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Тегі: Тулегенова 

Аты  Айнагуль 

Әкесінің аты Утегеновна 

Туған күні  09.09.1982 

Туған жер: ҚР, БҚО, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы 

Жалпы жұмыс тәжірибесі 15 жыл 

Оқытудың жалпы тәжірибесі 15 жыл 

Осы мекемедегі жұмыс тәжірибесі 5 жыл 

Ғылыми дәреже экономика ғылымының магистрі 

Байланыс телефоны   

Ұялы телефон +77021490089 

E-mail__ ainok_55@mail.ru 

 

ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

 

1. Оралдағы ауқымды жүйелерді басқарудың заманауи модельдері, 

2. 01.02.2016-05.02.2016 36 сағат 

3. Самарада экономикалық пән оқытушыларының кәсіби құзыреттілігін арттыру,  

4.20.02.2017-05.03.2017 72 сағат 

5. Персоналды басқару және оны дамыту, Алматы 07.06.2017-11.06.2017 72 сағат 

6. Көшбасшының харизмасы Орал, 30.06.2017 36 сағат 

7. Халықаралық есеп және есеп беру негіздері Орал қаласы 18.09.2017-28-09-2017 72 сағат 

8. Болон процесінің қағидаларын Еуропалық жоғары білім беру аймағында енгізу Орал, 29 қазан 

2018 - 16 қараша 2018 72 сағат 

9. Алматы қаласындағы жобаларды басқару, 29.05.2018-19.06.2018 72 сағат 

10. Компанияның құрылуы. Менеджменттің негізгі қағидалары және Орал қ., 

11.17.10.2019-05.11.2019 72 сағат 

12. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде ұйымдастырылған кәсіпкер бастамашылығы бар кәсіпкерлер мен тұрғындарға 

арналған «Бизнес-кеңесші» Орал, 11.12.2019 72 сағат 

13. Орта мектеп мұғалімі 

14. Орал, 7.01.2019-18.01.2019 72 сағат 

15. Алматыда экономикалық пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі, 17.08.2020-29.08.2020 72 

сағат 

16. Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушылардың ақпараттық құзыреттілігін арттыру, Орал 

қаласы, 17-26 тамыз 2020 ж., 72 сағат 

17. Қашықтықтан оқытуды үйрену. Назарбаев Зияткерлік мектептері 02.10.2020 40 сағат 
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ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1. Мемлекет және бизнес: 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының 

студенттеріне арналған оқулық. - Орал: БҚИТУ. - 2018 ж. - 60 б. 

2. Баға: оқу құралы. - Орал: БҚИТУ. - 2020 ж. - 129 б. 

ISBN 978-689-441-265-1 

3. Халықаралық менеджмент: мамандық студенттеріне арналған оқулық 

5В050700 «Менеджмент» және білім беру бағдарламасы 6В04103 «Менеджмент». - Орал: БҚИТУ, 

2019, 207 б. ISBN 978-689-441-255-2 

4. Мансурова М.А., Төлегенова А.У., Нұрғалиева Е.М. «Өнеркәсіп экономикасы», Ауызша 2021 ж 

5. Ғабдуалиева Р.С., Есеналиев Б.С., Төлегенова А.У. Іскерліктер. Ауызша, 2021 

 

ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

 

1. Жастар арасындағы жұмыссыздық пен жұмыспен қамту проблемасы Ғылым және Білім.-Орал, 

2011.-№4 (25) -С.122-125. 

2. ЕАЭО шеңберіндегі еңбек көші-қонын реттеу / Тулегенова А.У, Курмантаева Б.К. // 

Американдық ғылыми журнал, No18. - 2018. - Б.30-33. 1. Еңбек нарығындағы жастардың қазіргі 

жағдайы Халықаралық материалдар. ғылыми-практикалық конф. «Индустриалды-инновациялық 

саясаттың білім сапасына әсері» / Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті. - Тараз, 2012. 

172-175. 

3. Батыс Қазақстан облысында жастардың еңбек нарығын дамытудың мәселелері мен болашағы 

«Саясат саясат» ақпараттық-талдамалық журналы, Алматы, 2012.-№7 (201) .- Б.43-45. 

Батыс Қазақстан облысында жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесін шешудің себептері мен 

жолдары Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы «Поиск», - Алматы, 2012.-№ 4 (3) .- 

Б.182-185. 2. Батыс Қазақстан облысында жастардың еңбек нарығын дамытудың мәселелері мен 

болашағы 

Халықаралық материалдар. ғылыми-практикалық конф. «Ғылым мен білім - Қазақстан дамуының 

басты векторы» / БҚИТУ.- Орал, 2012. Б.190-193. 

 

4. Еңбек нарығындағы жастардың әлеуметтік бейімделу мәселелері Білім және ғылым 

министрлігінің «Вестник КАЗНУ» ғылыми журналы. Экономикалық серия, Алматы, 2013.-№4 (98) 

.- 114-118 б. 

5. Батыс Қазақстан облысындағы жастар арасындағы жұмыссыздық мәселелері: себептері мен 

шешімдері ғылыми-практикалық конф. «Белгісіздік жағдайындағы экономикалық дамудың 

жағдайы мен болашағы» - Уфа. - 2014 жыл. 

6. Жастар арасындағы жұмыссыздық проблемалары және оны шешу жолдарына талдама // 

Статистика, есеп және аудит журналы. - Алматы. - 2020. - 8 б. (баспаға жіберілді) 

7. Еңбек нарығында жастардың әлеуметтік бейімделу мәселелері.Халықаралық материалдар. 

ғылыми-практикалық конф. «Әлемдік ауыл шаруашылығының инновациялық дамуының мәселелері 

мен болашағы» - Саратов қ. - 2016. - Б.283-285. 

8. Жұмыспен қамту мәселелері және оларды шешу жолдары.Халықаралық материалдар. ғылыми-

практикалық конф. «Қазақстандықтар - біртұтас болашақ ұлт» / БҚИТУ. - Орал, 2 бөлім, 2016. 355-

357. 

9. Жастар арасындағы жұмыссыздық мәселелері: себептері мен шешімдері // Интерннің еңбектері. 

экономика ғылымдарының докторы, профессор, Ресей ынтымақтастық университетінің ректоры 

А.Е.Бусыгиннің 70 жылдығына арналған сырттай ғылыми-практикалық конференция (12 қаңтар 

2017 ж.): сағат 14.00 - Энгельс, 2017. 1 бөлім - С 277-283 б. 

10. Еңбек нарығындағы жастардың проблемалары және оларды шешу жолдары. Қазіргі ғылымды 

дамыту стратегиялары: XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 

Солтүстік Чарлстон, АҚШ, 2018. - Солтүстік Чарлстон: CreateSpace, 2018. Б.55-59 


