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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Курсы повышения квалификации по программе «Создание электронного УМКД» в 

объеме 36 часов с 4 января по 10 января 2011 года, проводимые в Западно-Казахстанском 

инженерно-гуманитарном университете; 

 Курс семинара от 25 ноября 2011 года по теме «Электронное правительство и 

электронные услуги» в объёме 1 академического часа, проводимого акционерным 

обществом «Холдинг Зерде», проводимый в Западно-Казахстанском инженерно-

гуманитарном университете; 

 Курсы повышения квалификации по программе «Новые технологии в обучении» в 

объёме 36 часов с 9 января по 14 января 2012 года, проводимый в Западно-Казахстанском 

инженерно-гуманитарном университете; 

 Семинар по теме «Семинар по подготовке заявок на грантовое финансирование научных 

исследований» 2012 год при поддержке государственного национального научно-

технического цетра экспертизы; 

 



 Семинар-тренинг 11-15 ноября 2013 года в объеме 40 академических часов по теме 

«Управление инновационными проектами», проводимая учебным Центром 

профессионального развития ТОО «ЮлАнИл»; 

 Курсы повышения квалификации по теме «Методика и технические средства 

интерактивного обучения» с 14.03.2011 по 19.03.2011 гг. в объёме 36 часов в Западно-

Казахстанском инженерно-гуманитарном университете;  

 Курсы повышения квалификации по теме «Новые технологии в обучении» с  09.01.2012 

г. по 14.01.2012 г. в объёме 36 часов в Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном 

университете;     

 Стажировка в ТОО "УралСтройИнвест" от 21.07.2014 г. по 31.07.2014 г. в объёме 72 

часов; 

 Курсы повышения квалификации по теме «Английский язык для поступающих в 

аспирантуру» с 06.05.2014 г. по 30.06.2014 г. в объёме 42 часов в Западно-Казахстанском 

инженерно-гуманитарном университете; 

 17 октября 2015 г. на семинаре по теме «О коммерциализации результатов научной и 

научно-технической деятельности», проведенном на базе НУО «Казахстанский 

университет инновационных и телекоммуникационных систем» участие принял 

Тимиргалиев И.Н.  

 26-28 октября 2015 г. в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом 

университете на факультете «Языков и менеджмента» при содействии Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления (Российская Федерация) состоялся 

курс повышения квалификации по теме «Технологии проектной деятельности в 

педагогике высшей школы» (36 часов). На данном курсе принял участие преподаватель 

Тимиргалиев И.Н. 

 26.10.2015-28.10.2015 гг. состоялся онлайн-семинар компании Thomson Reuters по 

базовой сессии по темам: Web of science, End Note Online, Researcher ID, Journal Citation 

Report, на которой присутствовал Тимиргалиев И.Н.  

 1-5 февраля 2016 г. в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом 

университете на факультете «Языков и менеджмента» при содействии Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления (Российская Федерация) состоялся 

курс повышения квалификации по теме «Современные модели управления 

крупномасштабными системами» (36 часов). На данном курсе принял участие 

преподаватель Тимиргалиев И.Н. 

 Стажировка в Самарском филиале СПбГУП по программе «Повышение 

профессиональной компетенции преподавателей экономических дисциплин» в объеме 72 

часов с 03.04.2017 г. по 16.04.2017 г.;  

 С 7 по 11 июня 2017 г. прослушал курс по повышению квалификации «Инновационные 

методы обучения» в объёме 36 академических часов на базе университета «Нархоз»; 

 С 28 ноября по 5 декабря 2017 года принимал участие в серии онлайн-семинаров 

«Практические рекомендации по публикации в международных журналах» общей 

продолжительностью 3 часа по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований. 

 С 6 по 11 июня 2018 г. были организованы курсы повышения квалификации по теме 

«Управление проектами» в объёме 72 академических часов, организованный 

университетом «Нархоз». Руководитель курса -к.п.н. Скиба Марина; 



 С 29 октября по 16 ноября 2018 г. прослушал курс на тему «Реализация принципов 

Болонского процесса в Европейском пространстве высшего образования» от старшего 

эксперта SES (Senior Experten Service) Дирка Лепельмейера в количестве 72 

академических часов. 

