалық ғылым кандидаты, мамандығы 08.00.01 

– Экономикалық теория, 2004 ж., доцент; 5. Экономика және менеджмент факультетінің 

деканы 2006 ж. қазіргі уақытқа дейін; 6. Экономикалық теория және МЖБ кафедрасының 

профессоры, 2014 ж. 

Академикалық тәжірибесі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

26 жыл 

Оқытатын пәндері:  Микро-, макроэкономикалық талдау, магистерлік 

диссертациялар/жобаларға ғылыми жетекшілік ету 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

- «Современные технологии зеленого бизнеса», КЭУ Шевченко атындағы Киев ұлттық 

университетінің экономика факультетінің филиалы, профессор Базилевич В.Д., Купалова Г.А., 14-

22 қыркүйек 2016ж.; 

- өңірлік даму ұлттық ғылыми-зерттеу институтында біліктілікті арттыру курсы 

«Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики», 16-

26 қаңтар 2017 жыл  

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

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 

Влияние нефтегазовой промышленности на экономику. //Финансовый вестник №2 

(33), 2016. С.101-109 

Экологическое образование как неотъемлемая составляющая высшего образования в 

современном обществе.  //Высшая школа Казахстана, Bologna process Kazakhstan. 2016, 

c.28- 0,7 п.л. 

Основные направления социальной политики в развитых странах – выводы для 

стран СНГ (в соавторстве Кудаспаев К.). – МНПК «Актуальные проблемы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов» г.Красноярск. Научно-

Инновационный Центр, 2013. С.111-118 

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане.// МНП – 

конференция «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве» 27-30 июня 

2014 г. Башкирский ГАУ г.Уфа 

Компетентностный подход при подготовке и поступлении на гос.службу 

выпускников специальности «ГМУ».//«Повышение качества образования и подготовка 

конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации»: Материалы Межд. 

учебно-метод.конф. 26-27 мая 2016 г. Т1. Караганды:КЭУК. С. 332-336  



Гармонизация налоговых систем. //«Глобальные вызовы современному обществу в 

ХХ1»: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий». – Караганды, 

2016 (в соавт.). С.279-282  

Экономические и истории-ческие предпосылки создания специальных 

экономических зон.// Fundametal and applied science – 2015. Международная научно – 

практическая  конференция. Англия, г.Шеффилд, 30 октября – 7 ноября 2015 (в соавт.) 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер.– жоқ 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ертысбаева Гаухар Нурлановна 

1 Білімі: ағылшын және француз тілдерінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының 

кандидаты.   

Оқытатын пәндері: кәсіптік бағдарланған ағылшын тілі, іскерлік ағылшын тілі.  

Осы ұйымдағы уақыт пен жұмыс уақыты – 5 жыл.  

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

 Оқытатын пәндері: «Шет тілі «кәсіби». 

 Толық жұмыс орны. 

 Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, 

жағдайдың қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс, толық емес жұмыс). 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

“Professional development workshops”, 29 мамыр 2012ж. 

“Using Professional English in Use Series”, 17 қаңтар 2013ж. 

“Introduction to teaching English for socializing within banking and finance context”, 16 

маусым 2014ж. 

“Business English and Communication”, 20 қаңтар 2016ж. 

“ Орта және жоғары білім жүйесіндегі көптілді білім берудің әдістемелік 

аспектілері”, 2016 жылғы 18-22 сәуір. 

“Ересектерге ағылшын тілін оқыту үдерісі: ақпараттық-технологиялардың 

тиімділігі”, 25 ноября 2016г. 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

“English as one of the most significant languages for Kazakhstan”, G-Global, 23 декабря 

2016г., соавторы: Жунусова А.К., Лапина И.В., Штриккер А.В., Ярема Т.В. 

“The process of pedagogical culture formation in the future social worker”, International 

Journal of environmental and science education №12, 24 мая 2016г., соавторы: Минжанов 

Н.А. 

“Professional training of social workers: development of professionally significant 

qualities in the future social workers”, International Journal of environmental and science 

education №10, 18 июля 2016г., соавторы: Минжанов Н.А., Абдакимова М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Жанбекова Замзегуль Хамзаевна  

1. Білімі: 1. Экономист. Қарағанды мемлекеттік университеті, 1991 ж.; 2. 

Экономикалық пәндер оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті; 3. Экономикалық ғылым кандидаты, 2009, мамандығы 08.00.01 – 

Экономикалық теория; 3. Экономика доценты, 2011 ж. 

Академикалық тәжірибесі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

15жыл 

Оқытатын пәндер: «Шет елдердегі мемлекеттік қызмет», «Қазіргі әлемдегі 

мемлекеттік (қоғамдық) қызмет: салыстырмалы талдау», «Тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылықты басқару» 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

- Местное самоуправление в РК и вызовы современного общества, Тұран-Астана, қ.Астана, 

16.10-21.10.2017 ж.  
- «Қарағанды облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мамандығы бойынша 

біліктілігін арттыру 25.04.2016 ж.-16.05.2016 ж. 
3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

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;  

«Зарубежный опыт развития местного самоуправления».//Международный научный 

журнал «Наука и мир» (№11(51), ноябрь) г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 

2017;  

Факторы конкурентоспособности в экономике Казахстана (соавторстве)//Вестник 

КЭУ, №3, 2016 г. с.18-21 

Модернизация системы образования и перспективы использования  М-learning в 

учебном процессе.// Материалы МНМК «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития». Караганда, 2016. С. 

