
1982 жылдың бірінші қыркүйегінен бастап Қа-
рағанды политехника институтының Петропав-
лдағы филиалында машина жасау және жалпы 
техника факультеті жұмыс істей бастады. Оның 
құрамында жеті кафедра болды: машина жасау-

дың технологиялары, радиотехника, құрылыс, 
экономика, жоғары математика, физика және 
жалпы инженерлік пәндер, қоғамдық ғылымдар. 

Экономика кафедрасы - экономика факуль-
тетінің бастауы, ол 1981 жылы ашылған «Маши-
на жасау өнеркәсібін ұйымдастыру және эконо-
мика» мамандығы бойынша маман шығаратын 
кафедра ретінде жалпы техникалық факультет-
тердің құрамына енді. 

1991 жылдың мамырында кафедра студент-
терге «экономист-менеджер» біліктілігі бер-
ілетін «Экономика және өндірісті басқару» ма-
мандығын оқытуға қайта бейімделді. 1993 жыл-
ға дейін оқыту кешкі оқу түрінде жүргізілді. 1991 
жылдан бастап студенттер күндізгі және сырттай 
бөлімдерде оқытыла бастады. 

Әр жылдары кафедрада жұмыс істегендер: 
э.ғ.к., доцент Е.Р.Рахметуллин (1982-1984 ж.ж. 
кафедра меңгерушісі) аға оқытушылар Р.Л.Яроч-
кина, Е.С.Богомолова, э.ғ.к. Л.Трубин (кафедра 
меңгерушісі), э.ғ.к. В.Ф.Потуданская (1992-1994 
ж.ж. кафедра меңгерушісі).

1994 жылы маман шығаратын экономика ка-
федрасының базасында инженерлік-экономика 
факультеті құрылды, оның бірінші деканы - тех-
ника ғылымдарының кандидаты, доцент 
А.А.Тукачёв болды.

Факультет «Өндірісті басқарудың экономика-
сы», «Кәсіпкерлік және менеджмент», 
«Өндірістегі экономика және менеджмент» ма-

С первого сентября 1982 года на базе Петро-
павловского филиала Карагандинского политех-
нического института начали функционировать 
машиностроительный и общетехнический фа-
культеты, в состав которых вошли семь кафедр 

(технологии машиностроения, 
радиотехники, строительства, 
экономики, высшей математи-
ки, физики и общеинженерных 
дисциплин, общественных на-
ук).

Кафедра экономики стала ро-
доначальницей экономического 
факультета и вошла в состав об-
щетехнического факультета как 
выпускающая кафедра по спе-
циальности «Экономика и орга-
низация машиностроительной 
промышленности» (специаль-
ность была открыта в 1981 го-
ду).

В мае 1991 года кафедра была 
переориентирована на обуче-
ние студентов по специальнос-

ти «Экономика и управление производством» с 
присвоением им квалификации «экономист-
менеджер». До 1993 года велось обучение по ве-
черней форме. Начиная с 1991 года, студенты ста-
ли обучаться по дневной и заочной формам об-
учения.

На кафедре в разное время работали к.э.н., до-
цент Е.Р. Рахметуллин (заведующий кафедрой в 
1982-1984гг.), старшие преподаватели Р.Л. Яроч-
кина, Е.С. Богомолова, к.э.н. Л.Трубин (заведую-
щий кафедрой), к.э.н. В.Ф. Потуданская (заведу-
ющая кафедрой в 1992-1994 гг.).

В 1994 году был образован инженерно-
экономический факультет на базе выпускающей 
кафедры экономики. Его первым деканом стал 
к.т.н., доцент А.А. Тукачёв. 

Факультет стал осуществлять подготовку кад-
ров по следующим специальностям: «Экономи-
ка управления в производстве», «Бизнес и менед-
жмент» и «Экономика и менеджмент в произво-
дстве». Опытные специалисты (к.э.н., доцент 
М.З. Гордиевич, к.э.н., доцент Г.К. Абдулова, 
к.т.н., доцент Р.Б. Куттугулова, старшие препода-
ватели В.М. Сайко, Л.В. Алексеева, Л.В. Трунки-
на, Т.И. Гордиевич и др.) готовили будущих спе-
циалистов для экономической, организационно-
управленческой, аналитической, плановой и ис-
следовательской деятельности. Основными дис-
циплинами учебного плана стали такие предме-

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Экономический факультет

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Экономический факультет

ЭФ-нің студенттері «Басқару шешімдерінің әзірлемесі» сабағында 
Студенты  ЭФ на занятии по дисциплине «Разработка управленческих решений» 
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мандықтары бойынша кадрлар даярлауды жүзе-
ге асыра бастады. Бұл істе тәжірибелі мамандар 
(э.ғ.к., доцент М.З.Гордиевич, э.ғ.к., доцент 
Г.К.Абдулова, т.ғ.к., доцент Р.Б.Құттығұлова, аға 
оқытушылар В.М.Сайко, Л.В.Алексеева, 
Л.В.Трункина, Т.И.Гордиевич және басқалары 
экономикалық ұйымдастырушылық-басқару, 
аналитикалық, жоспарлы және зерттеу қызмет-
тері үшін болашақ мамандар даярлады. Оқу жос-
парының негізгі  пәндерінің қатарына 
кәсіпкерлік қызмет негіздері, макроэкономика, 
менеджмент, басқару теориясы, бизнес негіздері 
енгізілді. 

1995-1996 ж.ж. құрылымдық қайта құрулар 
өткізілді, СҚУ-дың жоғары техникалық колледж 
базасында үш факультет құрылды. (көлік-
құрылыс факультетінің деканы – т.ғ.к., СҚУ про-
фессоры Т.Х.Хайруллин, экономика факуль-
тетінің деканы – т.ғ.к., доцент С.И.Ибраев, маши-
на жасау факультетінің деканы – доцент 
А.А.Липчанский болды).

