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Әкесінің аты Толебаевна 

Туған күні  05.03.1949 

Туған жер: ҚР, БҚО,  

Жалпы жұмыс тәжірибесі 47 жыл 

Оқытудың жалпы тәжірибесі 45 жыл 

Осы мекемедегі жұмыс тәжірибесі 5 жыл 

Ғылыми дәреже экономика ғылымының кандидаты 

Ұялы телефон +7 777 181 11 77 

E-mail__ tbt2010@mail.ru 

 

 

ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

1. Ірі жүйелерді басқарудың заманауи модельдері Орал, 01.02.2016 - 02.06.2016, 36 сағат 

2. Қазіргі жағдайдағы менеджменттің өзекті мәселелері Самара, 27.12.2017-10.01.2018 ж., 

72 сағат 

3. Еуропалық жоғары білім беру аймағында Болон процесінің принциптерін енгізу Орал, 

29 қазан 2018 - 16 қараша, 72 сағат 

4. Компанияның құрылуы. Менеджменттің негізгі принциптері және маркетинг Орал, 

17.10.2019-05.11.2019, 72 сағат 

5. Алматы қаласы басшылығы, 17.08.2020-29.08.2020, 72 сағат 

6. Қашықтықтан оқыту жағдайында мұғалімдердің ІТ құзыреттілігін арттыру, Орал 

қаласы, 17-26.08.2020, 72 сағат 

7. Қашықтықтан оқытуды үйрену. Назарбаев Зияткерлік мектептері 02.10.2020 40 сағат  



Жұмыс тәжірибесі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университеті 

Экономика және 

менеджмент 

кафедрасының 

доценті 

Орал, Қазақстан Қазан 2015 - қазіргі 

уақытқа дейін 

Батыс Қазақстан инженерлік-

гуманитарлық университеті 

Экономика және 

менеджмент 

кафедрасының 

доценті 

Орал, Қазақстан Қыркүйек 2008 - 

қазан 2015 

Еуразия академиясы Профессор 

көмекшісі 

Орал, Қазақстан Қыркүйек 2005 - 

қыркүйек 2008 

Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

Профессор 

көмекшісі 

Орал, Қазақстан 2000 жылғы ақпан - 

2005 жылғы 

қыркүйек 

Атындағы Батыс Қазақстан өнер 

институты Даулеткерея 

Кафедра 

меңгерушісі, декан 

Орал, Қазақстан 1994 жылғы тамыз - 

2000 жылғы ақпан 

«Қазаққұрылысгаз» мемлекеттік 

кәсіпорны 

Жоспарлау-

экономикалық 

бөлімінің бастығы 

Орал, Қазақстан Қыркүйек 1992 ж - 

1994 ж. Тамыз 

Батыс Қазақстан ауылшаруашылық 

институты 

Аға оқытушы, 

доцент, жетекші 

Кафедра, декан 

Орал, Қаз. КСР 1978 жылғы ақпан - 

1992 жылғы 

қыркүйек 

Мәскеу ауылшаруашылық академиясы. 

Қ.А. Тимирязева 

Экономика 

кафедрасының 

аспиранты 

Мәскеу, КСРО 1975 жылғы мамыр 

- 1978 жылғы ақпан 

Батыс Қазақстан ауылшаруашылық 

институты 

Мұғалім Орал, Қаз. КСР Мамыр 1971 - 1975 

ж. Мамыр 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1. Экономикалық талдау: Студент. - М .: PIOP INFPA-M. - 2019 ж. - 439 б. 

2. Халықаралық менеджмент: оқулық.-Орал: РИО ЗКИТУ.-2019.-213 б. 

3. Халықаралық менеджмент: 5В050700 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы 

және 6В04103 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы. - Орал: БҚАТУ, 2019. - 207 б. ISBN 978-689-441-255-2 

4. Төлебаева Б.Т., Тлесова Ж.А. «Мемлекет және бизнес», Орал 2021 ж 

5. Төлебаева Б.Т., Стороженко Н.А. «Іскери этика жаңа іскерлік қатынастар», Орал 2021 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  БАСЫЛЫМДАР 

1. Халықты жұмыспен қамту: жағдайы және болашағы // Вестник ЗКИТУ журналы - 0,5 бб. 