46-48. (в соавт.). 0,2 п.л. 

Indicators estimates of threats to food security.//”Trends of modern science – 2015”. 

MISPC. May 30-June 7, 2015. Sheffild/ 2015. 59-61 P. 0,2 п.л. 

State support and measures to ensure food 

security in Kazakhstan/Materials of the XII International scientific and practical 

сonference Areas of scientific thought- 2016/2017 92-97 pp. 0,4 п.л. 

Мемлекеттік теория басқару. Оқу құралы// Қарағанды. 2015 

9   Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер.– жоқ 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 



 
Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна  

1. Білімі: 1. Сауда-саттық экономисі, Центрсоюз Қарағанды кооперативті институті, 

1972; 2. Экономика оқытушысы, Мәскеу кооперативтік институты, Педагогикалық 

факультеті, 1973; 3. Экономикалық ғылым кандидаты, 1982, мамандығы 08.00.01 – Саяси 

экономика; 3. Экономикалық теория доценты, 1986 

Академикалық тәжірибесі: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

40 жылдан жоғары 

Оқытатын пәндер:  «Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы», «Қоғамдық 

сектор экономикасы» 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

- «Современные технологии зеленого бизнеса», КЭУ Шевченко атындағы Киев ұлттық 

университетінің экономика факультетінің филиалы, профессор Базилевич В.Д., Купалова Г.А., 14-

22 қыркүйек 2016ж.; 

- өңірлік даму ұлттық ғылыми-зерттеу институтында біліктілікті арттыру курсы 

«Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики», 16-

26 қаңтар 2017 жыл 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

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 

Реализация положений Болонского процесса в Казахстане //Болонский процесс в странах 

СНГ. – Ереван: ЕНГУ. - 2013.- №1- С.24  

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане. 

//Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. – Уфа:  Башкирский 

ГАУ.-  2014.- №3 - С. 25 

State  regulation of economy competitiveness: methods and mechanism (в соавторстве). 

//Вестник КЭУ. №1(36). - 2014. - С.107 

Оценка развития промышленного сектора экономики в Республике Казахстан (в 

соавторстве). //Вестник КЭУ. - №2(37). 2015.- С.7 

Государственное регулирование конкурентоспособности экономики: методы и 

механизмы. //Вестник КЭУ. - №1. -  2015. – С.11 

Оценка развития промышленного сектора в экономике Республики Казахстан. 

//Вестник КЭУ, №2, 2015. 0,3/0,2 п.л. 

Тенденции бюджетного финансирования образования в РК.// Вестник КЭУ –   2016 . 

-№ 2.-  С.9 

Компетентностный подход при подготовке и поступлении на гос.службу 

выпускников специальности «ГМУ».// «Повышение качества образования и подготовка 

конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации»: Материалы Межд. 

учебно-метод.конф. 26-27 мая 2016 г. Т1. Караганды: КЭУК. 332-336 

Гармониза-ция налоговых систем. //«Глобальные вызовы современному обществу в 

ХХ1»: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий». – Караганды, 

2016 (в соавт.). С.279-282  



Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане  

(в соавторстве). –  МНПК «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. 

27-30 июня 2014 г. – Башкирский ГАУ. г.Уфа 

Education as a factor of economic growth.// Россия, Москва январь, 2016, с. 115-118 

Взаимодействие  государства и общества на современном этапе. (колл.монография). -  

Караганда: КЭУК. -2016. -169 С. 

Қазақстандағы  нәтижелер бойынша  мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту 

аясының мысалында) (колл.монография). – Қарағанды: ҚЭУҚ. -2016. - 169 б. 

9   Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер.– жоқ 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жидкоблинова Олеся Владимировна 
1 Білімі: ғалым және академикалық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: PhD докторы 

Оқытатын пәндері: Басқарушылық экономика, Өңірлік даму жүйесіндегі 

басқарушылық экономика  

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі: 

2009 жылдан қазіргі уақытқа дейін 

 Академикалық тәжірибесі: білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары, 

оқытатын пәндер, және т.б., толық жұмыс күні немесе сырттай жұмыс: Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыс орны 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша):  

- Семинар (72 сағат) «Мемлекеттік сатып алулар» (қаңтар, 2018) 

- «Экономикадағы экономикалық-математикалық модельдердің қолдану және 

бизнес " (15,01-24.01.2018) Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті  

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

1. Проблемы развития туристской отрасли в Республике Казахстан // Вестник 

университета Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Серия 

экономическая. - 2014. - №1. – С. 161-170; 

2. Main areas of state regulation in tourism sector // International Conference «Science: 

Integrating Theory and Practice». – Bozeman city, Montana, USA. – 2014. – P. 493-495; 

3. Модель механизма реализации государственной туристской политики в 

Казахстане // Управление мегаполисом. – 2014. – №2. – С.67-71; 

4. Зарубежный опыт государственной политики развития сферы туризма: 

сравнительный анализ // Вестник КЭУ. – 2014. - №2. - С. 20-25; 

5. Оценка эффективности современной государственной политики развития сферы // 

Вестник ЕНУ им.Гумилева Л.Н. – 2014. - №3(100). – С.10-17; 

6. Государственно-частное партнерство в туризме // Материалы международной 

НПК «Проблемы и перспективы индустриально-инновационного развития в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС)» // – г.Караганда, КЭУК. – 2014. – С. 84-88; 

7. Электронное правительство как инструмент государственного управления: опыт 

Канады // Материалы международной НПК «Организация Объединенных Наций: 

глобальная дипломатия в меняющемся мире» //. – г. Караганда, КЭУК. – 2015. – 153-155; 

8. Маркетинг в системе государственного управления // Материалы международной 

конференции «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения» // Россия, 

г.Москва. – 2016. – С.48-50; 

9. National tourism sector development policy // Materiály XII mezinárodní vědecko – 

praktická conference «Moderní vymoženosti vědy - 2016»//. – Praha, Czech. – 2016. – P.71-77; 

10. Public-private partnership as a tool of public tourism sector administration // Journal of 

Environmental Management and Tourism. - 2016. - Issue 2(14), Volume VII – P.250-256.9 

Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, 

авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 

 



 
 Ф.И.О. Кенжебаева Сания Кузаировна 
1 Білімі: Жоғары, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент (13.00.08 Кәсіби 

білім теориясы мен әдістемесі); біліктілігі: «педагогика және психологиядағы педагог-

зерттеуші»;  Психология, жоғары білім берудегі оқыту әдістері мен технологиялары 

пәндерін оқытады;  ҚЭУК-да жұмыс істеу уақыты мен мерзімі: 11,5 жыл, 2005 жылғы 1 

қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін 

Академикалық тәжірибесі: Қарағанды педагогикалық институты, Қарағанды 

мемлекеттік университеті. Е.Букетов;  

Оқытылатын пәндер: Психология  

толық жұмыспен қамту. 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

A. Тақырып бойынша республикалық семинарға қатысушының сертификаты 

«Проблемы имплементации ЕСТS в образовательный процесс», Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі 31.03.04.04ж. кезеңінде 

ұйымдастырылған. 

B. Erasmus + Kazakhstan халықаралық семинарына қатысушының сертификаты 

«Студентоориентированное обучение: современные подходы и инструменты» 2016 

жылғы 8-9 маусым аралығында Алматы қаласында. 

C. Аяқтау туралы сертификат «Повышение качества образования в мировой 

образовательной практике», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

мен Қазақстан Республикасы педагогикалық ғылымдар академиясының 2016 жылдың 

25 қазанында ұйымдастырған. 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

A. Кенжебаева С.К., Отыншина Г.С. Введение в педагогическую профессию.- 

Караганда: КЭУК, 2016.-10 п.л.,  

B. Кенжебаева С.К. Методы и технологии психосоциальной работы.- Учебное 

пособие.-Караганда: КЭУК, 2016.- 146 с. – 8 п.л. 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе 

даму саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер: Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранты тақырыбы бойынша ғылыми 

зерттеулер үшін: «Содержательно-технологические аспекты подготовки будущих 

социальных работников к работе с детьми сиротами» - топта. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. - жоқ 
 

 

 

 



 

 
Клишина Марина Васильевна 

1. Білімі: М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті – 

мамандығы: философия, біліктілігі: философия пәнінің оқытушысы. Екінші жоғарғы 

білімі – құқықтық тәрбие. «Фемида» академиясы, юриспруденция.2005 

Аспирантура: М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті – 

мамандығы: философия, біліктілігі: философия пәнінің оқытушысы. 

Ғылыми дәреже: философия ғылымының кандидаты (1986ж.) – мамандығы 

09.00.01 «Диалектикалық және тарихи материализм». 

Ғылыми дәрежесі: 1992ж . бастап доцент 

Оқытатын пәндері: «Ғылым тарихы және философиясы» 

1973 жылдың 1 тамызынан бастап Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті жұмыс істеймін. 

Академикалық тәжірибесі:1973ж – қазіргі уақытқа дейін – Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, 1980-1982 М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 

мемлекеттік университеті, Механика-математика факультетінде  сағатына. 

2. Біліктілікті арттыру туралы куәліктер / сертификаттар: 

Біліктілікті арттыру: 

- 06.092014-25.10.2014 – «Инновацияларды енгізу және ғылыми жобаларды 

коммерцияландыру» тақырыбында дәріс курсы (ӨСАБ ҚЭУК), 36 сағат; 

- 28.11.2016-08.12.2016 – «Ашық онлайн ашық курстарды дамыту» дәрістер курсы. 