 СҚУ-дың №6 корпусының біраз бөлігі бес ма-
мандық «Экономика және менеджмент», «Эко-
номика және өндірісті басқару», «Бизнес және 
менеджмент», «Бухгалтерлік есеп және аудит», 
«Экономикалық теория негіздері және құқық» бо-
йынша дайындықты жүзеге асыратын жаңа эко-
номика факультетіне берілді. Сол кезеңдерде фа-
культеттің кадрлық әлеуетін 43 оқытушы құра-
ды, соның ішінде ғылыми атағы мен дәрежесі 
бар 6 оқытушы болды. Оқу үдерісін ұйымдасты-
руда декан орынбасары А.С.Исмағұлова, аға ла-
боранттар Н.Д. Дудник, Ф.С.Әжібаева біраз 
көмек көрсетті. 

Сол уақыттарда доцент К.М. Атығаева басқар-
ған қазақ тілі кафедрасы факультеттің қоғамдық 
өмірінде ерекше рөл атқарды. Қазақ тілі кафед-
расының жоғары оқу орнында өткізген шарала-
ры танымдық және тәрбиелік бағытта жүргізілді. 
М.Жұмабаев, А.Құнанбаев, Ш.Уәлихановтың 
мерейтойларына байланысты салтанатты шара, 
«Наурыз» мерекесін тойлау секілді іс-
шараларды А.С.Исмағұлова, А.Ш.Маукенов, 
Ә.Қ.Мақанова, Б.И. Батырова ұйымдастыратын.

1996 жылы жаңа «Бухгалтерлік есеп және ау-
дит» мамандығының ашылуына байланысты ка-
федра « Экономика және бухгалтерлік есеп» ка-
федрасы болып аталынды. Сол жылы э.ғ.к., до-
цент Г.К.Абдулова басшылығымен кафедрада 
т.ғ.к., доцент Р.Б.Құттығұлова, доцент В.М.Сай-
ко, аға оқытушылар Л.В.Алексеева, Л.В.Трунки-
на, Л.В.Легостаева, А.О.Бегенов, ассистенттер 
О.Ю.Кожукалова, А.М. Жақиянова, Д.К.Сим, 
Е.Л.Гусева, Т.Л.Соболева, Э.Ж.Сыздықова ең-
бек етті. 

Кафедра жыл сайын жоғары білім беру сала-
сындағы қиын экономикалық жағдайға қарамас-
тан оқыту мамандықтары бойынша студент-

ты как основы предпринимательской деятель-
ности, макроэкономика, менеджмент, теория 
управления, основы бизнеса и др.

В 1995-1996гг. была проведена структурная пе-
рестройка, в результате которой на базе высшего 
технического колледжа Северо-Казахстанского 
университета (СКУ) были созданы три факульте-
та (транспортно-строительный, декан – к.т.н., 
профессор СКУ Т.Х. Хайруллин; экономичес-
кий, декан – к.и.н., доцент С.И. Ибраев; маши-
ностроительный, декан – доцент А.А. Липчан-
ский).

Значительная часть 6-о корпуса СКУ была пе-
редана новому экономическому факультету, осу-
ществлявшему подготовку по пяти специальнос-
тям («Экономика и менеджмент», «Экономика и 
управление производством», «Бизнес и менед-
жмент», «Бухгалтерский учёт и аудит», «Основы 
экономической теории и права»). Кадровый по-
тенциал факультета на тот момент составлял 43 
преподавателя, шесть из которых имели учёные 
звания и научные степени. Значительную по-
мощь в организации учебного процесса оказыва-
ли заместитель декана А.С. Исмагулова, стар-
шие лаборанты Н.Д. Дудник и Ф.С. Ажибаева.

Заметную роль в общественной жизни фа-
культета в то время сыграла кафедра казахского 
языка, возглавляемая доцентом К.М. Атыгаевой. 
Многие общевузовские мероприятия, проводи-
мые этой кафедрой, носили большой познава-
тельный и воспитательный характер. Инициато-
рами и организаторами таких мероприятий как 
празднование «Наурыза», проведение юбилей-
ных торжеств памяти М. Жумабаева, А. Кунан-
баева, Ш. Валиханова и других были А.С. Исма-
гулова, А.Ш. Маукенов, А.К. Маканова, Б.И. Ба-
тырова и др. 

В 1996 году в связи с открытием новой специ-
альности («Бухгалтерский учет и аудит»), кафед-
ра была переименована и стала называться ка-
федрой «Экономика и бухгалтерский учёт». В то 
время под руководством к.э.н., доцента Г.К. 
Абдуловой трудились к.т.н., доцент Р.Б. Куттугу-
лова, доцент В.М. Сайко, старшие преподавате-
ли Л.В. Алексеева, Л.В. Трункина, Л.В. Легоста-
ева, А.О. Бегенов, ассистенты О.Ю. Кожукалова, 
А.М. Жакиянова, Д.К. Сим, Е.Л. Гусева, Т.Л. Со-
болева, Э.Ж. Сыздыкова.

Несмотря на достаточно тяжёлое экономичес-
кое положение в сфере высшего образования, ка-
федра ежегодно увеличивала набор студентов по 
обучаемым специальностям. Так, если в 1991 го-
ду набор составлял 80 человек, то уже в 1996 го-
ду – 200 человек. В 1996 году был осуществлён 
первый выпуск студентов по специальности 
«Экономика и управление производством». 

Коллективом кафедры «Экономика и бухгал-
терский учёт» осуществлялось преподавание 37 
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тердің қабылдау санын көбейтіп отырды. 1991 
жылы 80 адам студент қатарына қабылданса, 
1996 жылы 200 адам қабылданды. 1996 жылы 
«Экономика және өндірісті басқару» мамандығы 
бойынша алғашқы түлектер шығарылды. 

«Экономика және бухгалтерлік есеп» кафед-

расының ұжымы «Экономика және менед-
жмент» мамандығы бойынша 37 пән, «Бухгал-
терлік есеп және аудит» мамандығы бойынша 10 
арнайы пән, «Бизнес және менеджмент» маман-
дығы бойынша 12 пәннен дәріс берді. Факультет-
те пәндерді оқытуды әдістемелік жағынан мақ-
сатты түрде қамтамасыз ету, студенттердің 
білімін бағалауда рейтинг жүйесін енгізу, оқыту-
шылардың біліктілігін арттыру бойынша 
жұмыстар белсенді жүргізілді. Л.В. Алексеева 
экономикалық пәндердің оқытушыларына ар-
налған республикалық семинарға қатысты, 1996 
жылы Д.К.Сим сырттай аспирантураға түсті, 
О.Ю. Кожукалова ҚазМҰУ жанындағы микроэ-
кономика кафедрасында тағылымдамадан өтті. 

