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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»;

 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 өзінөзі 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.
 01.11.2018 ж.Elsevier training for ScienceDirect and Scopus solutions компаниясы
ұйымдастырған Training Completion семинарына қатыстым.
 7.01.2019-18.01.2019 ж. "Аспандау" ғылыми-білім беру қорының Батыс аймақтық
филиалында 72 академиялық сағат көлемінде "Жоғары мектеп оқытушысы" біліктілігін
арттыру курсынан өттім

 17.10.2019-05.11.2019 аралығында Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық
университетінде Германия лекторы Вернер Нейнзигтің "Foundation of a company
«Management basic principles and marketing» мамандығы бойынша 72 сағат
көлеміндебіліктілігін арттыру курсынан өттім.
 2019 жылдың 25 қарашасында Батыс Қазақстан балалар мен жасөспірімдер
кітапханасының жанындағы Америка бұрышының ұйымдастыруымен "жас ғалымдарға
арналған Цифрлық сауаттылық және құралдар" атты шеберлік сыныбына қатысты.
Х.Есенжанов Ғылыми-білім беру компаниясымен бірге.
 17.08.2020-29.08.2020 ж. аралығында ҚазҰУ ұйымдастырған 72 академиялық сағат
көлемінде онлайн режимде біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Әл-Фараби "Мемлекеттік
басқару теориясы" пәні бойынша.
 17-26.08. 2020 ж. аралығында 72 академиялық сағат көлемінде "Қашықтықтан оқыту
жағдайында оқытушылардың IT-құзыретін арттыру" тақырыбы бойынша біліктілікті
арттыру курстарынан өтті.
 02.10.2020 ж. 40 сағат көлемінде Nazarbayev Intellectual Schools ұйымдастырған
"қашықтықтан оқытуды үйренемін" курсын тыңдады.
 2021 жылдың 4-15 қаңтарында "Оралстрой Инвест" ЖШС-де "кәсіпорындағы кадр
қызметі бөлімінің жұмысы" бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде тағылымдамадан
өтті.
 2021 ж. 30 сәуірде Мәскеу қаласында "IPR MEDIA" компаниясы ұйымдастырған "НОП:
бірлескен баспа жобалары: бірге сапалы басылымдар мен қайта басуларды жасаймыз, ЖОО
жарияланымдарын білім беру және ғылыми ортада ілгерілетеміз" семинарына қатысты.
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үшін "Макроэкономика" пәні бойынша өзіндік жұмыстарды орындау бойынша
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1. Кәсіпорынның құнын бағалау, 5В050600-экономика, 10-нан астам;
2. Деректерді талдау және экономиканы болжау, 5В050600-экономика, 10-нан астам;
3. Инновациялық менеджмент, 5В050600-экономика, 5В050700-менеджмент, 5-тен астам;
4. Сапа менеджменті, 5В050600-экономика, 5В050700-менеджмент, 5В051000-МЖБ, 10нан астам;
5. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау, 5В050600-экономика, 5 жуық;
6. Тәуекелдерді басқару, 5 жуық;
7. Мемлекеттік басқару теориясы;
8. Шет елдердегі мемлекеттік басқару практикасы.
9. Инвестициялық менеджмент;
10. Бизнесті жоспарлау;
11. Мемлекеттік монополияға қарсы саясат
№

Пән атауы

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ
Мамандық

1

Кәсіпорын экономика

5В050800-есеп
және аудит,
5В050600экономика,
5В050700менеджмент

2

Кәсіпорынның құнын бағалау 5В050600экономика

Ішкі сайтқа сілтеме

Слайдтар:
кәсіпорыншаруашылық 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.
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

5В050600экономика

Статистикалық талдау. Қатардың
таңдамалы
көрсеткіштері.
Параметрлерді
статистикалық
бағалау.
Корреляциондырегрессионды 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

5В050600экономика,
5В050700менеджмент

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

Сапа менеджменті

5В050600экономика,
5В050700менеджмент,
5В051000МЖБ

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.
6

Еңбекті ұйымдастыру және
нормалау

5В050600экономика

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.

7

Тәуекелдерді басқару

5В050700менеджмент

Слайдтар: кәсіпорын
Тәуекелдерін басқару жүйесі.
Ұйымда тәуекелдерді басқару.
Қаржылық тәуекелдерді басқару.
Өзгерістерді басқару.
Тәуекелдерді талдау және бағалау
әдістері.

8

Мемлекеттік басқару
теориясы

5В051000ММУ,
5В050700менеджмент

Слайдтар:

9

Елдердегі мемлекеттік
басқару практикасы

5В051000ММУ,

Слайдтар:

5В050700менеджмент
10

Мемлекеттік монополияға
қарсы саясат

6В04104-ГМУ

Слайды:

11

Инвестициялық менеджмент

6В04104менеджмент

Слайды:

12

Бизнесті жоспарлау

5В050700менеджмент,
5В050600экономика,
5В050900финансы

Слайды:

