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ҚЫСҚАША ШОЛУ 
Қазақстан-Неміс Университеті (бұдан әрі - DKU) 1999 жылы «Білім беру саласындағы Қазақстан-
Неміс ынтымақтастығы» қоғамдық қорымен құрылған. Негізгі мақсаты ҚР Мемлекеттік білім беру 
стандарттарына және неміс сапа стандарттарына сәйкес дайындалған экономика, халықаралық 
саясат, логистика және ақпараттық жүйелер саласында екі шет тілін бірдей білетін халықаралық 
деңгейдегі мамандарды шығару болып табылады.

ҚАЗАҚСТАН-НЕМІС УНИВЕРСИТЕТІНІҢ МИССИЯСЫ 

DKU Орталық Азия өңірінің өзекті мәселелерін шешуге қабілетті, белсенді өмірлік 
ұстанымы, жоғары кәсіби және мәдениетаралық құзыреттілігі бар жаңа форматтағы 
мамандарды даярлауды жүзеге асырады.
DKU білім беру және ғылыми қызмет арқылы Қазақстанның жеделдетілген индустриялық-
инновациялық дамуына ықпал етеді.
DKU Қазақстан мен Германия арасындағы мәдениет және білім беру саласындағы 
ынтымақтастыққа елеулі үлес қосады.
DKU әр түрлі стипендиялық бағдарламаларды ұйымдастыру арқылы дарынды жастарға 
сапалы білім алуға қол жетімділікті қамтамасыз етеді. 

КӨРІНІСІ

Стратегиялық тұрғыдан алғанда, DKU өзін екі тілді, кейінірек үш немесе төрт тілді оқытатын 
халықаралық университет ретінде көрсетеді. Жастардың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін, білім 
берудің алуан түрлі жолдарын, студенттік қоғамдастықтың өзгеріп отыратын құрамын, сондай-ақ 
Орталық Азиядағы демографиялық даму аясында оқыту нысандарының икемділігі DKU алдына 
шығармашылық тұрғыдан қоятын қоғамдық міндет болып табылады. Онлайн оқыту немесе 
жұмыстан қол үзбей оқыту сияқты оқытудың жаңа, дәстүрлі емес нысандары студенттердің 
өмірлік жағдайлары мен қаржылық мүмкіндіктерінің өзгеруіне бағдарланады және оқытудың 
нәтижелілігін арттыруға көмектеседі.
Академиялық оқу орны және жұмыс беруші ретінде DKU үшін отбасылық құндылықтарды 
бағдарлау, сонымен қатар оқу, оқыту, зерттеу және жұмыс үшін салауатты жағдайларды дамыту 
сияқты міндеттерді жүзеге асыру маңызды.
Өзінің халықаралық бағыты аясында DKU халықаралық студенттер мен әртүрлі елдердің 
ғалымдары үшін тартымды болуға тырысады. Басым мақсаты жекелеген мамандықтар немесе 
жекелеген оқу модульдері шеңберінде ағылшын тілінде оқыту болып табылады. Бұл студенттер 
мен доценттермен алмасуды, сонымен қатар университетте немесе онымен бірге ғылыми 
зерттеулер жүргізу және жүргізу үшін шетелдік сарапшыларды тартуды жеңілдетеді.
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ЖЫЛ ОҚИҒАЛАРЫ
DKU 20 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫН ӨТКІЗУ