Оқыту үдерісіне облыстың басқару құрылы-
мындағы жетекші мамандар тартылды. Олардың 
қатарында экономика ғылымдарының кандида-
ты, СҚО Агроөндірістік комитетінің экономика 
бойынша орынбасары И.Г.Кендюх, экономика 
ғылымдарының кандидаты, жекешелендіру бо-
йынша аймақтық комитеттің төрағасы Ж.О.Жа-
қыпова, тарих ғылымдарының кандидаты, үй қо-
рының вице-президенті А.Н.Ганенко болды. Ка-
федрада бейбітшілік Корпусының өкілі Джастин 
Мэрфи жұмыс істеді. 

Кафедраның құрылу жылдарында ғылыми 
жұмыстарға ерекше көңіл бөлінді. Профессор-
оқытушылар құрамы халықаралық және респуб-
ликалық ғылыми-тәжірибелік конференциялар-
ға, облыстық мәслихаттың сараптама бағдарла-
маларына, шағын бизнесті қолдау Орталығы, әр 
түрлі бизнес-құрылымдарда экономикалық 
пәндерді оқытуға қатысты. 

Жыл сайын кафедра басшылығымен аймақ-

дисциплин по специальности «Экономика и ме-
неджмент», 10 специализированных дисциплин 
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 
12 дисциплин по специальности «Бизнес и ме-
неджмент». Активно велась целенаправленная 
работа по методическому обеспечению предме-

тов, внедрению рейтинговой сис-
темы оценки знаний студентов, 
повышению квалификации пре-
подавателей. Так, Л.В. Алексеева 
участвовала в республиканском 
семинаре для преподавателей эко-
номических дисциплин, Д.К. 
Сим в 1996 году поступила в за-
очную аспирантуру, О.Ю. Кожу-
калова проходила стажировку на 
кафедре микроэкономики при 
КазГНУ.

К процессу обучения привле-
кались ведущие специалисты 
управленческих структур облас-
ти. Среди них к.э.н. И.Г. Кендюх, 
заместитель по экономике 
Агропромышленного комитета 
СКО (будущий декан экономи-

ческого факультета); к.э.н. Ж.О. Жакупова, пред-
седатель территориального комитета по прива-
тизации; к.и.н. А.Н. Ганенко, вице-президент 
фондового дома. На кафедре работал представи-
тель Корпуса мира Джастин Мэрфи.

В годы становления кафедры большое внима-
ние уделялось научной работе. Профессорско-
преподавательский состав принимал участие в 
международных и республиканских научно-
практических конференциях, привлекался к учас-
тию в экспертных программах областного мас-
лихата, Центра поддержки малого бизнеса, а так-
же к чтению экономических дисциплин в раз-
личных бизнес-структурах. 

Ежегодно под руководством кафедры прохо-
дили студенческие научно-практические конфе-
ренции по актуальным проблемам региональной 
экономики. Научно-исследовательские работы 
студентов неоднократно занимали призовые мес-
та на республиканских конкурсах. Так, студент 
Д. Ильин (руководитель Л.В. Алексеева) в 1995 
году получил почётную грамоту за участие в рес-
публиканском конкурсе НИРС. Из 41 дипломной 
работы 4 были рекомендованы к внедрению.

Немаловажное значение предавалось воспи-
тательной работе со студенчеством, организации 
и проведению общефакультетских и общеуни-
верситетских культурно-массовых мероприя-
тий, среди которых спартакиады, конкурсы, про-
ведение государственных и традиционных праз-
дников. В 1996 году команда «ЯППИ» экономи-
ческого факультета заняла первое место в КВН 
среди команд ВТК  СКУ.

За весь период функционирования высшего 

ЭФ-нің студенттері «Құнды қағаздар нарығы» сабағында
Студенты ЭФ на занятии по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
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тық экономиканың өзекті мәселелері бойынша 
студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференци-
ялары өткізілді. Студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстары республикалық байқауларда бірне-
ше рет жүлделі орынға ие болды. 1995 жылы сту-
дент Д.Ильин (жетекшісі Л.В.Алексеева) рес-
публикалық СҒЗЖ байқауына қатысқаны үшін 
Құрмет грамотасын алды. 41 диплом жұмысы-
ның ішінен төртеуін өндіріске енгізілу ұсыныл-
ды. 

Студенттердің тәрбие жұмысына жалпы фа-
культеттік, университеттік мәдени-бұқаралық 
шараларды, соның ішінде спартакиадалар, бай-
қаулар, мемлекеттік және дәстүрлі мерекелерді 
ұйымдастыру мен өткізуге көп мән берілді. 1996 
жылы экономика факультетінің «ЯППИ» КВН ко-
мандасы СҚУ Жоғары техникалық колледж ко-
мандалар арасынан бірінші орынды жеңіп алды. 

СҚУ жоғары техникалық колледждің эконо-
мика факультеті жұмыс істеп тұрған кезде фа-
культетті техника ғылымдарының кандидаты, до-
цент А.А.Тукачев, аға оқытушы С.Г.Ванькова 
және тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 
С.И.Ибраев басқарды. 

1999 жылы экономика факультетінде қайта 
құрылымдау негізінде екі тәуелсіз кафедра 
құрылды: «Экономика және менеджмент», «Қар-
жы және бухгалтерлік есеп», факультетін э.ғ.к., 
доцент И.Г.Кендюх басқарды. 

2002 жылы кафедраны қайта ұйымдастыру 
нәтижесінде экономика факультетінде үш кафед-
ра «Экономика», «Қаржы және несие», «Басқару 
және бухгалтерлік есеп» пайда болды. Факуль-
тетті басқаруға э.ғ.д., доцент А.О. Темірболатов 
шақырылды.