2. Халықты жұмыспен қамтуды жақсартудың негізгі бағыттары // Журнал Вестник ЗКИТУ 

3. «Нұрлы жол» тұрғын үй мемлекеттік бағдарламасының Қазақстанда жүзеге асырылуы // Журнал Вестник 

ЗКИТУ No1, 2018. - 0.3 б.т. 



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДЫҢ ЖҰМЫСТАРЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛАМАЛАР 

1. Америкалық және жапондық басқару модельдері мысалындағы кәсіпорынды басқарудың шетелдік тәжірибесі 

// Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Қазақстандықтар - біртұтас болашақ елі» 

атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары . - Орал, 2 бөлім - 2016. -0.2 бб. 

2. Банк кадрларын оқыту мен дамытудың заманауи әдістері // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары «ЕАЭО шеңберінде ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. - Орал, 2017 ж. - 0,2 бб. 

3. Брендтің бірегейлігі туралы түсінік // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «ЕАЭО 

шеңберінде ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. - Орал, 2017 ж. - 0,2 бб. 

4. Батыс Қазақстан, облыстың индустриясы - инновациялық дамудың жаңа өндірістік факторлары // 

Халықаралық экономикалық-тәжірибелік конференция материалдары «ЕАЭО шеңберінде ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. - Орал, 2017 ж. - 0,2 бб. 

5. Қызметкерлерді ынталандыру және оны жетілдіру жолдары 

 // Халықаралық экономикалық-тәжірибелік конференция материалдары «ЕАЭО шеңберінде ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. - Орал, 2017. - 0,2 б.б. 

6. Ауыл шаруашылығы кооперативінің менеджерлері мен турлері // «ЕАЭО шеңберінде ұлттық экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - Орал, 

2017 ж. - 0,2 б.т. 

7. Жаһандану жағдайындағы ұлттық валюта және экономикалық даму // «Әлемдік экономиканың 

жаһандануындағы экономикадағы ұлттық валютаның рөлі» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. - Орал. -2018. - С.43-49. - 0,5 б.т. 

8. Қазақстан экономикасы Қалыптастырудағы агроөнеркәсiптiк кешеннiң рөлi. // ZIAT ғылыми-әдістемелік 

орталығы VI «Заманымыздың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. VI 

республикалық ғылыми-практикалық материалдар жинағы. конф. - Нұр-Сұлтан. - 2019.B.18-20. - 0,3 б 

9. Қазақстан экономикасындағы инвестициялық процестерді стратегиялық басқаруды жетілдіру // ZIAT ғылыми-

әдістемелік орталығы VI «Заманымыздың өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясы. VI Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы, Нұр-Сұлтан. - 

2019.- S. 88-91.-0,3 б.б. 

10. Мал шаруашылығы өнімдерін импортпен алмастыру - азық-түлік қауіпсіздігінің кепілі // «Ресейде өзін-өзі 

қамтамасыз ететін, тұрақты экономиканың инновацияларды қабылдауға қабілеттілігі: қажеттілігі, мүмкіндіктері, 

тәжірибесі» атты баяндамалар жинағы. - Мәскеу . - 2016. -0.3 бб. 

11. Төлебаева Б.Т., Төлегенов А.Қ. Тұрғын үй нарығының дамуының негізгі тенденциялары // Халықаралық 

сырттай ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы: «Ресей жаңа әлеуметтік-экономикалық 

шындықта: мәселелері мен даму перспективалары». - Энгельс. - 2016. - 0,2 б.б. 

12. Экономикалық жүйелерді жаңғырту және аймақтардың экономикалық қауіпсіздігі »// Интерннің еңбектері. 

ғылыми және практикалық конф. «Экономикалық жүйелерді жаңғырту: болашаққа көзқарас» (MESLF - 2017). - 

Прага. - 2017. - 0,2 б.б. 



13. Оқытудың белсенді әдістері және олардың тиімділігін бағалау // «Қазіргі білім берудегі инновациялық 

технологиялар» V Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференциясы V Халықаралық ғылыми-

практикалық интернет-конференциясының материалдар жинағы. - Королев. - 2018. -0.3 бб. 