Өткен оқу жылының маңызды оқиғаларының бірі 2019 жылғы 
20 қыркүйекте өткен Қазақстан-Неміс университетінің 20 
жылдық мерейтойын мерекелеу. 20 жыл бойы DKU студенттері 
тек ұлттық ғана емес, сонымен қатар халықаралық нарықтағы 
жоғары деңгейдегі мамандар болып табылады
Германияның және көршілес елдердің көптеген құрметті қонақтары DKU-дЫ мерейтойымен 
құттықтауға келді. Мысалы, Германия Бундестагының Вице-президенті Йоханнес Зингхаммер 
мырза DKU-ға университет жұмысының жоғары сапалы деңгейін алдағы уақытта да ұстануын  
сонымен қатар, табыс тілеп, сондай-ақ оның Германия мен Қазақстан арасындағы қарым-
қатынастарды дамытудағы ерекше рөлін атап өтті.
Өз кезегінде, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Алматы қаласындағы 
өкілдігінің басшысы – Ерлан Ұзанұлы Ысқақов өз құттықтауында DKU-ға білікті мамандарды 
үздік даярлағаны және Германия мен бүкіл Орта Азия өңірі елдері арасында ғылыми тәжірибе 
алмасу үшін платформа құрғаны үшін ризашылығын білдірді.
Алматы қаласы бойынша білім саласындағы бақылау департаментінің басшысы - Гүлнар 
Өмірбекқызы Ермекбаева ҚР Білім және ғылым министрі А.А. Аймагмбетовтың ҚР Білім беру 
жүйесін дамытуға, атап айтқанда, жақын болашақта сұранысқа ие болатын инновациялық 
мамандықтарды ашу арқылы DKU қосқан үлесі туралы хатын оқып берді.
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Сондай-ақ, Германия Федеративтік Республикасының Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті 
елшісі Др. Тило Клиннер, Германия академиялық алмасулар қызметінің (DAAD) «Жобалар» 
департаментінің директоры Др. Анетте Пиппер, DAAD-DKU-жобаның неміс тарапынан жетекшісі 
Др. Хайнц-Петер Хеллер, ҚР Жоғары оқу орындары қауымдастығының өкілі А.А. Әбішев 
құттықтау сөз сөйледі.
Өткен жылдардағы президенттер мен DKU ректорлары DKU-ның негізгі артықшылықтары болып 
табылатын керемет нәтижелерге қол жеткізгені үшін естелік марапаттарға ие болды. Сондай-ақ, 
университетте 10 жылдан астам жұмыс істеген DKU қызметкерлері және университеттің ғылыми, 
оқу және ұйымдастырушылық қызметіне үлкен үлес қосқандар марапатталды.
20-жылдық мерейтойды жарқын және ұмытылмас мерекелеумен Қазақстан-Неміс Университеті 
осы жылдар бойы жұмыс қорытындысын шығарып, университет өмірінің келесі кезеңін және 
болашақта жаңа биіктерге жетуді ашты.
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БАСПАСӨЗ-ТАҢҒЫ АСЫ

2019 жылдың қыркүйек айының басында 
баспасөз-таңғы асының аясында Қазақстан-Неміс 
Университетінің басшылығы журналистермен 
және блогерлермен кездесу өткізіп, жоғары 
білім берудегі соңғы еуропалық тенденциялар 
мен ғылым, экология және Қазақстандағы кәсіби 
қоғамдастықты дамытудың өзекті мәселелерін 
талқылады. Кездесуде, сонымен қатар, Орталық 
Азия аймағындағы жаңартылатын энергия көздері 
мен суды үнемдеу саласындағы ғылым мен заманауи 
дамулардағы әлемнің жетекші университеттерінің, 
соның ішінде DKU-дың рөлі талқыланды.
Пресс-таңғы ас форматындағы қысқа брифинг дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының 
және Қазақстанның блогерлер қауымдастығының жетекші өкілдеріне еркін атмосферада DKU 
қызметінің негізгі бағыттарымен танысуға, сондай-ақ университеттің елдің ғылыми әлеуетін 
қалыптастыруға және елдің әлеуметтік дамуына қатысуы туралы білуге мүмкіндік берді.
Баспасөз таңғы асында Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері қатыса алатын «Біз бірге тарих жасадық және биіктерге жеттік» байқауы жарияланды.
Байқаудың мақсаты 4 номинация бойынша ұсынылған 23 тақырып бойынша ең өзекті, жарқын 
және өзекті журналистік жұмыстарды анықтау болып табылады.
Конкурсқа қатысу үшін журналистер/блогерлер/фотографтар 2020 жылдың соңына дейін баспа 
басылымдарында, ақпараттық агенттік ленталарында, медиа сайттарда/блогтарда жарияланған 
немесе теледидар немесе радио хабарларында жарияланған материалдар қабылданады.
Байқаудың кезеңінде ұсынылған тақырыптарды өте жақсы баяндайтын журналистер/блогерлер/ 
фотографтар тобы үшін байқаудың басты сыйлығы Германияға, DKU серіктес университеттеріне 
экскурсия болады.
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КОНСОРЦИУМ ҚҰРУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЮ

2019 жылғы 11 қарашада Германия Сыртқы 
істер министрлігінде салтанатты іс-шара шең-
берінде көп жылдар бойы Қазақстан-неміс 
университетін (DKU) белсенді қолдап келе 
жатқан жоғары оқу орындары арасын-
да консорциум құру туралы келісімге қол 
қойылды. Консорциум құрамына кірді: 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Hochschule Mittweida, Hochschule 
Schmalkalden, Technische Hochschule Wildau 
және Hochschule Zittau/Görlitz. Келісімге қол 
қою үшін Берлинге TH Wildau президенті 
проф. Tippе, ректоры: проф. Albrecht (HS Zittau/
Görlitz, проф. Heinemann (HS Schmalkalden), 
проф. Hilmer (HS Mittweida) және  проф. Sawatzki (i.V. für die HAW Hamburg) келді.
Қазақстан-Неміс университетінің әріптес жоғары оқу орындарының консорциумы туралы 
келісімге қол қою неміс-қазақстан ынтымақтастығының, оның ішінде DKU дамуына қатысты 
тарихының жаңа кезеңі болып табылады. Он жылдан астам уақыт ішінде DKU-ді немістің бес 
университеті сенімді қолдап келеді. Қазақстандық студенттер серіктес университеттерде қос 
диплом алуға мүмкіндігі бар. Жоғарыда аталған университеттердің профессорлары осындай 
маңызды Flying Faculty-дің негізін құрайды. Олар DKU-мен бірге оқу бағдарламасын жетілдіру 
бойынша жұмыс істейді. 
Біраз уақыт бұрын осы серіктестіктің өкілдері бұл бейресми одаққа ресми мәртебе беруге ниет 
білдірді. Нәтижесінде, қатысушы жоғары оқу орындары мен DKU жобасының басшылығы әріп-
тестік негізінде DKU қолдау консорциумын құру туралы келіссөздер жүргізді. Құрылымы бой-
ынша бұл консорциум болашақ жаңа мүшелер үшін ашық.

Студенттердің халықаралық нарықтарды жаулап алуы елдердің белсенді өзара әрекеттесуінен, 
атап айтқанда Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасы-
ның Үкіметі арасындағы 2008 жылғы 3 қыркүйекте Нұр-сұлтан қаласында «Алматы қаласындағы 
Қазақстан-неміс университетін» дамыту жөніндегі одан әрі ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қоюдан басталды (ЕСК. - бұрын Астана).
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Алматыдағы Қазақ-Неміс Университетін дамыту бойынша одан әрі ынтымақтастық туралы 
келісім оның халықаралық жоғары оқу орны ретіндегі мәртебесін айқындады және сонымен 
бірге қазақстандық жоғары білім беру бағдарламаларының құрылымын ескере отырып жа-
салған неміс оқу жоспарларына сәйкес жаңа мамандықтар бойынша оқыту жүргізуге мүмкіндік 
берді. Екі үкімет арасындағы келісімді орындау үшін DKU келесі неміс университеттерімен қос 
дипломды білім беру туралы келісімдер жасады:

 ■ University of Applied Sciences Mittweida («Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша);
 ■ University of Applied Sciences Zittau/Görlitz («Қаржы», «Маркетинг» ББ бойынша); 
 ■ University of Applied Sciences Schmalkalden («Экономикадағы ақпараттық инжиниринг» ББ 

бойынша); Technical University of Applied Sciences Wildau («Көлік логистикасы», «Телематика» 
ББ бойынша);

 ■ Hamburg University of Applied Sciences («Энергетикалық және экологиялық техника» ББ бой-
ынша).

Осы келісімдерге сәйкес екі тарап та студенттердің оқу нәтижелерін мойындайды және оларға 
Германия мен Қазақстанда бакалавр дипломын алуға мүмкіндік береді.