Медиа мазмұнды жасау сатысы, 36 сағат; 

 Кәсіби ұйымдарға мүшелік –Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті кәсіподағы. 

Марапаттар мен сыйлықтар: 

а) Қарағанды облысы АНК-ның ғылыми-сараптамалық тобының дипломы, 2015 ж 

b) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 50 жылдық 

мерейтойына байланысты Құрмет грамотасы ҚЭУК, 2016 

Ғылыми жобаларға қатысу: 

- Грант тақырыбына қатысу: «Этносаралық бейбітшілік пен келісім - тарихи 

құндылық, еліміздің одан әрі дамуының маңызды ресурсы» 2013 жылғы 13 наурыздағы № 

94 мемлекеттік сатып алу туралы шартты іске асыру туралы Қарағанды облысының ішкі 

саясат басқармасы. 

- «Студенттік жастардың азаматтықты, этносаралық келісім мен конфессияаралық 

толеранттылықты дамытудағы әлеуметтік-саяси пәндердің рөлі» тақырыбындағы жетекші 

2016-2018 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар: 

Жарияланымдар: 

I. Монография: 

Кишина М.В., Кишина Е.А. Индустриялық емес инновациялық әлеуметтік-

экономикалық инновациялық білім: ҚЭУК, 2013.- 224 б.  

II. Оқу құралдары: 

1. Философия. Нұсқаулық - ҚЭУК. Қарағанды, 2014. - 224 б. 

2. Саяси және құқықтық доктриналардың тарихы. Нұсқаулық - ҚЭУК. Қарағанды, 

2015. - 339 б. (авторы Абилов К.Ж., Кишина Е.А.) 

3.Институтты зерттеу. Нұсқаулық - ҚЭУК. Қарағанды, 2016. - 223 б. 



4.Акомиология. Нұсқаулық - ҚЭУК. Қарағанды, 2016 ж. - 128с. (бірлескен авторы 

Сейфуллина Г.Р.) 

5. Ғылымның тарихы мен философиясы. Нұсқаулық - ҚЭУК. Қарағанды, 2016. - 

222 б. 

III Мақалалар: 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Проблемы профилактики социального сиротства в 

Казахстане//Материалы международного научно-практического семинара 

«Содержательно-технологические аспекты подготовки личности социального работника к 

работе с детьми сиротами».- Караганды: PRINT SHOP, 2016.- С. -0,5 п.л. 0,25/0,25 

Клишина М.В. Творчество как выражение субъективности//ХIII Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные психолого-педагогические проблемы 

профессиональной подготовки».- Республика Башкортостан, г .Стерлитамак, 3 марта 2016 

г.- С.93-97 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Инновационной экономике инновационное 

образование//Международная учебно-методическая конференция «Повышение качества 

образования и подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации» 

РК, Караганда 26-27 мая 2016 года 

Клишина М.В , Кинсфатер А.С. Религия и искусство // Международная научно-

практическая конференция «Религия в современном мире: формирование культуры 

межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного 

экстремизма и терроризма».- РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с.41-45 

Клишина М.В., Амангельдина Р. Толерантность как феномен культуры. 

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном мире: 

формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 

влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 

том. с. 114-117 

Клишина М.В., Альжебаева А.Н., Психологические особенности вовлечения в 

нетрадиционные религиозные объединения//Международная научно-практическая 

конференция «Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и 

терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с. 209-213 

Клишина М.В., Володина Е. Экстремизм, сепаратизм и международный терроризм 

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном мире: 

формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 

влияния религиозного экстремизма и терроризма»,РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 

том. с. 240-243 

Клишина М.В., Клишина Е.А., Миргаязова В. Формирование гражданской позиции 

студентов вузов в условиях ценностного кризиса //Международная научно-практическая 

конференция «Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и 

терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года.-2 том.с.29-35. 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе 

даму саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 

 



 
Ф.И.О. Минжанов Нурлан Адильбаевич 

1 Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытылатын 

пәндері, осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен уақыты. 

Жоғары педагогикалық Қарағанды педагогикалық институты, 1978 ж., «Фемида» 

заң академиясы, 2006 ж. 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

Оқытылатын пәндер: Кәсiптiк және педагогикалық байланыстың негiздерi 

          Жұмыс уақыты ҚКЭУ 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін  

Толық жұмыс орны 

2 Академиялық тәжірибе: білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары, 

оқытылатын пәндер және т.б., күндізгі немесе сырттай жұмыс. 

  Қарағанды ІІМ Қарағанды академиясы. Б.Бейсенова 1982 жылдан 2010 жылға 

дейін. оқытушы, аға оқытушы, доцент, менеджмент және психология кафедрасының 

меңгерушісі.Полная занятость. 

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

жағдайдың қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс, толық емес жұмыс). 