 30 июня 2018 г. принял участие в тренинге «Харизма лидера», проводимой академией 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. 

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно -                                   г.Уральск, Казахстан 

технологический университет                                  октябрь 2015 г. - по настоящее время. 

Старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инженерно-                                         г.Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                     сентябрь 2010 г. - октябрь 2015 г. 

преподаватель 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Тимиргалиев И.Н. Основные тенденции инновационного развития и их проблемы/   

И.Н. Тимиргалиев// «Вестник Самарского финансово-экономического университета». – 

Самара, №3, 2010. – Б. 63-73. 

2. Тимиргалиев И.Н. Основные тенденции инновационного развития и их проблемы/   

И.Н. Тимиргалиев//Материалы науч.- практ. конф. «Наука и качественное – образование 

залог нового экономического подъема Казахстана» / РИО ЗКИГУ.- Уральск, 2011.  –  Б. 

245-249. 

3. Тимиргалиев И.Н. Экономический механизм образования и функционирования 

технопарков в Казахстане/ И.Н. Тимиргалиев// Научный журнал Министерства науки и 

образования «Высшая школа Казахстана», – Алматы, №1, 2012. – Б. 328-332. 

4. Тимиргалиев И.Н. Проблемы банковского риска в Республике Казахстан / И.Н. 

Тимиргалиев//Ученые записки Уральской АТ и СО. «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития Казахстана: теория и практика» материалы научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава Евразийской 

академии, под ред. Б.Т. Капановой. – Уральск, 2012. – Б. 114-127 

5. Тимиргалиев И.Н. Применение малоотходных и безотходных производств как 

фактор экономического развития/ И.Н. Тимиргалиев// Материалы Международной 

научно-практической конференции «Наука и образование – главный вектор развития 

Казахстана».- Уральск, 2012. – Б. 185-189. 

6. Тимиргалиев И.Н. Қазақстан экономикасын индустриялық-инновациялық даму 

саясаты / Тимиргалиев И.Н., Алатаев Е.Б. // Материалы Республиканской науч.-практ. 

конференции «IV Махамбетовские чтения». – Уральск, 2012. - Б.139-141 

7. Тимиргалиев И.Н. Совершенствование механизма кластерного подхода в Западно-

Казахстанском регионе / И.Н. Тимиргалиев // Научный журнал Министерства науки и 

образования «Высшая школа Казахстана», – Алматы, 2013. - №2(2). – Б. 12-16.  

8. Тимиргалиев И.Н. Российские технопарки как инструмент интенсификации 

развития экономики /И.Н.Тимиргалиев // Материалы междунар. науч.-практ. конференции 

«Казахстан на пути к обществу знаний». - Уральск, 2013. – Б.79-83. 

9. Тимиргалиев И.Н. Экономическая целесообразность переработки и утилизации 

отходов резины и изношенных автомобильных шин, покрышек / И.Н.Тимиргалиев // 



Материалы междунар. науч.-практ. конференции «Казахстан на пути к обществу знаний».- 

Уральск, 2013. – Б.130-134. 

10. Тимиргалиев И.Н. Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеу жүйесі 

және оны жетілдіру / И.Н.Тимиргалиев, Е.Б.Алатаев // Республиканской науч.-практ. 

конф. «Экономическая политика нового состоявшегося курса Казахстана». - Уральск, 

2013. -Б.192-196. 

11. Тимиргалиев И.Н. Развитие технопарковых структур в США/ И.Н.Тимиргалиев, 

Джумашева Г.Г. // Информационно-аналитический журнал «Саясат-Policy», - Алматы, 

2014. – Б.10-13. 

12. Тимиргалиев И.Н. Проблемы кредитования малого бизнеса и 

предпринимательства в Республике Казахстан / И.Н.Тимиргалиев, Джумашева Г.Г. // 

Информационно-аналитический журнал «Саясат-Policy», - Алматы, 2014. Б.11-12. 

