
 

"ЭКОНОМИКА, АУДИТ, БИЗНЕС ЖӘНЕ БАСҚАРУ" КАФЕДРАСЫ 

 
Кафедра меңгерушісі: Сейсекеев Алмат Оразғалиұлы, экономика 

ғылымдарының кандидаты Е-mail: seis-077@mail.ruseis-077@mail.ru 

 

 
 

КАФЕДРАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

 
БАКАЛАВРИАТ 

6В04104 (5В051000) – Мемлекеттік және жергілікті басқару 

6В04103 (5В050900) - Қаржы 

6В04101 (5В050800) –Есеп және аудит 

6В04102 (5В050600) - Экономика 

6В04105 (5В050700) - Менеджмент 

6В04106 (5В090800) - Бағалау 

6В04107 - Халықаралық қаржы және несиелік қатынастар 

 
МАГИСТРАТУРА 

7М04101 (6М050600) – Экономика - (1 жыл) 

7М04102 (6М050600) – Экономика - (2 жыл) 

 

 
 

 

 

 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы 

mailto:seis-077@mail.ruseis-077@mail.ru


№ Т. А. Ә. Должность телефоны E-mail 

1 Сейсекеев Алмат 

Оразгалиевич 
Каедра 

меңгерушісі, э.ғ.к. 

87051317351 seis-077@mail.ru 

2 Досманбетов Бакберген 

Сарсенович 

э.ғ.д., профессор  bake_dos@mail.ru 

3 Ким Ирина Леонидовна э.ғ.д., профессор  kim_IL@mail.ru 

4 Омонов Акром 

Абдиназарович 
э.ғ.д., профессор +998974031730 akromomonov66@gm 

ail.com 

5 Кудайбергенов Казыбай 

Кудайбергенович 
э.ғ.к., доцент 87017316136  

6 Байсалов Серик 

Джупанович 
э.ғ.к., доцент 87052021006  

7 Шураева Сарсенкуль 

Нургалиевна 
э.ғ.к., аға оқытушы 87774935554 shuraeeva@mail.ru 

8 Муратбаева Гульмира 

Алмабековна 

э.ғ.к., аға оқытушы 87057118181 gulmira_murat@mail.r 

u 

9 Есенгараева Гульназ 

Бектуреевна 

э.ғ.к., аға оқытушы 87772804653 gulnaz_esengaraeva@ 

mail.ru 

10 Райымбекова Айман 

Туребековна 

э.ғ.к., аға оқытушы 87055305824 aiman_1969@mail.ru 

11 Қойбағарова Дана 

Бектуреевна 

э.ғ.к., аға оқытушы 87779587204 koibagarova    d@kyzy 

lorda.raiway... 

12 Жусупова Гульназ 

Аппазовна 

э.ғ.к., аға оқытушы 87713392102 gulnaz.zhusupova@inb 

ox.ru 

13 Абуов Калдыбек 

Серикбаевич 

э.ғ.к., аға оқытушы 87775263223 abuov_k@mail.ru 

14 Сегизбаева Дана 

Усеновна 

э.ғ.м., аға оқытушы 87751184099 dana_70.kzl@inbox.ru 

15 Спанова Лаззат 

Кабылбаевна 

э.ғ.м., аға оқытушы 87786883736 spanova74@inbox.ru 

16 Сағынаева Маржан 

Сағынайқызы 

э.ғ.м., аға оқытушы 87472829048 77marzhan_1977@mai 

l.ru 

17 Култанов Батырбек э.ғ.м., аға оқытушы 87774540757 bkultanov@inbox.ru 
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 Бахытбекович    

18 Байменова Гульнур 

Айдарбековна 

э.ғ.м., аға оқытушы 87775302342 gulnur_sd@mail.ru 

19 Сырлыбаева Нұрайым 

Ерланқызы 

э.ғ.м., оқытушы 87471991906 nuraiym_syrlybayeva 

@mail.ru 

20 Жұматаев Ернар 

Аманкелдіұлы 

э.ғ.м., оқытушы 87072077447 azat_kenesov@mail.ru 

21 Әбдікәрім Дінмұхаммед 

Мәдібекұлы 

э.ғ.м., оқытушы 87058022170 madibekuly@gmail.co 

m 

 

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА: 