Жоқ 

4 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

- ҚЭУК-да 2014 ж. 15-23 мамыр аралығында «ЖОО-да білім беру тұсаукесерлерін 

дамыту әдістемесі» тақырыбы бойынша 24 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсын 

аяқтағаны туралы сертификат;Сертификат о прохождении курса повышения 

квалификации в Международном казахско-турецском университете им. Ходжи Ахмета 

Ясави с 21-23 апреля 2016 г. на тему «Диагностика и планирование педагогического 

процесса» в объеме 12 часов.   

5 Кәсіби ұйымдарға мүшелік. 

ҚЭУК мүшесі 

6 Марапаттар мен жүлделер. 

ҚР ІІМ. 

Үздік оқытушы 2015ж. 

7 Қызмет көрсету саласындағы қызмет (мекеме ішінде және одан тыс). 

Жоқ 

8 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

-   Юридическая педагогика Республики Казахстан. Қарағанды қаласының 

монографиясы. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2012 .-178 б. 

- Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс. учебное пособие. Отбасы және 

балалармен әлеуметтік жұмыс:Оку құралы/ Н.А.Минжанов, С.С.Исина – Қарағанды: 

Қарағанды экономикалық университет, 2013.-167 б. 

- Подготовка социальных работников: монография. Қарағанды: ҚЭУК, 2013. – 158 б. 

- Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары. оқу құралы. Қарағанды: 

Қарағанды экономикалық ун-ті, 2014. – 158 б. 



- Формирование профессиональной культуры личности. Қарағанды қаласының 

монографиясы. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,  2014. - 208 б. 

 - Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі. Оқу құралы. Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті,  2014.-159 б. 

- Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары. Электронный учебник. № 

519. 26.03.2015 ж. 

- Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс. Электронный учебник. № 520. 

26.03.2015 ж. 

- Личность как субъект управленческого аспекта педагогической деятельности. 

Международный журнал экспериментального образования. Импакт-фактор РИНЦ – 0,532. 

№ 4. 2015. М. С.308-311. 

- Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс: Монография. - Қарағанды:  PRINT 

SHOP, 2016. – 169 б. 

Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары:  Оқулық - Қарағанды:  PRINT 

SHOP, 2016. – 184 бет. 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер. 

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015-2017 жылдарға 

арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру шеңберінде жүзеге асырылатын 

«Жетім балалармен жұмыс істеуге болашақ әлеуметтік қызметкерлерді оқытудың 

түбегейлі технологиялық аспектілері» зерттеу жобасы жетекшісі. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. - жоқ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ф.И.О. Муликова Салтанат Алтаевна 

          1 Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытылатын 

пәндері, осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен уақыты. 

Жоғары, тарихи 

Педагогика ғылымдарының докторы 

Оқытылатын пәндер: Педагогика 

2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚЭУК жұмыс уақыты. 

Толық жұмыс орны 

         2 Академиялық тәжірибе: білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары, 

оқытылатын пәндер және т.б., күндізгі немесе сырттай жұмыс. 

Мәскеу мемлекеттік тарихи-мұрағат институты 

Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.А.Букетова 

Толық жұмыс уақыты 

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

жағдайдың қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс, толық емес жұмыс). 

Құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің басшысыПолная занятость 

4 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

Педагогика ғылымдарының докторы 

5 Кәсіби ұйымдарға мүшелік. 

ҚЭУК мүшесі 

6 Марапаттар мен сыйлықтар. 

«Қазақстан университеті үздік оқытушысы-2013» 

7 Қызмет көрсету секторындағы қызмет (мекеме ішінде және одан тыс). 

Жоқ 

8 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

1.Минжанов Н.А., Муликова С.А., Абдакимова М.К., Кенжебаева С.К. Подготовка 

социальных работников. Монография. – Караганда: КЭУК, 2013. – 10 п.л.  

2.Муликова С.А. Основы формирования информационно-аналитической культуры 

студентов вуза: Монография. – г.Караганда: ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2014. – 11,5 п.л. 

3.Муликова С.А. Подготовка будущих специалистов как условие вхождения в 

мировое экономическое сообщество // Международный журнал экспериментального 

образования, 2013. - №1. – 0,6 п.л.. 

4.Муликова С.А., Кенжебаева С.К., Абдакимова М.К. Продвижение здорового 

образа жизни в молодежной среде // Международный журнал экспериментального 

образования, 2014. - №3 (2). – С.97-43. 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер. – жоқ 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. –жоқ 
 



 
 

Мусатаева Асемгуль Амангазиевна 
1 Білімі: ғалым және академикалық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: PhD докторы 

Оқытатын пәндері: Жергілікті басқарудың негіздері және ұйымдастыру, Жергілікті 

басқару және өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері  

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі: 

2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін 

 Академикалық тәжірибесі: білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары, 

оқытатын пәндер, және т.б., толық жұмыс күні немесе сырттай жұмыс: Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыс орны 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша):  

- ҚМУ-де біліктілікті арттыру курсы, Т.Шевченко «Жасыл бизнес», 14-22 

қыркүйек, 2016ж.;   