13. Тимиргалиев И.Н. Роль инвестиционной привлекательности в инновационном 

развитии экономики России / И.Н.Тимиргалиев // Экономика и социология. – Самара. – 

2014. – Б. 27-32. 

14. Тимиргалиев И.Н. Особенности инвестирования инновационных проектов в 

Республике Казахстан / И.Н.Тимиргалиев // Межвузовский сборник научных трудов 

«Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными 

предприятиями». – Самара, 2015. – C. 140-147.  

15. Тимиргалиев И.Н. Поддержка развития моногородов Казахстана / 

И.Н.Тимиргалиев, Б.Б.Бекжанова // Материалы республиканской научно-практической 

конференции студентов и магистрантов «Молодежь и наука в современном мире», 

посвященной 550-летию Казахского ханства и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. - Уральск, 2015. -Б.69-73.   

16. Тимиргалиев И.Н. Формирование благоприятных условий развития 

инновационных процессов в Казахстане / И.Н.Тимиргалиев // Материалы международной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития 

мирового сельского хозяйства». – Саратов. – 2016. – Б. 274-276.  

17. Тимиргалиев И.Н. Активизация инвестиционной деятельности в инновационной 

экономике / И.Н.Тимиргалиев, А.М.Михайлов // Материалы международной научно-

практической конференции «Казахстанцы – нация единого будущего». - Уральск. – 2016. - 

Б. 304-307.   

18. Тимиргалиев И.Н. Теоретические подходы в развитии инновационной 

деятельности / И.Н.Тимиргалиев // Материалы международной заочной научно-

практической конференции «Детерминация научного познания и общественной 

практики». - Саратов. - 2017.- Б.176-180. 

19. Тимиргалиев И.Н. Влияние инвестиционно-инновационных процессов на 

экономическую деятельность / И.Н.Тимиргалиев // Экономические науки. – Москва. – 

2017. – Б.26-29. 

20. Тимиргалиев И.Н. Деятельность АО «НАТР» как реализатора инновационной 

политики экономики страны / И.Н.Тимиргалиев // Материалы III Междунар. науч.-практ. 

конференции «Инновационные направления интеграционных процессов в Евразии». – 

Астана: Финансовая академия Министерства финансов Республики Казахстан, 2017. – 

Б.135-138. 

21. Тимиргалиев И.Н. Инновационная деятельность в Казахстане на современном 

этапе и пути ее развития / И.Н.Тимиргалиев // Вопросы экономики и права. – Москва. – 

2018. – Б.67-71. 

22. Тимиргалиев И.Н. Инновационная деятельность в Республике Казахстан как 

драйвер экономического роста страны / И.Н.Тимиргалиев // Экономические науки. – 

Москва. – 2018. – Б.21-25. 
  

 



                                                ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Статистика» для 

студентов обучающихся по специальности 5В050900 Финансы, 5В050800 Учет и аудит. -

Уральск: РИО ЗКИТУ, 2013 г. - 40 Б.  

2. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Финансирование и 

кредитование инвестиций» для студентов обучающихся по специальности 5В050900 

Финансы. - Уральск: РИО ЗКИТУ, 2013 г. - 18 Б.  

3. Методические рекомендации и указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине  «Финансирование и кредитование инвестиций» для студентов специальности 

5В050900 «Финансы». - Уральск: РИО ЗКИТУ, 2013 г. - 15 Б.  

4. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «История 

экономических учений» для студентов обучающихся по специальности 5В050900 

Финансы. - Уральск: РИО ЗКИТУ, 2013 г. - 19 Б.  

5. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Макроэкономика» для 

студентов, обучающихся по специальности 5В050900 Финансы, 5В050800 Учет и аудит. -

Уральск: РИО ЗКИТУ, 2014 г. - 31 Б.  

6. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Менеджмент 

качества» для студентов, обучающихся по специальности 5В050900 Финансы, 5В050800 

Учет и аудит. - Уральск: РИО ЗКИТУ, 2014 г. - 18 Б.  

7. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Основы 

экономической теории» для студентов, обучающихся по специальности 5В060800 

«Экология», 5В071800 «Электроэнергетика», 5В070800 «Нефтегазовое дело», 5В072900 

«Строительство», 5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

5В090100 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта». - Уральск: 

РИО ЗКИТУ, 2014 г. - 26 Б.  

8. Задания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Менеджмент 

землеустроительных и кадастровых работ» для студентов, обучающихся по 

специальности 5В090700 «Кадастр». - Уральск: РИО ЗКИТУ, 2015 г. - 26 Б.  

9. Учебное пособие по дисциплине «Корпоративные финансы»: учебное пособие / 

И.Н.Тимиргалиев, В.А.Михайленко. ISBN 978-601-7392-69-7. - Уральск: ЗКФ АО 

«НЦНТИ», 2015. - 96 Б.  

 

               ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Экономика предприятия, 5В050800-учет и аудит, 5В050600-экономика, 5В050700-

менеджмент, 5В051000-ГМУ, более 10; 

2. Оценка стоимости предприятия, 5В050600-экономика, более 10; 

3. Анализ данных и прогнозирование экономики, 5В050600-экономика, более 10; 

4. Инновационный менеджмент, 5В050600-экономика, 5В050700-менеджмент, более 5; 

5. Менеджмент качества, 5В050600-экономика, 5В050700-менеджмент, 5В051000-

ГМУ, более 10; 

6. Организация и нормирование труда, 5В050600-экономика, около 5; 

7. Стратегическое планирование, 5В051000-ГМУ. 

  



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Экономика предприятия 5В050800-учет 

и аудит, 

5В050600-

экономика, 

5В050700-

менеджмент 

Слайды: Предприятие как объект 

хозяйствования, основное звено 

экономической системы. 

Основной капитал предприятия. 

Оборотный капитал предприятия. 

Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. 

Инвестиционная и инновационная 

деятельность предприятия. 

Издержки производства и 

реализации продукции. 

Планирование производственной 

деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность 

продукции предприятия. 

Финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность 

деятельности предприятия. 

2 Оценка стоимости 

предприятия 

5В050600-

экономика 

Слайды: Современное понимание 

оценки бизнеса: предмет, цели, 

подходы. Виды стоимости и 

основные принципы оценки 

бизнеса (предприятия). 

Формирование информационной 

базы для определения оценки 

бизнеса (предприятия). Процедура 

оценки. Затратный подход к 

оценке бизнеса (предприятия). 

Доходный подход к оценке 

бизнеса (предприятия). 

Сравнительный подход к оценке 

бизнеса (предприятия). Оценка 

финансового состояния 

предприятия. Оценка финансового 

состояния предприятия. Оценка 

стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка 

стоимости машин и оборудования 

предприятия. Оценка стоимости 

оборотного капитала 

предприятия. Оценка 

нематериальных активов 

предприятия. Зарубежный опыт 

оценки стоимости бизнеса 

(предприятия). 

3 Анализ данных и 

прогнозирование экономики  

5В050600-

экономика 

Слайды: Статистический анализ. 

Выборочные показатели ряда. 

Выборочные показатели ряда. 



Статистическая оценка 

параметров распределения. 

Корреляционно-регрессионный 

анализ. Модель парной 

нелинейной регрессии. Модель 

множественной регрессии. Анализ 

временных рядов. Анализ 

временных рядов. Определение 

динамики временного ряда. 

Определение динамики 

временного ряда. Способы 

выравнивания временных рядов. 

Способы выравнивания  

временных рядов. Многомерный 

статистический анализ. 

Многомерный статистический 

анализ. 
4 Инновационный менеджмент 5В050600-

экономика, 

5В050700-

менеджмент 

Слайды: Теоретические основы 

инновации. Инновационный 

процесс как объект управления 

инновационного менеджмента. 