202 А - "IT-қаржы" зертханасы 

204 А - "Бизнесті басқару" дәрісханасы 

206 А - "Экономика, аудит, бизнес және басқару"кафедрасы 

207 А - "Қаржылық есеп" дәрісханасы 

406 А - "білім беру менеджменті" дәрісханасы 

407 А - "Инновациялық менеджмент" дәрісханасы 

410 В - "Экономикалық талдау" дәрісханасы 

504 В - "1С:Бухгалтерия" дәрісханасы 

 
ӨНДІРІСПЕН БАЙЛАНЫС: 

- "Жусан банк" АҚ Қызылорда филиалы, 

- "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" АҚ Қызылорда 

филиалы, 

- " KMF " МҚҰ ЖШС Қызылорда филиалы, 

- "Қалампыр" ЖШС, 

- Қызылорда облысы бойынша "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы, 

- Қызылорда қаласының әкімдігі, 

- "Халық банкі" АҚ Қызылорда филиалы, 

- "Қызылорда қаласының кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі" МКК 

- «ММБ-Металл» ЖШС. 

 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС: 

Кафедра халықаралық ынтымақтастық аясында жоғары оқу орындарымен және 

ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ғылыми-практикалық байланыста: 

- Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті; 

- Ташкент қаржы институты; 

- ФМБОУ ВО "Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық 

шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы" (РАНХиГС). 

 
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ: 
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Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

"жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстың Қазақстан экономикасына әсері" 

 
ЖЕТІСТІКТЕР МЕН МАРАПАТТАР: 

э.ғ.д. Досманбетов Б.С. - Медаль «ХХ лет Победы в Великой Отечественной воине 

1941-1945гг.» , 1965г., Орден «Құрмет»- 2004г., Орден «Парасат»- 2010г., Медаль 

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», 2001г., Медаль «10 жыл 

Астана»,2008г. и 6 благодарностей Президента РК. 

э. ғ. к. Жүсіпова Г. А. - Қазақстан Педагогика Ғылымдары академиясының корр- 

мүшесі-2020 ж., 

э. ғ. к. С. Н. Шураева - еліміздің жоғары білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор 

үлесі және жоғары білікті мамандарды даярлаудағы ерен еңбегі үшін А. Байтұрсынов 

атындағы медаль - 2017 ж., үздік педагогтар академиясының мүшесі - 2020 ж. 

э. ғ. к. а. т. Райымбекова - Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін 

дамытуға қосқан елеулі жеке үлесі үшін ҚР БҒМ алғысы-2018 ж., "Қазақстан жылының 

мұғалімі-2020" 

 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР: 

- Ташкент қаржы институты; 

- ФМБОУ ВО "Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық 

шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы" (РАНХиГС). 

 

 

 

 
ету; 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ: 

Тәрбие жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

- тәрбие жұмысын ақпараттық-талдау, ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз 

 
-білім алушылардың азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбиесін 

қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар; 

- білім алушылардың рухани-адамгершілік бейнесін қалыптастыруға бағытталған 

іс-шаралар; 

- білім алушылардың бойында әлеуметтік маңызы бар қасиеттерді, 

коммуникативтік мәдениетті қалыптастыруға және жас таланттарды қолдауға бағытталған 

іс-шаралар. 

Кураторлар-эдвайзерлер: 

Райымбекова А.Т. – э.ғ.к., аға оқытушы 

Шураева С. Н. – э.ғ.к., аға оқытушы 

Сейсекеев А. О. - э.ғ.к., аға оқытушы 

Муратбаева Г. А. - э.ғ.к., аға оқытушы 

Сегізбаева Д.У. – э.ғ.м., аға оқытушы 

Спанова Л. К. – э.ғ.м., аға оқытушы 

Құлтанов Б. Б. - э.ғ.м., аға оқытушы ст. препод 

Сағынаева М.С. - э.ғ.м., аға оқытушы 

Әбдікәрім Д. М. - э.ғ.м., оқытушы 

Жұматаев Е.А. - э.ғ.м., оқытушы 



Кафедраның байланыс мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Сол жағалау, 111 

ғимарат, Қызылорда"Болашақ" университеті 

Электрондық почта: bolashak_5@mail.ru 

Телефоны: 8 7242 244515 
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