01.09.03 жылдан бастап 29.06.2011 жылға 
дейін экономика факультетінің деканы ф.ғ.к., до-
цент А.С.Исмағұлова болды, ол факультеттің 
құрылуы мен дамуына көп жылын арнады.

30.06.2011 жылдан бастап экономика факуль-
тетін э.ғ.к., доцент Д.Н.Шайкин басқарады. Фа-
культетте 3 маман шығарушы кафедра – «Эконо-
мика» (кафедра меңгерушісі - э.ғ.к., доцент 
Д.К.Сим), «Басқару және бухгалтерлік есеп» (ка-
федра меңгерушісі - э.ғ.к., доцент О.В.Копыло-
ва), «Қаржы және несие» (кафедра меңгерушісі -
э.ғ.к., доцент О.А.Цапова).

Соңғы он жылдықта экономика мамандықта-
ры СҚМУ талапкерлері арасында кеңінен таныл-
ған. 1999 жылы үш жаңа мамандық «Қаржы 
және несие», «Кеден ісі», «Экономика» (магис-
тратура), 2000 жылдан бастап төрт жаңа маман-
дық «Кәсіпорындағы экономика және менед-
жмент», «Экономика және менеджмент» (әлеу-
меттік салада), «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару», «Бухгалтерлік есеп және аудит» (ма-
гистратура). 2001 жылы төрт жаңа «Экономика» 
(бакалавриат), «Кәсіпорындағы экономика және 

технического колледжа СКУ экономический фа-
культет возглавляли к.т.н., доцент А.А. Тукачев, 
старший преподаватель С.Г.Ванькова и к.и.н., до-
цент С.И. Ибраев.

В 1999 году на экономическом факультете пу-
тем реструктуризации были образованы две са-
мостоятельные кафедры («Экономика и менед-
жмент» и «Финансы и бухгалтерский учет»). Фа-
культет возглавил к.э.н., доцент И.Г. Кендюх. 

В 2002 году была проведена ещё одна реорга-
низация кафедр, в результате которой на эконо-
мическом факультете появилось три кафедры 
«Экономика», «Финансы и кредит» и «Управле-
ние и бухгалтерский учёт». Для руководства фа-
культетом был приглашён д.э.н., доцент А.О. Те-
мирбулатов. 

С 01.09.03г. по 29.06.2011г. деканом экономи-
ческого факультета была к.ф.н., доцент А.С. 
Исмагулова, которая много лет отдала его ста-
новлению и развитию.

С 30.06.2011г. и по настоящее время возглав-
ляет факультет к.э.н., доцент Шайкин Д.Н. На фа-
культете 3 выпускающие кафедры – «Экономи-
ка» (зав. кафедрой – к.э.н., доцент Д.К. Сим), 
«Управление и бухгалтерский учёт» (зав. кафед-
рой – к.э.н., доцент О.В. Копылова), «Финансы и 
кредит» (зав. кафедрой – к.э.н., доцент О.А. Цапо-
ва).

На протяжении последнего десятилетия эко-
номические специальности у абитуриентов 
СКГУ пользуются популярностью. С 1999 года 
были открыты три новые специальности: «Фи-
нансы и кредит», «Таможенное дело», «Эконо-
мика» (магистратура). С 2000 года – четыре но-
вые специальности: «Экономика и менеджмент 
на предприятии», «Экономика и менеджмент (в 
социальной сфере и отраслях)», «Государствен-
ное и местное управление», «Бухгалтерский 
учет и аудит» (магистратура). С 2001 года были 
открыты четыре новые специальности: «Эконо-
мика» (бакалавриат), «Экономика и управление 
на предприятии» (по отраслям), «Менеджмент» 
(магистратура), «Государственное и местное 
управление». В 2002 году была открыта специ-
альность «Государственное и местное управле-
ние», в 2003 году – две специальности: «Финан-
сы» (бакалавриат), «Государственное и местное 
управление» (бакалавриат); в 2004 году открыты 
четыре специальности: «Экономика», «Финан-
сы», «Государственное и местное управление» и 
«Учёт и аудит».

Экономический факультет является одним из 
самых больших факультетов СКГУ им. Манаша 
Козыбаева. Контингент студентов в 2003-2004 
учебном году составлял – 1 595 человек, в 2004-
2005 учебном году – 1 906 человек, в 2005-2006 
учебном году – 2 036 человек. 

С 2003 года по кредитной технологии ведется 
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менеджмент» (сала бойынша), «Менеджмент» 
(магистратура), «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» мамандықтары, 2002 жылы «Мемле-
кеттік және жергілікті басқару» мамандығы, 
2003 жылы екі мамандық «Қаржы» (бакалаври-
ат), «Мемлекеттік және жергілікті басқару» (ба-

калавриат), 2004 жылы төрт «Экономика», «Қар-
жы», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 
«Есеп және аудит» мамандықтары ашылды.

     М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дағы үлкен 
факультеттердің бірі - экономика факультеті. 
2003-2004 оқу жылдарында студенттер контин-
гені 1595 адам, 2004-2005 оқу жылдарында 1906 
адам, 2005-2006 оқу жылдары 2036 адамды құра-
ды. 

   2003 жылдан бастап магистратурада оқыту 
кредиттік технология бойынша жүргізіледі, 2004 
жылдан бастап барлық мамандықтар күндізгі 
және сырттай бөлімдерде оқытыла бастады. Зер-
тханалық және тәжірибелік сабақтар желіге қо-
сылған, Pentium персоналдық компьютерлермен 
жабдықталған дәрісханаларда өтеді. Барлық ком-
пьютерлер базалық, кәсіби пәндер бойынша жа-
ңа бағдарламалармен қамтамыз етілген. Дәрісха-
налық сабақтар мен конференцияларды өткізу ке-
зінде мультимедиалық кешендер және интерак-
тивті тақталар кеңінен пайдаланылады. 2003 
жылдан бастап қашықтықтан оқытуға арналған 
электронды оқулықтар әзірлемесі мен электро-
нды оқу-әдістемелік материалдары дайындалды. 