Управление инновационными 

проектами. Определение уровня 

инновационного потенциала 

организации. Оценка уровня 

эффективности инновационных 

проектов. Риски в инновационной 

деятельности. Методы управления 

инновационной деятельностью и 

создания инновационного 

продукта. Управление 

инновационными организациями. 

Управление персоналом и 

культура инновационной 

организации. Организация 

венчурного бизнеса. Управление 

инновациями как объектами 

интеллектуальной собственности. 

Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

Национальные инновационные 

системы в Республике Казахстан и 

за рубежом. Институты 

инновационной инфраструктуры и 

их взаимосвязь. Индустриально-

инновационное развитие 

современного Казахстана: 

проблемы и перспективы. 
5 Банковский маркетинг 5В050600-

экономика 

Слайды:  

6 Организационное поведение 5В051000-ГМУ Слайды:  
 



7 Организация производства 5В050600-

экономика 

Слайды:  
 

8 Менеджмент качества 5В050600-

экономика, 

5В050700-

менеджмент, 

5В051000-ГМУ 

Слайды: Социальные и 

экономические основы качества. 

Эволюция подходов к 

менеджменту качества. Эволюция 

подходов к менеджменту 

качества. Процессный подход. 

Процессный подход. 

Методологические основы 

менеджмента качества. 

Методологические основы 

менеджмента качества. 

Менеджмент качества на 

предприятии и организации. 

Стандартизация и сертификация в 

управлении качеством. 

Стандартизация и сертификация в 

управлении качеством. 

Международная стандартизация в 

менеджменте качеством и 

международные стандарты ИСО 

серии 9001 на системы качества. 

Подготовка предприятия к 

сертификации по стандартам ИСО 

9001-2008. Всеобщий менеджмент 

качества (ТQМ). Экономическая 

эффективность менеджмента 

качества. Экономическая 

эффективность менеджмента 

качества. 

9 Организация и нормирование 

труда 

5В050600-

экономика 

Слайды: Роль научной 

организации труда в развитии 

экономики 

Организация трудового процесса 

Основы организации рабочих 

мест 

Классификация затрат рабочего 

времени, методы исследования 

Разделение и кооперация труда на 

предприятии 

Условия труда и их элементы 

Нормы труда, виды, 

классификация 

Методы организации и 

нормирования трудовых 

процессов 

Оплата труда, функции, 

регулирование 

Тарифная система и ее элементы. 

Формы и системы оплаты труда. 

Доплаты и надбавки к основной 



заработной плате, вознаграждение 

Бестарифная система оплаты 

труда. 

10 Стратегическое планирование  5В051000-ГМУ Слайды: 
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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетінде 2011 жылдың 4 қаңтар 

мен 10 қаңтар аралығында өткізілетін "Электрондық ПОӘК құру" бағдарламасы бойынша 

36 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстары; 

 Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетінде өткізілетін "Зерде 

холдингі" акционерлік қоғамы өткізетін 1 академиялық сағат көлемінде "Электрондық 

үкімет және электрондық қызметтер" тақырыбы бойынша 2011 жылғы 25 қарашадағы 

семинар курсы; 

 Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетінде 2012 жылдың 9 қаңтары 

мен 14 қаңтары аралығында "Оқытудағы жаңа технологиялар" бағдарламасы бойынша 36 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстары; 

 Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығының қолдауымен" 

ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға өтінім дайындау бойынша Семинар " 

тақырыбы бойынша Семинар; 

 "ЮлАнИл" ЖШС кәсіптік даму Оқу орталығы өткізген "инновациялық жобаларды 

басқару" тақырыбы бойынша 40 академиялық сағат көлемінде Семинар-тренинг»; 
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 14.03.2011-19.03.2011 жж. аралығында Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық 

университетінде 36 сағат көлемінде "интерактивті оқытудың әдістемесі мен техникалық 

құралдары" тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру Курсы;  

 09.01.2012 ж. бастап 14.01.2012 ж. дейін Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық 