- өңірлік даму ұлттық ғылыми-зерттеу институтында біліктілікті арттыру курсы 

«Экономикадағы мемлекеттік сектордағы нәтижелерге арналған басқару және 

бюджеттеу» ,16-26 қаңтар 2017 жыл 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

- The Effectiveness of State Administration: Problems and Solution Approaches// 

Middle-East Journal of Scientific Research 14 (10), 2013,  рр.1331-1336; 

- Метод управления по результатам в зарубежных странах и его применение в 

Республике Казахстан// «Ғылым және бейбітшілік» халықаралық ғылыми журналы 

(№1(5), қаңтар) ж. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 2014, С.163-168; 

- Оценка государственной программы «Дорожная карта занятости-2020»: 

результативность и социальная эффективность (Бектлеева Д.Е.)// «Қазақстандағы еңбек» 

аналитикалық журналы // №8(188), 2014, С.5-10; 

- Қазақстандағы нәтижелілік қағидаларындағы мемлекеттік басқару жүйесі: 

тәсілдемелері мен реформалаудың нәтижелері// Экономика и статистика №3, г. Астана, 

Агентство Республики Казахстан по статистике, 2014.- С. 90-95; 

- Институциональные нормы регулирования нестандартной занятости в странах 

ОЭСР и Казахстане// New approaches in economy and management (Прага) (Притворова 

Т.П.), 2015; 

- Развитие зеленого бизнеса в Казахстане// Зеленый бизнес: жизнь ради будущего, 

Украина, Киев, 12-13 сәуір 2016 жыл 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе 

даму саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 



 

 
Омарова Шолпан Ембергеновна 

1. Білімі: 1970-1975 жж. Қарағанды политехникалық институты, Мамандығы - 

«Машина жасау өнеркәсібінің экономикасы және оны ұйымдастыру» 

1983-1986 жж. Мәскеу қаржы академиясы, мамандығы 080013 –  Математикалық 

әдістер және экономикалық зерттеу мен халықшаруашылығын басқаруда есептеу 

техникаларын қолдану»; экономика ғылымдарының кандидаты 

Оқытылатын пәндер: Басқарудағы сандық технологиялар 

ҚҚЭУ жұмыс жасау уақыты: 1977 жылдан бастап 

2. Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

1.  «Проблемы имплементации ECTS  в образовательный процесс», ҚР, Қарағанды қ., 

31.03.16 - 01.04.16, ҚР Білім және ғылым Министрлігі; 

2. «Мобильные приложения для бизнеса», ҚР, Қарағанды қ., 02.11.15 - 07.11.15, 

Телеканал «Новое Телевидение»;  

3. «Базы данных», РФ, Мәскеу қ., 22.11.16-02.12.16, Ұлттық ашық университет 

«ИНТУИТ»; 

4. «Технологии в образовании», РФ, Новосибирск қ., 20-25 сәуір 2016, Сібір тұтыну 

кооперациясы университеті 

3. Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

1. Совершенствование бизнес-процессов на основе использования информационных 

систем и технологий (региональный аспект)/ Авторлар ұжымы, ред. Омарова 

Ш.Е./Монография, Қарағанды, ЖШС «Арка и К». 2016. 

2. Омарова Ш.Е., Teaching  methods of visual programming technology, Leif ScienceJournal, 

2014 (SCOPUS), Импакт-фактор-0,165 

3.Толеу М.К, Омарова Ш.Е., Баширов А.В. Хранилище данных: современные подходы к 

хранению и обработке,  Проблемы современной науки и образования. 2017. № 5 (87). Б. 

25-27. 

4.  Омарова Ш.Е., Тен Т.Л. Состояние и анализ функционирования налоговых 

информационных систем, «БелГУ» ҒЗУ 140 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары, Белгород қ., 25 қараша 2016 ж. Б.35-37 

5. Омарова Ш.Е., Колосовский А.В. Organization and technology of electronic document 

management in an educational institution  В сборнике: Информационные технологии и 

моделирование процессов в фундаментальных и прикладных исследованиях. Ред. Д. П. 

Ануфриев. 2016. Б. 52-55. 

6. Омарова Ш.Е.,, Шаяхметова Б.К., Омаров Г.А. Анализ методологических основ 

преподавания языков программирования в высшей школе, Ғылыми еңбектер жинағы 

«Актуальные проблемы современной математики, механики и информатики», Қарағанды 

қ., 2016 ж., Б.24-39 

7.   Омарова Ш.Е., Шаяхметова Б.К., Омаров Г.Т. Analysis of theoretical and methodical 

bases of teaching object-oriented programming languages in higher school Third International 

Conference on Analysis and Applied Mathematics ICAAM 2016, September 7-10 



 

Притворова Татьяна Петровна 

1. Білімі: ғылыми және академиялық дәреже, кәсіби біліктілігі, оқытатын пәндері 

(магистратура, докторантура), уақыт пен жұмыс ұйымдастыру. 

1 Профессор, экономика ғылымдарының докторы. Оқытылатын пәндер: 

«Басқарушылық іс-әрекеттің институционалды негіздері». 