 Облыстық, қалалық әкімдіктер, өңір ауданда-
ры, ҚР Қаржы Министрлігінің СҚО бойынша ко-
митеті мен департементі, банк филиалдары, сақ-
тандыру өкілдіктері мен ипотекалық компания-
лар, зейнеткерлік қорлар, «ПЗТМ» АҚ, «Мұнай-
маш» АҚ, «Есіл су» АҚ, «Аксесс-Энерго», 
«Сұлтан» АҚ факультеттің өндірістік және дип-
лом алды тәжірибелік базасы болып табылады. 

 Аймақтағы экономика саласының жетекші ма-
мандары факультетте қосалқы қызмет атқарады. 
Олар: экономика ғылымдарының кандидаты, 

обучение в магистратуре, а с 2004 года – на всех 
специальностях очного и заочного обучения. Ла-
бораторные и практические занятия проходят в 
аудиториях, оснащенных персональными ком-
пьютерами класса Pentium, объединенными в 

сеть. Все компьютеры имеют новей-
шее программное обеспечение по 
базовым и профильным дисципли-
нам. Во время проведения аудитор-
ных занятий и конференций актив-
но применяются мультимедийные 
комплексы и интерактивные доски. 
С 2003 года осуществляется разра-
ботка электронных учебников, элек-
тронных учебно-методических ма-
териалов для дистанционного об-
учения.

Базами производственной и пред-
дипломной практик являются аки-
маты областей, городов, районов ре-
гиона, департаменты и комитеты 
Министерства финансов Республи-
ки Казахстан по СКО, филиалы бан-

ков, представительства страховых и ипотечных 
компаний, пенсионных фондов, АО «ПЗТМ», 
АО «Мунаймаш», АО «Есiл су», АО «Султан», 
ТОО «Аксесс-Энерго» и др.

На факультете работают совместители, являю-
щиеся ведущими специалистами в сфере эконо-
мики в регионе. Это директор ГЦВП по СКО, 
к.э.н. К.К. Амрин, директор ГУ СКФ «Нацио-
нальный банк Республики Казахстан», к.э.н. 
Ж.О. Кажрахимов, начальник РКО №1 филиала 
АО «Банк ЦентрКредит» в городе Петропавлов-
ске З.С. Петухова.

Много сил отдал факультету учебно-
вспомогательный персонал. Это методисты днев-
ного и заочного отделений О.И. Перова, Л.А. Са-
харова, старшие лаборанты кафедр экономичес-
кого факультета В.И. Сковорода, А.Х. Байкенова 
и Е.В. Осипова.

Направления научной деятельности препода-
вателей факультета связаны с изучением акту-
альных вопросов по исследованию функциони-
рования  региона  как  социо-эколого -
экономической системы; мотивации и стимули-
рования труда; социально-экономических аспек-
тов использования труда молодежи в Республике 
Казахстан; кооперации в отраслях (на примере аг-
ропромышленного комплекса); банкротства 
предприятий и индустриально-инновационному 
развитию регионов; развития сферы образова-
ния в Республике Казахстан; государственного 
антимонопольного регулирования; инвестици-
онных процессов в экономике; механизма управ-
ления устойчивым развитием региона; формиро-
вания и развития страхового рынка; экономики и 
управления АПК; государственного управления 

«Аверс» СҒҚ  ҚР СҚФ Ұлттық  банкі ММ  мұражайында, 2005ж.
СНО Аверс в музее СКФ ГУ Национальный банк РК 2005
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ЗБМО директоры К.К.Әмрин, экономика ғы-
лымдарының кандидаты, ҚР Ұлттық Банкі ММ 
директоры Ж.О. Қажырақымов, Петропавл қала-
сындағы «Центр Кредит Банкі» АҚ №1 филиа-
лының бастығы З.С.Петухова. 

Факультеттің оқу-көмекші қызметкерлері фа-
культет үшін көп еңбек етті. Олар: күндізгі және 
сырттай оқу бөлімінің әдіскерлері О.И.Перова, 
Л.А.Сахарова, экономика факультетіндегі ка-
федраның аға лаборанттары В.И.Сковорода, 
А.Х.Бәйкенова және Е.В.Осипова. 

Факультет оқытушыларының ғылыми жұмыс-
тары өзекті мәселелерді зерттеуге арналады: әле-
уметтік-экологиялық-экономикалық жүйе ре-
тінде аймақты зерттеу, еңбекті ынталандыру 
және оның уәжділігі, ҚР жастар еңбегін пайдала-
нудың әлеуметтік-экономикалық аспектілері, са-
ладағы кооперациялар (агроөндірістік кешені 
мысал ретінде), кәсіпорындар банкроты және ай-
мақты индустриалды-инновациялық дамыту, ҚР 
білім беру саласын дамыту, мемлекеттік монопо-
лияны реттеу, экономикадағы инвестициондық 
үдерістер, аймақты тұрақты дамытудың басқару 
механизмі, сақтандыру нарығын қалыптастыру 
және дамыту, экономиканы басқару, тұрғындар-
дың жеке шаруашылығын дамытудағы мемле-
кеттік басқарулар, ауыл шаруашылығында 
өндірістік инфрақұрылымды қалыптастыру 
және дамыту, тұрғын үй нарығын қалыптастыру 
және дамыту, тағы басқалары.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері диссерта-
цияларда, басылымдарда жарияланады. Он жыл-
да 9 монография жарық көрді, жылсайынғы басы-
лым көлемі 60 басылған бетті құрайды. 

 Кафедрада пікірталас клубтар түрінде 
«Аверс», «Зияткер», «БЭСТ», «Прогресс» және 
«Ізденімпаз» студенттердің ғылыми қоғамы 
жұмыс істейді. Бірлестіктің құрылу мақсаты – 
осызаманғы экономика, қаржы мен несие, есеп 
пен аудит, менеджмент саласында терең білім 
алу, студенттердің арнайы оқу пәндеріне деген 
қызығушылығын арттыру. СҒБ жұмысы жоспар-
ға сәйкес түрлі формада дөңгелек үстелдер, дис-
пут, конференция, семинар түрінде өткізіледі. 
Студенттер ғылыми қоғамының негізгі жұмысы-
на кафедра, факультет, университеттің мәдени-
бұқаралық шараларына міндетті түрде қатысу 
жатады. 