университетінде 36 сағат көлемінде "оқытудағы жаңа технологиялар" тақырыбы бойынша 

біліктілікті арттыру курстары;     

 "УралСтройИнвест" ЖШС 21.07.2014 ж. - 31.07.2014 ж. 72 сағат көлемінде 

тағылымдама; 

 "Аспирантураға түсушілерге арналған ағылшын тілі" тақырыбы бойынша 06.05.2014 

ж. мен 30.06.2014 ж. Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетінде 42 сағат 

көлемінде біліктілікті арттыру курстары; 

• 2015 ж.17 қазанда "қазақстандық инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер 

университеті" ҚБҰ базасында өткізілген "ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет 

нәтижелерін коммерцияландыру туралы" тақырыбы бойынша семинарға И. Н. 

Темірғалиев қатысты.  

• 2015 жылдың 26-28 қазан күндері Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университетінде Әлеуметтік технологиялар және жергілікті өзін-өзі басқару Ғылымдары 

Академиясының (Ресей Федерациясы) көмегімен "жоғары мектеп педагогикасындағы 

жобалық қызмет технологиялары" тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы өтті (36 

сағат). Осы курста оқытушы И. Н. Темірғалиев қатысты. 

 26.10.2015-28.10.2015 ж.Thomson Reuters компаниясының базалық сессия 

тақырыптары бойынша онлайн-семинары өтті: Web of science, End Note Online, Researcher 

ID, Journal Citation Report, оған И. Н. Темірғалиев қатысты.  

 2016 ж. 1-5 ақпанда Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінде 

"Тілдер және менеджмент" факультетінде Әлеуметтік технологиялар және жергілікті өзін-

өзі басқару Академиясының (Ресей Федерациясы) қолдауымен "ірі масштабты жүйелерді 

басқарудың заманауи үлгілері" (36 сағат) тақырыбында біліктілікті арттыру курсы өтті. 

Осы курста оқытушы И. Н. Темірғалиев қатысты. 

 "Экономикалық пәндер оқытушыларының кәсіби құзыреттілігін арттыру" 

бағдарламасы бойынша 03.04.2017 ж.;  

 2017 ж. 7-11 маусым аралығында Нархоз университеті базасында 36 академиялық 

сағат көлемінде "Оқытудың инновациялық әдістері" біліктілігін арттыру курсын 

тыңдады»; 

 2017 жылғы 28 қараша мен 5 желтоқсан аралығында ғылыми зерттеулер үшін 

Clarivate Analytics ресурстары бойынша жалпы ұзақтығы 3 сағат "халықаралық 

журналдарда жариялау бойынша практикалық ұсыныстар" онлайн-семинарларға қатысты. 

 2018 жылдың 6-11 маусым аралығында "Нархоз" университетінің ұйымдастыруымен 

72 академиялық сағат көлемінде "жобаларды басқару"тақырыбы бойынша біліктілікті 

арттыру курстары ұйымдастырылды. Курс жетекшісі-п. ғ. к. Скиба Марина; 

 2018 ж. 29 қазан мен 16 қараша аралығында SES (Senior Experten Service) аға 

сарапшысы Дирк Лепельмейерден 72 академиялық сағат көлемінде "жоғары білім берудің 

еуропалық кеңістігінде Болон процесінің принциптерін жүзеге асыру" тақырыбында курс 

тыңдады. 

 2018 жылғы 30 Маусымда Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы 

Құқық қорғау органдары академиясы өткізген "көшбасшының харизмасы" тренингке 

қатысты. 
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Батыс Қазақстан инновациялық -                                   Орал қ., Қазақстан 

технологиялық университеті                                  қазан 2016 ж. - қазіргі уақытқа дейін. 

Аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инженерліқ -                                   Орал қ., Қазақстан 

гуманитарлық университеті                                     қыркүйек 2010 ж. - қазан 2015 ж. 

оқытушы 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

 

1. Тимиргалиев И.Н. Инновациялық дамудың негізгі тенденциялары және олардың 
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материалдар. «IV Махамбет оқулары» конференциясы. - Орал, 2012. - Б.139-141. 