КҚЭУ-де жұмыс істеу мерзімі 2015 жылының қыркүйек айынан бастап – қазіргі 

уақытқа дейін.  

2. Куәліктері / сертификаттары туралы кәсіби біліктілігін арттыру туралы. 

1.«Инновационные решения в финансировании устойчивого развития: роль 

социальных медиа», АҚ «Зерде»  Халықаралық инфо – байланыс холдингі» Астана,  2015 

жыл. 

2. «The Europian union – fundamentals policies and issues in a changing world», Қазақ 

технология және бизнес университеті, 18-22 сәуір 2016 жыл. 

3. Ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар, соңғы бес жыл ішінде 

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

таныстырылды, жарияланым күні немесе презентация (бейіні бойынша білім беру 

бағдарламалары мен оқытылатын пәндері). 

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. Самозанятость в Казахстане: тенденции и трудности идентификации. - Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. - №8 (182). – С. 246-255. 0,8 п.л. (в соавторстве:  

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 мақала саны 109. Оның 56-ы отандық, 22-і шет елдік, 

сонымен қатар ТR, Scopus, РИНЦ негізіндегі басылымдарында жарық көрді, ал 

халықаралық конференциясының еңбектерінде 31 мақала басылып шықты. 
 

 

 

 



 

 

Тажбаев Нурлан Муратович  

1 Білімі: ғалым және академикалық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: экономика 

ғылымдарының кандидаты 

Оқытатын пәндері: Басқарудағы сандық технологиялар 

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен мерзімі: 

1999 жылдан бастап 

Академикалық тәжірибесі: білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары, 

оқытатын пәндер, және т.б., толық жұмыс күні немесе сырттай жұмыс: Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті, толық жұмыс орны 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша):  

1. Подготовка и продвижение инновационных проектов РК, Қарағанды қ.,  21.09.15 

- 25.09.15 ТОО «Технопарк Сары-Арка» сертификат. 

2. «Мобильные медиа», Қарағанды қ., 20.11.15-26.11.15, Телеканал «Новое 

Телевидение»; 

3. Мобильное государство РК, Қарағанды қ., 02.11.15-07.11.15, Телеканал «Новое 

Телевидение», сертификат; 

4. 1С:Бухгалтерия 8.1 Мәскеу қ.,  6.11.16 -20.11.16, «ИНТУИТ» ұлттық ашық 

университеті, сертификат. 

5. Разработка массовых открытых онлайн курсов. Этап создания медаконтента РК, 

Қарағанды қаласы,  28.11.16 - 08.12.2016, ҚҚЭУ; 

6. Основы разработки электронных образовательных ресурсов Мәскеу қ.,  

6.12.16 - 20.12.16, «ИНТУИТ»  ұлттық ашық университеті 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

1. Журнал: Vol 16, No 2 (2017): Public Policy and Administration Model of sustainable 

development of tourism industry in Kazakhstan (regional perspective)  Erkara Aimagambetov, 

Roza Bugubaeva, Roza Bespayeva, Nurlan Tashbaev https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-

and-administration /article/ view/4371 

2. Журнал: Economics & Education. Vol. 2, Issue 1 Dynamics analysis and 

development forecasting of the main socio-economic indicators of the Republic of Kazakhstan 

Соавторы: Nurlan Tazhbayev, Zhanna Tutkusheva, Bakhytzhan Blyalov Ссылка:  

http://isma.lv/FILES/SCIENCE/Publications/E_E/E_E_0201/06_E_E_0201_Tazhbayev_Tutkus

heva_Blyalov.pdf 

3. Анализ динамики и прогнозирования развития основных социально-

экономических показателей, Журнал «Научный результат», июнь 2016г. Секция 

«Технологии бизнеса и сервиса», №2, стр 56-61. 

4. Прогнозирование социально-экономического развития казахстана в условиях 

перехода к «зеленой» экономике, Материалы 3 – ей международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Зеленый бизнес». г.Киев, 2014. С. 186-194. 

5. Автоматизированные информационные системы в ВУЗах, Сборник материалов 

Международных и региональных научно-практических конференции «Приоритетные 



направления развития современной науки: от теории к практике», г.Троицк, 2016г. 

стр.172-175. 

6. Электронная информационно-образовательная среда университета на примере 

Карагандинского экономического университета, Материалы международной научно-

методической конференции «Открытое дистанционное образование как форма проявления 

глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития», г.Караганда, 16 сентября 2016 г. 

с.189-191. и др 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таубаев Аяпберген Алданаевич  

1. Білімі: 1991-1995 жж. Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.А.Букетова: 

«Қаржы және несие» мамандығы; 1999ж. Экономикалық ғылым кандидаты: Мамандығы 

08.00.05 – «Экономика және ұлттық экономиканы басқару»; 2001 ж. Доцент: Мамандығы 

08.00.00 – «Экономика», 2008 ж. Экономикалық ғылым докторы:Мамандығы 08.00.05 – 

«Экономика және ұлттық экономиканы басқару (сала және қызмет саласы бойынша)» 

Академикалық тәжірибесі: с 01.05.2003 ж. - 25.08.2005 ж. кафедра доценты «Қаржы 

және несие» ҚарМУ им. Е.А. Букетова (толық жұмыс күні);  01.09. 2005 ж. бастап қазіргі 

уақытқа дейін - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 22 жыл 

Оқытатын пәндер: «Өңірдегі МЖЭ жобаларын басқару», «Өңірлік даму 

институттары және МЖӘ», «Мемлекеттік кәсіпорын жүйесіндегі басқару негіздері» 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша): 

3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы): 

− Peculiarities of development national innovation systems of Customs Union. Статья. 