Экономика факультетінің жалпы универси-
теттік сайтта орналасқан (http://www. nkzu. kz 
/NKZU/ EСО/есо glavn/efru.htm) өз сайты бар. 
Онда факультет өміріндегі жетістіктер мен айту-
лы оқиғалары туралы ақпарат берілген. 

Экономика факультетінің студенттері түрлі ха-
лықаралық, республикалық байқауларға қаты-
сып, жеңімпаз болды. Соның ішінде «Қаржы» ма-
мандығының студенті А.С.Сыздықова Қараған-
ды экономика университетінде өткен (ғылыми 

развитием личных хозяйств населения; форми-
рования и развития производственной инфрас-
труктуры в сельском хозяйстве; формирования и 
развития рынка жилья и др. 

Результаты научных исследований публику-
ются в печати и оформляются в диссертациях. 
Так, за десять лет опубликовано 9 монографий, 
ежегодный объем публикаций составляет поряд-
ка 60 печатных листов. 

На кафедрах функционируют студенческие на-
учные общества «Аверс», «Зияткер», «БЭСТ», 
«Прогресс» и «Ізденпаз», созданные в форме дис-
куссионных клубов. Цель существования объе-
динений заключается в углубленном получении 
знаний в области современных проблем эконо-
мики, финансов и кредита, учета и аудита, менед-
жмента, повышении интереса у студентов к учеб-
ным дисциплинам специализированного харак-
тера. Работа СНО проводится в соответствии с 
планом в различных формах. Это «круглые сто-
лы», диспуты, конференции и семинары. Осо-
бенностью работы студенческих научных об-
ществ является обязательное участие их коллек-
тивов во всех культурно-массовых мероприяти-
ях университета, факультета и кафедр.

Экономический факультет имеет собственный 
сайт, размещенный на общеуниверситетском сай-
те (http://www.nkzu.kz/NKZU/ECO/eco_glavn/ 
efru.htm). На нем представлена информация о яр-
ких событиях и достижениях в жизни факульте-
та.

Студенты экономического факультета прини-
мают участие и становятся призерами различ-
ных международных и республиканских конкур-
сов. Среди них студентка специальности «Фи-
нансы» Сыздыкова А.С., занявшая II-е место по 
итогам конкурса на лучшую дипломную работу 
среди ВУЗов Казахстана и России, проведенного 
в Карагандинском экономическом университете 
(научный руководитель Большедворова С.А., ма-
гистр экономики, ст. преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит» СКГУ им. М. Козыбаева); 
студенты специальности «Финансы» Сыроежко 
В., Рогоза Д. и Сыздыкова А., занявшие призовые 
места по итогам научно-практической конферен-
ции «Роль банковского сектора в развитии эконо-
мики региона», проведенной ГУ СКФ «Нацио-
нальный банк Республики Казахстан» в день 
«Алтын теңге» в рамках 20 звездных дней – 
«Двадцать вершин Независимости» и посвящен-
ной 20-летию Независимости Республики Казах-
стан (студентам были вручены ноутбуки и па-
мятные монеты Национального Банка Республи-
ки Казахстан).

В рамках международного образовательного 
проекта для студентов из стран СНГ при прове-
дении студенческой Олимпиады по управлению 
коммерческим банком-2011, посвящённой 170-
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жетекшісі М.Қозыбаев атындағы СҚМУ «Қар-
жы және несие» кафедрасының аға оқытушысы, 
экономика магистрі С.А.Большедворова) Ресей, 
Қазақстан ЖОО-лар арасынан үздік диплом 
жұмысы байқауының қорытындысы бойынша ІІ 
орынды иеленді; «ҚР Ұлттық банкі» ММ 
өткізген «Аймақ экономикасын дамытудағы 
банктік секторлардың рөлі» ғылыми-
тәжірибелік конференцияның қоры-
тындысы бойынша «Қаржы» маман-
дығының студенттері В.Сыроежко, 
Д.Рогоза, А.Сыздықова жүлделі орын-
дарға ие болды, «Алтын теңге» күні, 
«Қазақстан Республикасы Тәу-
елсіздігінің 20 жылдығына арналған 
20 жұлдызды күн – «Тәуелсіздіктің 
жиырма шыңы» аясында студенттер-
ге Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің естелік монеталары мен но-
утбуктер табысталды.

ТМД елдерінің студенттеріне ар-
налған халықаралық білім беру жоба-
лары аясында коммерциялық банк - 
2011 басқаруымен, «Ресей Жинақ 
Банкі» АҚ 170 жылдық мерейтойына 
арналған және Ресей Федерациясы 
Президенті жанындағы Ресей акаде-
миясының халық шаруашылық және 
мемлекеттік қызметімен бірлесе 
өткізген студенттік Олимпиадада эко-
номика факультеті «Қаржы» маман-
дығының үш командасы «ДДР» И. 
Әлімбеков, Е.Закирин, М.Қадырали-
ев, И.Колесников; «Золотой стан-
дарт» Г.Илишева, В.Сыроежко, 
Л.Чернецова; «2*2» М.Афанасьев, 
С.Слюнько, А.Кошанова 1-орын, 2 – 
орынды жеңіп алды, Қазақстан бо-
йынша 5-орынды иеленді. 

Экономика факультетінің студент-
тері спорттық жарыстарға, ұлттық 
ойындарға белсене қатысып, жүлделі 
орындарды иеленді. Д.Никитин (Фс-
11-1) Павлодар қаласында өткен 
БЖСМ арасында спорттық акробати-
ка бойынша Қазақстан Республикасы Чемпиона-
тында 1-орын алды және Алматы қаласында 
өткен спорттық акробатика бойынша Қазақстан 
Республикасы Чемпионатында 2-орынға ие бол-
ды; А.Шагировқа (Фс-09-қ) FIDE шахматы бо-
йынша спорт шебері атағы берілді; Г.Байқанова 
(Фс-11-2) факультет арасындағы «Тоғыз құма-
лақ» ойынының жеке біріншілігінде 3-орынды 
жеңіп алды. 

 Экономика факультетінің командалары 
СҚМУ-да өткізілетін баскетбол, волейбол, жүзу 
бойынша біріншіліктерде жүлделі орындарға ие 
болады. 

