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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1. "Білім беру қызметтері саласындағы маркетингтік зерттеулер" біліктілікті арттыру 

курсы (21 сағат). Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университеті. Орал қаласы., Сертификат № 2229. 04.03.2016 ж. 

2. Әдістемелік семинар "Заманауи әдіснама мәнмәтініндегі ғылыми зерттеу" (20 сағат). 

Челябин білім беру қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру 

институты. Челябинск қаласы. Сертификат № 046858- 27.05.2016 ж. 

3. Біліктілікті арттыру курсы "Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологиясы" (36 

сағ.). Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. Орал 

қаласы., Сертификат №2707, 30.12.2016 ж 

4. Оқыту семинары «Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиті» (40 с.).  Жәңгір хан 

атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. Орал қаласы., 

Сертификат №3107, 27.11.2017 ж. 

5. Біліктілікті арттыру курсы "Бизнес-менеджменттегі экономика және есеп" (36 сағат). 

Саратов ГАУ ФГБОУ. Саратов қ., Куәлік №640400005017, 07.04.2018 ж. 

6. Біліктілікті арттыру курсы "Бизнесті қаржыландырудың балама әдістері және 

стартаптар" (72 сағ.). Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университеті. Орал қ., Сертификат № 3594№, 25.10.2018 ж. 

7. Оқыту семинары "Институционалдық аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының 

өзін-өзі бағалауы бойынша есеп дайындау". Білім беру сапасын қамтамасыздандыру 

бойынша тәуелсіз агенттігі. Орал қ., Сертификат № А-1448, 04.12.2018ж. 

8. Біліктілігін арттыру курсы "Кәсіпкерлік негіздері" (80 сағ.), ҚР "Атамекен" Ұлттық 

Кәсіпкерлер Палатасы. Нұр-сұлтан қаласы. Сертификат №000112. 31.08. 2019ж. 



9. Біліктілікті арттыру курсы "Цифрлық экономиканың қысқы мектебі" (72 сағ.), Жәңгір 

хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. Орал қ., 

Сертификат № 4568, 18.01.2020 ж. 

10. Оқу курсы "Цифрлық экономика" ММУ ХҚКО Кеңесінің бағдарламасы бойынша (72 

сағат). Мәскеу қаласындағы М.в. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетінің Сертификат №016, 23.01.2020 ж. 

11. Курс "Инновациялық жобаларды әзірлеу әдістемесі" (72 сағ). Ұлттық технологиялық 

университеті. ж. Мәскеу қаласы. 04.12-18.12.2020 ж. Біліктілікті арттыру туралы 

куәлік № 20-12208 18.12.2020 ж. 

12. Курс "Қазақстан өнеркәсібі экономикасын дамытудың заманауи аспектілері"  (72 б.). 

Әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет. 16.11-30.11.2020 ж. Сертификат 

№20-08.,  02.12.2020 ж. 

13. Курс "Экономикадағы аналитикалық әдістер: оқыту теориясы мен әдістемесі"  (72 сағ). 

18.03-01.04.2021 ж. Ұлттық технологиялық университеті. ж. Мәскеу қаласы. 

01.04.2021 ж. Біліктілікті арттыру туралы куәлік № 21-04071. 01.04.2021 ж.   

14. Халықаралық Қысқы мектеп-2021" Жасыл экономика " (72 сағ). 15.02-27.02.2021 ж. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті. Алматы қаласы. Сертификат №322 

27.02.2021 ж. 

15. Аймақтық семинар  "Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және оларды жаңа контексте 

іске асыру" Қазақстандағы ЭРАЗМУС+бағдарламасының ұлттық кеңсесі және Каспий 

технологиялар және инжиниринг университеті. Ш.Есенова. Ақтау қаласы. 01.04-

03.04.2021 ж. Сертификат 03.04.2021 ж. 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ  

 

 Фурманов ауданының Талдықұдық асыл тұқымды совхозының есеп айырысу үстелінің 

бухгалтері. 02.1987 – 08.1987 ж. 

  Фурманов ауданының Талдықұдық асыл тұқымды совхозының бас бухгалтерінің 

орынбасары. 08.1987 – 05.1992 ж.  

 Фурманов ауданының  Талдықұдық асыл тұқымды совхозының бас бухгалтері. 

 05.1992 – 03.1997 ж. 

 Фурманов ауданының Талдықұдық орта мектебінің бас бухгалтері. 26.03.1997 ж. – 

01.11.1998 ж. 

 Фурманов ауданының "Талдықұдық"ауыл шаруашылығы кооперативінің бас бухгалтері. 

04.1998 – 2000 ж. 

 Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің "Экономика және кәсіпорындарды 

ұйымдастыру" кафедрасының оқытушысы. 09.2001 – 01.2005 ж.  

 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің "Экономика 

және жоспарлау" кафедрасының аға оқытушысы. 01.2005 – 10.2013 ж. 

  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің «Сапа 

менеджменті жүйесі және инновациялар»  бөлімінің жетекші сарапшы-аудиторы. 10.2013 

– 09.2018 ж. 

 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің «Білім 

берудегі менеджмент және мониторингі» басқармасының маманы. 09.2018 – 03.2020 ж. 

 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің "Экономика 

және аудит" жоғары мектебінің аға оқытушысы. 03.2020 – 03.09.2021 ж.  

 Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің "Экономика және 

менеджмент" кафедрасының аға оқытушысы. 2021 жылдың 06.09. бастап қазірге дейін. 

 

 

 

 

 

 



ЖАРИЯЛАНЫМДАР  

 

Ғылыми еңбектері 

 

1. Республиканың индустриалды-инновациялық дамуының қазіргі жағдайы // "Қазіргі 

жағдайдағы сауда-экономикалық қызмет пен білім берудің өзекті мәселелері", РМТЭУ 

Орынбор филиалының VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Орынбор қ., 19.04.2013 ж.. 0,19 б.б. 

2. Ел экономикасының дамуындағы сыртқы экономикалық байланыстардың рөлі // БҚАТУ-дың 

50 жылдығына арналған "Ғылымның заманауи интеграциялық басымдықтары: зерттеулерден 

инновацияларға дейін" атты Халықаралық ғылыми - практикалық конференция 

материалдары. .Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Орал қаласы., 31.05. 2013 жыл. 0,25 б.б.. 

 

Оқу-әдістемелік жұмыстары  

 

1. 5В050600 – Экономика мамандығының студенттеріне «Кәсіпкерлік» пәні бойынша курстық 

жұмысты орындау бойынша әдістемелік нусқаулар / Траисова Т.Н. – Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,7 б.б. 

2. 5В050600 – Экономика мамандығының студенттеріне «Кәсіпкерлік» пәні бойынша курстық 

жұмысты орындау бойынша әдістемелік нусқаулар  орыс тілінде/ Траисова Т.Н. – Орал : 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,5 б.б. 

3. 6М050600 «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған МҒЗЖ бойынша 

курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / Казамбаева А.М. – Орал : Жәңгір 

хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,6 б.б. 

4. 5В050700 – «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті ұйымдастыру» 

пәнінен курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / КазамбаеваА.М, Хамитова 

Н.Т. – Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,4 б.б. 

5. 6М050600-"Экономика" мамандығының магистранттарына арналған "Кәсіпорындар 

логистикасы" пәні бойынша электрондық басылым / Траисова Т. Н. – Орал : "Парасат" ММЗ.  

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ., 2013.-2,5 МБ. 

6. 5В050600-«Экономика»,  5В050900-«Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған 

«Бизнес негіздері» пәнінен курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / 

Казамбаева А.М, Хамитова Н.Т. – Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,4 б.б. 

7. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық  

практикадан өту бағдарламасы / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,1 б.б. 

8. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық 

практикадан өту бағдарламасы орыс тілінде / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Орал : 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,2 б.б. 

9. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған өндірістік  

практикадан өту бағдарламасы / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н.  – Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,1 б.б. 

10. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған өндірістік  

практикадан өту бағдарламасы орыс тілінде / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. –  Орал : 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,0 б.б. 

11. 5В050600-Экономика мамандығының студенттеріне «Бизнес негіздері» пәнінен реферат 

орындау бойынша әдістемелік нұсқау / Казамбаева А.М, Хамитова Н.Т. – Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,25 б.б. 

12. 6М050600- "Экономика" мамандығы бойынша магистрлік диссертацияны орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулар / Казамбаева А. М., Траисова Т. Н. – Орал : Жәңгір хан атындағы 

БҚАТУ РББ, 2013.-1,6 б.б. 

13. 5В051000 - "Мемлекеттік және жергілікті басқару", 5В050700-"Менеджмент", 5В051100-

"Маркетинг" мамандықтарының студенттеріне арналған "Кәсіпорын экономикасы" пәні 

бойынша Практикум / Траисова Т. Н. – Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-6,1 

б.б. 



14. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған өндірістік  

практикадан өту бағдарламасы орыс тілінде / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. –  Орал : 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-1,0 б.б. 

15. Экономикалық мамандықтар студенттеріне арналған  "Бизнес-жоспарлау" пәні бойынша 

курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар орыс тілінде/ Рахимгалиев Б.К. –  

Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-2,0 б.б. 

16. Экономикалық мамандықтар студенттеріне арналған  "Бизнес-жоспарлау" пәні бойынша 

курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар орыс тілінде/ Рахимгалиев Б.К. –  

Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2013.-2,0 б.б. 

17. Экономикалық мамандықтар студенттеріне арналған "Бизнес-жоспарлау" пәні бойынша 

электронды басылым / Аринкин Е. А..,.Есболатов.Ж., Казамбаева А. М.  – Орал : "Парасат" 

ММЗ.  Жәңгір хан атындағы БҚАТУ., 2013. 

18. 5В050600-"Экономика" мамандығының студенттеріне арналған  "Кәсіпкерлік" пәні бойынша 

практикум / Траисова Т. Н. –  Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2014.-5,8 б.б. 

19. 5В050600-"Экономика" мамандығының студенттеріне арналған "Кәсіпкерлік" пәні бойынша 

СӨЖ орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар / Траисова Т. Н. –   Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ РББ, 2014.-4,0 б.б. 

20. Экономикалық мамандықтар студенттеріне арналған "Еңбек экономикасы" пәні бойынша 

электронды басылым / Траисова Т. Н. – Орал : "Парасат" ММЗ.  Жәңгір хан атындағы 

БҚАТУ., 2015.  

21. "Кәсіпкерлік" ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Траисова Т. Н., Есенгалиева С. М. –   

Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ РББ, 2014.- 14,2 б.б. 

 

 

 

 

 
 