Actual Problems of Economics. – 2014. – №3 (153). – С. 66-72. Импакт-фактор Scopus SJR-

0.187. 0,4 п.л. 

− Management tools of cost controlling at the gastransportation enterprise. Статья. Journal 

of Internet Banking and Commerce JIBC, July 2016, Vol. 21, No.S4. (инд. в базе Scopus). 

0,5/0,2 п.л. 

- The Current State and Forecast of Food Production During the Industrial and Innovative 

Development of Kazakhstan (в соавторстве). //Journal of Advanced Research in Law and 

Economics Spring 2016 Volume VII, Issue 3(17). pp. 543-554 (инд. в БД Scopus) 

- The role of the social-entrepreneurship corporations in Kazakhstan in the development of 

the public private partnership mechanisms. Статья. Вісник Киïвського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2016, № 6 (183). 0,5/0,3 п.л. 

- Capabilities of using experience of individual countries of the European union in the 

development of national innovation system in Kazakhstan. Статья. Вісник Киïвського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016, № 6 (183). 0,5/0,2 п.л.; 

− Особенности развития национальных инновационных систем отдельных стран 

Европейского союза и Казахстана. Статья. Вестник КЭУ: экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция. – 2016. – №3 (42). – С. 73-79 

- Повышение роли субъектов квазигосударственного сектора в институциональной и 

инвестиционной поддержке агропромышленного комплекса Казахстана (в соавторстве). 

//Экономика. Стратегия и практика. – 2016. – №4 (40). – С. 38-4 

9 Жаңа кәсібінің қысқаша есебі, даму саласындағы зерттеулер, ғылыми немесе даму 

саласындағы авторлық немесе бірлескен авторлық зерттеулер: 

− Жобаның жетекшісі « 2012 жылғы Президенттің Жолдауын насихаттау бойынша 

әдістемелік әдебиеттерді шығару.»  

− Жобасының үйлестірушісі «РМК талдау талдауларын сараптау» қаржылық 

бұзушылықтарды зерттеу орталығы.  



− Жобаның жетекшісі «Қазақстан экономикасының индустриалды-инновациялық 

дамуы: теория және тәжірибе». 

− Жобаның жетекшісі «Әлеуметтік сауалнама» Студенттердің сыбайлас жемқорлық 

туралы білім деңгейін анықтау, сыбайлас жемқорлық көріністерін түсіндіру » 

− Жобаның жетекшісі «Әлеуметтік зерттеу» сұраныс дәрежесін анықтау, жалпы 

білім беру мекемелерінде оқитын студенттер арасында сабақ басымдығы ». 

− Жобаның жетекшісі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің әлемдік тәжірибесі 

және оның Қазақстанда қолданылуы мүмкін (сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, жол 

бермеудің, мемлекеттік қызметтің тазалығына ықпал етудің сызықты емес жолдары) (I-

фаза).. 

10 Егер толықтырулар бар болса, резюме тізімінде көрсетілмеген маңызды 

әрекеттерді көрсете аласыз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Улыбышев Дмитрий Николаевич 

1 Білімі: Қазақстан Республикасында жұмыспен қамту ағымдағы жағдайы. «Ауыл 

шаруашылығында еңбек экономиканың өзекті мәселелері». Халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының материалдары. 

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

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

ғылымдарының магистрі.  

Экономика ғылымдарының кандидаты 08.00.05 «экономика бойынша басқару 

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

(2010). 

Оқытылатын пәндер: «Organization and planning of scientific researches» 

9,5 жыл. 

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

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

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

статистикалық курстар бірқатар). 

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

бойынша  (бөлігі, қаржы курстар бірқатар). 

3. Сертификат немесе кәсіптік тіркеу 

3. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары – тақырыбы , 

бірлескен авторлар , қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны,презентацияның 

шыққан күні. 

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

2014-2016жылдар барысында әр түрлі деңгейдегі конференцияларға 12 мақалалар мен 

тезистер жарияланды. 

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

авторлыққа жобалау: 

2015 жылдан бастап, жетекші ғылыми қызметкер болып гранттар бойынша 

зерттеулер жасап жұмыс топтары: 

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

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

2) 5164/ГФ4 «Еуразиялық экономикалық қоғамдастық елдерінің қайта 

индустрияландыру жағдайында экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жүйелердің 

аймақтық сценарийлері серпінді дамуды модельдеу». 

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

түрлерін көрсетуге болады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