Факультетте өзін-өзі басқару күндерін өткізу 

летнему юбилею АО «Сбербанк России» и про-
веденной совместно с Российской академией на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, три ко-
манды студентов экономического факультета спе-
циальности «Финансы» («ДДР» Алимбеков И., 
Закирин Е., Кадыралиев М. и Колесников И.; «Зо-

лотой стандарт» Илишева Г., Сыроежко В. и Чер-
нецова Л.; «2·2» Афанасьев М., Слюнько С., Ко-
шанова А.) заняли 1-е, 2-е и 5-е места по Казах-
стану. 

Студенты экономического факультета прини-
мают активное участие в спортивных соревнова-
ниях и национальных играх, занимая призовые 
места. Это Никитин Д. (гр. Фс-11-1), занявший 1-
е место в Чемпионате Республики Казахстан сре-
ди СДЮШОР и ДЮСШ по спортивной акроба-
тике, проведенном в городе Павлодаре и 2-е мес-
то в Чемпионате Республики Казахстан по спор-
тивной акробатике, проведенном в городе 
Алматы; Шагиров А. (гр. Фс-09-к), которому при-

ЭФ-нің студенттері Банк жүйесінің мерейтойында
Участие студентов ЭФ на юбилее банковской системы 

Ұлттық  банк директоры Қажырақымов Ж.О.
студенттерге грамоталар табыстауда

Директор Национальнон банка вручает грамоты студентам   
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дәстүрге айналды, сол күні студенттер декан, де-
кан орынбасарларын, оқытушыларды ауыстыра-
ды. 

Факультет алты халықаралық ұйымдармен 
байланыс орнатты: ICDE (Inter-national Council 
for Open and Distance Education) – ашық және қа-
шықтықтан білім беру бойынша Халықаралық 
кеңес, Euro PACE - Еуропаның виртуалды уни-
верситеті, EFMD - менеджментті дамытудың Еу-
ропалық қоры, CAMAN - менеджментті дамыту-
дың Азиялық қоры, NAFSA-Халықаралық бай-
ланыстарды дамыту және студент пен оқытушы-
ларды айырбастау бойынша америкалық ұйым, 
IAESТE – студенттерді тағылымдама бойынша 
айырбастауға арналған Ұлттық комитет. Факуль-
тетіміз әлемнің оннан астам жоғары оқу орында-
рымен байланыс жасайды. 

Факультеттің профессор-оқытушылар құра-
мы, аспиранттар, ізденушілер, магистранттар 
мен студенттері семинар, конференция, халықа-
ралық деңгейдегі конгрестерге белсене қатыса-
ды. 

Әдебиеттермен алмасу экология Институты-
ның РҒА халық шаруашылығын болжау және де-
мография орталығымен жүргізіледі. 

ТМД елдерінің ғалымдарымен ғылыми байла-
ныстар табысты дамуда. Факультет оқытушыла-
ры үнемі экономика, қаржы, есеп және басқару-
дың өзекті мәселелері бойынша халықаралық ғы-
лыми конференцияларға қатысып отырады. 

Студенттер мен оқытушылар факультеттің 
мәдени-бұқаралық өміріне белсене қатысады. 
Экономика факультеті студенттер дайындығы-
ның ерекшеліктеріне байланысты «Бухгалтер 
және аудитор күні», «Ашық есік күндері», «Биз-
нес-ойын» сияқты акция, шараларды өткізеді. 
Өткізілген акциялар мамандар шығаратын ка-
федралардағы жаңа мамандықтарды танып-
білуге, бірінші курс студенттерінің толықтай 
ортаға бейімделулеріне, топ, кафедра, факультет, 
университет ішінде бірліктің болуына, студент-
тер мен оқытушылардың креативті ойлау мен ой-
өрістерін дамытуға жетелейді. 

Факультеттің көптеген бітірушілері өндірістік 
кәсіпорындарда жетекші маман, ЖОО-ның оқы-
тушылары, кәсіпкер, банкир болып еңбек етіп 
жүр. Олардың арасында магистрлер мен ғылым 
кандидаттары бар. Бүгінгі күні факультет 
бітірушілерін Қазақстан, Ресей, Украина, 
Армения, Түркия, Германия, Италия, Греция, 
Израил, АҚШ, Канада, Голландия, Австралия, 
Ұлыбритания кәсіпорындарында кездестіруге 
болады. 

Факультет бітірушілер Петропавл қаласында 
әр түрлі департаменттерде бөлім бастығы 
(С .Қабдушев ,  А .Мячин,  Ж.Кушукова ,  
К.Мәкішев), бас және жетекші экономист, бух-
галтер, салалық кәсіпорындардың менеджері 

своено звание мастера спорта по шахматам по 
FIDE; Байканова Г. (гр. Фс-11-2), занявшая 3-е 
место в индивидуальном первенстве среди фа-
культетов в игре «Тоғыз құмалақ» и др.

Команды экономического факультета занима-
ют призовые места в первенствах по баскетболу, 
волейболу, плаванию и другим видам спорта, про-
водимым в СКГУ. 

Стало традиционным проведение дней само-
управления на факультете, когда студенты заме-
няют декана, его заместителей и преподавателей, 
ведущих дисциплины.

Факультет поддерживает связи с шестью меж-
д у н а р од н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и :  I C D E  
(International Council for Open and Distance 
Education) – Международный совет по открыто-
му и дистанционному образованию, EuroPACE – 
Виртуальный университет Европы, EFMD – 
Европейский фонд развития менеджмента, 
CAMAN – Азиатский фонд развития менед-
жмента, NAFSA – Американская организация по 
обмену студентов и преподавателей и развитию 
международных связей, IAESTE – Националь-
ный комитет обменных стажировок для студен-
тов. Факультет контактирует с вузами более деся-
ти стран мира. 

Профессорско-преподавательский состав, ас-
пиранты, соискатели, магистранты и студенты 
факультета активно участвуют в семинарах, кон-
ференциях, конгрессах на международном уров-
не.

Налажен обмен литературой с центром демог-
рафии и экологии Института народнохозя-
йственного прогнозирования РАН.

