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1 
Тегі, аты, әкесінің аты (болған 
жағдайда) 

Абенова Майра Хомаровна 

2 

Ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, 
ғылым докторы, философия докторы 
(PhD), бейіні бойынша доктор) немесе 
философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор академиялық 
дәрежесі немесе философия докторы 
(PhD), бейіні бойынша доктор 
дәрежесі, берілген уақыты 

Есеп бойынша есеп беру, бақылау және  
 стопанската дейностке талдау бойынша 
доктор білім беру және ғылыми дәрежесі, 
10.10.2018 жыл. Диплом № НС -185., 
Болгария Республикасы. 
«6D050800 – Есеп және аудит» мамандығы 
бойынша философия докторы (PhD) 

3 Ғылыми атақ, берілген уақыты  философия докторы (PhD),  10.10.2018 ж 
4 Құрметті атақ, берілген уақыты    - 

5 Лауазымы (лауазымға тағайындалу 
туралы бұйрық мерзімі және нөмірі ) 

«Қаржы және есеп» кафедрасының доценті, 
Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар 
Академиясы, 09.09.2018 ж. № 10-л/с бұйрық 

6 Ғылыми, ғылыми-педагогикалық 
жұмыс өтілі 

Барлығы 18 жыл, оның ішінде лауазымда 4 
жыл 
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Диссертация 
қорғағаннан/қауымдастырылған 
профессор (доцент) ғылыми атағын 
алғаннан кейінгі ғылыми мақалалар, 
шығармашылық еңбектер саны 

Барлығы 12,  

уәкілетті орган ұсынатын басылымдарда 10, 
Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) 
(Web of Science Core Collection, Clarivate 
Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, 
Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының 
ақпараттық базасына __,  
Scopus (Скопус) не JSTOR (ДЖЕЙСТОР) 
базалардағы ғылыми журналдарда 2, 
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Соңғы 5 жылда басылған 
монографиялар, оқулықтар, жеке 
жазылған оқу (оқу-әдістемелік) 
құралдар саны 

     1.«Басқарушылық (өндірістік) есебі»,  
оқу құралы; 
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Оның басшылығымен диссертация 
қорғаған және ғылыми дәрежесі 
(ғылым кандидаты, ғылым докторы, 
философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор) немесе философия 
докторы (PhD), бейіні бойынша 
доктор академиялық дәрежесі немесе 
философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дәрежесі бар 
тұлғалар 

 жоқ 
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Оның жетекшілігімен даярланған 
республикалық, халықаралық, 
шетелдік конкурстардың, 
көрмелердің, фестивальдардың, 
сыйлықтардың, олимпиадалардың 
лауреаттары, жүлдегерлері 

Гордиенко Екатерина, ҚР БҒМ 
Республикалық олимпиадасында 2 орын 
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Оның жетекшілігімен даярланған 
Дүниежүзілік универсиадалардың, 
Азия чемпионаттарының және Азия 
ойындарының чемпиондары, Еуропа, 
әлем және Олимпиада ойындарының 
чемпиондары немесе жүлдегерлері 

жоқ 
 

12 Қосымша ақпарат 
«Жобаларды басқару» мамандығы 
бойынша диссертациялық кеңестің ғалым 
хатшысы 

 
 

 
 

 

 

Е. А. Туркебаева атындағы 

Жобаларды басқару  

институтының директоры                 

 
 

Б.Б. Амралинова  

 

 

 