7. Тимиргалиев И.Н. Батыс Қазақстан облысында кластерлік тәсіл механизмін жетілдіру / 

И.Н. Тимиргалиев // «Қазақстан жоғары мектебі» Ғылым және білім министрлігінің 
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үшін "Статистика" пәні бойынша өзіндік жұмыстарды орындау бойынша тапсырмалар. - 
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2. 5В050900 Қаржы мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған "инвестицияны 
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1. Кәсіпорын экономикасы, 5В050800-Есеп және аудит, 5В050600-экономика, 5В050700-

менеджмент, 5В051000-МЖБ, 10-нан астам; 

2. Кәсіпорынның құнын бағалау, 5В050600-экономика, 10-нан астам; 

3. Деректерді талдау және экономиканы болжау, 5В050600-экономика, 10-нан астам; 

4. Инновациялық менеджмент, 5В050600-экономика, 5В050700-менеджмент, 5-тен 

астам; 

5. Сапа менеджменті, 5В050600-экономика, 5В050700-менеджмент, 5В051000-МЖБ, 10-

нан астам; 

6. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау, 5В050600-экономика, 5 жуық; 

7. Стратегиялық жоспарлау, 5В051000-МЖБ. 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

№ Пән атауы Мамандық Ішкі сайтқа сілтеме 

1 Кәсіпорын экономика 5В050800-есеп 

және аудит, 

5В050600-

экономика, 

5В050700-

менеджмент 

Слайдтар: кәсіпорын 

шаруашылық объектісі ретінде, 

экономикалық жүйенің негізгі 

буыны. Кәсіпорынның негізгі 

капиталы. Кәсіпорынның айналым 

капиталы. Кәсіпорынның еңбек 

ресурстары. Кәсіпорында еңбек 

ақы төлеу. Кәсіпорынның 

инвестициялық және 

инновациялық қызметі. Өндіріс 

және өнімді өткізу шығындары. 

Кәсіпорынның өндірістік 

қызметін жоспарлау. Кәсіпорын 

өнімінің бәсекеге қабілеттілігі. 

Кәсіпорын қызметінің қаржылық 



нәтижелері. Кәсіпорын қызметінің 

экономикалық тиімділігі. 

2 Кәсіпорынның құнын бағалау 5В050600-

экономика 

Слайдтар: бизнесті бағалаудың 

заманауи түсінігі: пәні, 

мақсаттары, тәсілдері. Құн түрлері 

және бизнесті (кәсіпорынды) 

бағалаудың негізгі принциптері. 

Бизнесті (кәсіпорынды) бағалауды 

анықтау үшін ақпараттық базаны 

қалыптастыру. Бағалау рәсімі. 

Бизнесті (кәсіпорынды) 

бағалаудағы шығындық тәсіл. 

Бизнесті (кәсіпорынды) 

бағалаудағы табыс тәсілі. Бизнесті 

(кәсіпорынды) бағалаудағы 

салыстырмалы тәсіл. 

Кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын бағалау. Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын бағалау. Жер 

учаскесінің құнын бағалау. 

Жылжымайтын мүлікті бағалау. 

Кәсіпорынның машиналары мен 

жабдықтарының құнын бағалау. 

Кәсіпорынның айналым 

капиталының құнын бағалау. 

Кәсіпорынның материалдық емес 

активтерін бағалау. Бизнес 

(кәсіпорын) құнын бағалаудың 

шетелдік тәжірибесі. 

3 Мәліметтерді талдау және 

экономиканы болжамдау  

5В050600-

экономика 

Статистикалық талдау. Қатардың 

таңдамалы  көрсеткіштері. 

Параметрлерді статистикалық 

бағалау. Корреляционды-

регрессионды талдау. Жұптық 

сызықтық емес регрессияның 

моделі. 

Көпшілік регрессия моделі. 

Уақытша қатарды талдау. 