Успешно развиваются научные связи с учёны-
ми стран СНГ. Преподаватели факультета посто-
янно участвуют в международных научных кон-
ференциях по актуальным проблемам экономи-
ки, финансов, учёта и управления.

Студенты и преподаватели принимают актив-
ное участие в культурно-массовой жизни фа-
культета. Экономический факультет готовит и 
проводит мероприятия и акции, связанные со спе-
цификой подготовки студентов. Это «День бух-
галтера и аудитора», «День открытых дверей», 
«Бизнес-игра» и др. Проводимые акции спосо-
бствуют развитию кругозора и креативности 
мышления у студентов и преподавателей, спло-
ченности внутри группы, кафедры, факультета, 
университета, полноценной адаптации перво-
курсников, популяризации новых специальнос-
тей выпускающих кафедр.

Многие выпускники факультета стали веду-
щими специалистами производственных пред-
приятий, преподавателями вузов, предпринима-
телями и банкирами. Среди них магистры и кан-
дидаты наук. Сегодня выпускников факультета 
можно встретить на предприятиях Казахстана, 
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(М.Леготин, Б.Галеева, Ю.Митрофанова, 
О.Момзикова), қаржы-банк жүйесінде, филиал-
дарды басқаруда, персоналдық қызмет көрсету 
орталықтарында (С.Синельников, Е.Увалеев, 
А.Нұрсейітова), бөлімдердің жетекші маманда-
ры (А.Шумбалова, Н.Сирожданова, Т.Бурлева, 
Р.Габдуллин, Н.Шишкин)

ретінде қызмет етуде. 
Көптеген бітірушілеріміз факультет кафедра-

сында оқытушы болып жұмыс істейді. Олар: 
э.ғ.к., доцент М.Уалиева, э.ғ.к., доцент В.Кадоч-
никова, э.ғ.к., доцент Д.Шайкин, э.ғ.к., доцент Е. 
Кендюх, э.ғ.к., доцент И.Баранова; магистр Т.Ти-
мошина, О.Глухих, Ж.Увалеева, О.Герасимова, 
Е. Кормина, С.Омиржан, А.Башимова, 
Д.Ахметова, Ж.Нұрмұхамедова; оқытушылар 
Е.Слесарева, И.Герасименко, Т.Сизикова. Фа-
культет олармен мақтанады. 

Факультеттің құрылуына СҚМУ-дың ғылыми 
жұмыс және сыртқы байланыстар жөніндегі про-
ректоры, т.ғ.к., доцент А.А.Тукачев, тарих фа-
культетінің деканы, т.ғ.к., доцент С.И.Ибраев, 
ф.ғ.к., доцент А.С.Исмағұлова, э.ғ.д., профессор 
И.Г.Кендюх, э.ғд., профессор В.Ф.Потуданская, 
э.ғ.д., профессор Ш.С.Смағұлов, э.ғ.д., профес-
сор  А.О.Темірболатов ,  э . ғ .к . ,  доцент  
Г.К.Абдулова, э.ғ.к., доцент О.А.Цапова, э.ғ.к., 
доцент Д.К.Сим, э.ғ.к., доцент О.В.Копылова, 
э.ғ.к., доцент Л.В.Легостаева, э.ғ.к., доцент 
О . Ю . К о ж у к а л о в а ,  э . ғ . к . ,  д о ц е н т  
А.Е.Мрачковский, аға оқытушылар Т.Ф.Малее-
ва, В.М.Сайко, Т.Л.Соболева, Т.Г.Дроздецкая, та-
ғы басқалары үлкен үлес қосты.

России, Украины, Армении, Турции, Германии, 
Италии, Греции, Израиля, США, Канады, Гол-
ландии, Австралии, Великобритании.

В городе Петропавловске выпускники факуль-
тета работают начальниками отделов в различ-
ных департаментах (С. Кабдушев, А. Мячин, Ж. 
Кушукова, К. Макишев), главными и ведущими 
экономистами и бухгалтерами, менеджерами от-
раслевых предприятий (М. Леготин, Б. Галеева, 
Ю. Митрофанова, О. Момзикова). Не менее 
успешно выпускники нашли применение своим 
знаниям и навыкам в финансово-банковской сис-
теме, возглавляя филиалы, управления, центры 
персонального обслуживания (С. Синельников, 
Е. Увалеев, А. Нурсеитова), работая ведущими 
специалистами отделов (А. Шумбалова, Н. Си-
рожданова, Т. Бурлёва, Р. Габдуллин, Н. Шиш-
кин).

Многие из выпускников стали преподавателя-
ми на кафедрах факультета. Это к.э.н., доцент М. 
Валиева, к.э.н., доцент В. Кадочникова, к.э.н., до-
цент Д. Шайкин, к.э.н., доцент Е. Кендюх, к.э.н., 
доцент И.Баранова; магистры Т. Тимошина, 
О.Глухих, Ж. Увалеева, О. Герасимова, Е. Корми-
на, С. Омиржан, А. Башимова, Д. Ахметова, Ж. 
Нурмухамедова; преподаватели Е. Слесарева, И. 
Герасименко, Т. Сизикова. Факультет по праву 
гордится ими.

В становление факультета большой вклад внес-
ли проректор по научной работе и внешним свя-
зям СКГУ к.т.н., доцент А.А. Тукачёв, декан исто-
рического факультета к.и.н., доцент С.И. Ибраев, 
к.ф.н., доцент А.С. Исмагулова, д.э.н., профес-
сор И.Г. Кендюх, д.э.н., профессор В.Ф. Потудан-
ская, д.э.н., профессор Ш.С. Смагулов, д.э.н., про-
фессор А.О. Темирбулатов, к.э.н., доцент Г.К. 
Абдулова, к.э.н., доцент О.А. Цапова, к.э.н., до-
цент Д.К. Сим, к.э.н., доцент О.В. Копылова, 
к.э.н., доцент Л.В. Легостаева, к.э.н., доцент 
О.Ю. Кожукалова, к.э.н., доцент А.Е. Мрачков-
ский, ст. преподаватели Т.Ф. Малеева, В.М. Сай-
ко, Т.Л. Соболева, Т.Г. Дроздецкая и др.
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