Уақытша қатардың динамикасын 

анықтау. Уақытша қатарларды 

түзейту әдістері. Уақытша 

қатарларды түзейту әдістері. 

Көпөлшемді статистикалық 

талдау.  
4 Инновациялық менеджмент 5В050600-

экономика, 

5В050700-

менеджмент 

Слайдтар: инновацияның 

теориялық негіздері. 

Инновациялық процесс 

инновациялық менеджментті 

басқару объектісі ретінде. 

Инновациялық жобаларды 

басқару. Ұйымның инновациялық 

әлеуетінің деңгейін анықтау. 



Инновациялық жобалардың 

тиімділік деңгейін бағалау. 

Инновациялық қызметтегі 

тәуекелдер. Инновациялық 

қызметті басқару және 

инновациялық өнімді құру 

әдістері. Инновациялық 

ұйымдарды басқару. Персоналды 

басқару және инновациялық 

ұйымның мәдениеті. Венчурлік 

бизнесті ұйымдастыру. Зияткерлік 

меншік объектілері ретінде 

инновацияларды басқару. 

Инновациялық қызметті 

мемлекеттік реттеу. Ұлттық 

инновациялық жүйесі Қазақстан 

Республикасында және шетелде. 

Инновациялық инфрақұрылым 

институттары және олардың өзара 

байланысы. Қазіргі Қазақстанның 

индустриалды-инновациялық 

дамуы: мәселелері мен болашағы. 
5 Банктік маркетинг 5В050600-

экономика 

Слайды:  

6 Ұйымдық мінез-құлық 5В051000-

МЖБ 

Слайды:  
 

7 Өндірісті ұйымдастыру 5В050600-

экономика 

Слайды:  
 

8 Сапа менеджменті 5В050600-

экономика, 

5В050700-

менеджмент, 

5В051000-

МЖБ 

Слайдтар: Әлеуметтік және 

экономикалық сапа негіздері. 

Сапа менеджментіне көзқарастың 

эволюциясы. Сапа менеджментіне 

көзқарастың эволюциясы. 

Үдерістік тәсіл. Үдерістік тәсіл. 

Сапа менеджментінің 

әдіснамалық негіздері. Сапа 

менеджментінің әдіснамалық 

негіздері. Кәсіпорын мен 

ұйымдағы сапа менеджменті. 

Сапаны басқарудағы стандарттау 

және сертификаттау. Сапаны 

басқарудағы стандарттау және 

сертификаттау. Сапа 

менеджментінде Халықаралық 

стандарттау және сапа жүйесіне 

9001 сериялы ИСО халықаралық 

стандарттары. Кәсіпорынды ИСО 

9001-2008 стандарттары бойынша 

сертификаттауға дайындау. 

Жалпы сапа менеджменті (ТКМ). 

Сапа менеджментінің 

экономикалық тиімділігі. Сапа 



менеджментінің экономикалық 

тиімділігі. 

9 Еңбекті ұйымдастыру және 

нормалау 

5В050600-

экономика 

Слайдтар: экономиканы 

дамытудағы еңбекті ғылыми 

ұйымдастырудың рөлі. Еңбек 

процесін ұйымдастыру. Жұмыс 

орындарын ұйымдастыру 

негіздері. Жұмыс уақытының 

шығындарын жіктеу, зерттеу 

әдістері. Еңбекті бөлу және 

кооперация кәсіпорында. Еңбек 

жағдайлары және олардың 

элементтері. Еңбек нормалары, 

түрлері, жіктелуі. Еңбек 

процестерін ұйымдастыру және 

нормалау әдістері. Еңбекке ақы 

төлеу, функциялар, реттеу. 

Тарифтік жүйе және оның 

элементтері. Еңбекке ақы төлеу 

нысандары мен жүйелері. Негізгі 

жалақыға қосымша ақылар мен 

үстемеақылар, сыйақы. Еңбекке 

ақы төлеудің тарифсіз жүйесі. 

10 Стратегиялық жоспарлау 5В051000-ГМУ Слайды: 

 

 