 КАРАНТИКУЛЫ: БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ ӨЗІН-ӨЗІ ОҚШАУЛАНУДЫ ҚАЛАЙ 
БАСТАН КЕШУДЕ

2020 жылғы 24 сәуірде DKU бастамасымен Ф.Эберт қорымен бірлесіп Қазақстанда 
қашықтықтан білім беру мәселелері бойынша дөңгелек үстел өтті.
COVID-19 пандемиясы бүкіл ғаламшарды және біздің өміріміздің барлық салаларын 
өмірдің жаңа стандарттарына жедел көшуге әкелді, білім беру процестері де ерекшелік 
емес. Қазақстандық университеттер жаңа шындықтың сын-қатерлеріне қаншалықты 
дайын болып шықты? Білім берудің инновациялық түрлерін студенттер қалай 
қабылдады? Мұндай жағдайда кім ең осал болды: студенттер, мұғалімдер, білім беру 
мекемелерінің әкімшілігі немесе Білім және ғылым министрлігінің өзі? Бұл мәселелер 
Ф.Эберт қорының өкілдері, DKU әкімшілігі 
мен оқытушылар құрамының өкілдері, 
Алматы жоғары оқу орындарының ата-
аналары мен студенттері, баспасөз өкілдері, 
блогерлер және халықаралық сарапшылар 
өркениетті пікірталас шеңберінде диалог 
алаңында қозғалды.
Дөңгелек үстелге белсенді қатысты:
Модератор - доц. Г.А Урозбаева, спикерлер:
- ректордың м.а. А.А. Ажибаева,
Г. Х. Мямешева, «Халықаралық қатынастар» 
мамандығының  студенттері.

ОНЛАЙН
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АЛМАТЫДА РФММ КӨРМЕСІ 

DKU РФММ Халықаралық көрмесіне қатысты 
Ықтимал үміткерлермен кездесу «Халықаралық Жәутіков олимпиадасы» аясында өтті, оған 
жыл сайын Қазақстан мен көршілес елдерден 400-ден астам қатысушы қатысады.
Біздің DKU Ambassadors өкілдері келушілерге университет және оның қызметі туралы, соның 
ішінде мамандықтар, оқуға түсу шарттары, академиялық ұтқырлық туралы айтып берді.

ГЕРМАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ОДАҒЫНЫНҢ ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУІ 

Қазақстан Республикасындағы Герман экономикасы одағы 2019 жылғы Одақ мүшелерінің 
қорытынды кездесуін DKU қабырғасында өткізді. 

Құттықтау сөзімен кездесуді ашты:
 DKU Президенті/Ректоры 
 Германия Федеративтік Республикасының Бас консулы Кристина Маркерт,
 Орталық Азиядағы Германия экономикасы өкілдігінің басшысы Ховсеп Восканян,
 ҚР Герман экономикасы одағы төрағасының м. а. Қанат Акишев, 
 ҚР СІМ Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы - Ерлан Искаков.
Аталған іс-шара біздің университетке Қазақстандағы неміс компанияларымен, дипломатиялық 
корпуспен серіктестік қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік берді, бұл біздің студенттеріміздің 
практикадан өтуіне және түлектеріміздің ірі халықаралық компанияларға жұмысқа орналасуына 
сөзсіз ықпал ететін болады.

1

2

3

4

5
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2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНДА 
БІЛІМ АЛУШЫЛАР 
КОНТИНГЕНТІ 
2019-2020 жылдары білім алушылар бойынша негізгі көрсеткіштер

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАР КОНТИНГЕНТІ 

2019-2020 оқу жылында университет 3 (үш) факультеттен тұрады, олардың шеңберінде маман-
дар даярлау жүзеге асырылады: экономика және кәсіпкерлік факультеті (бұдан әрі - ЭКФ), ин-
жиниринг және ақпараттық технологиялар факультет і(ИжАТ), әлемдік саясат факультеті (ӘСФ). 
DKU факультеттері 1-кестеде көрсетілген келесі білім беру бағдарламаларымен (бұдан әрі - ББ) 
ұсынылған.

ББ ЭжКФ ИжАТФ ӘСФ

Бакалавриат
(бұдан әрі - ВА)

Қаржы
Маркетинг
Кәсіпорын ме-
неджменті

Телематика
Mobile computing
Экономикадағы ақпараттық 
инжиниринг
 (бұдан әрі -  ЭАИ)
Көлік логистикасы
Производственная логистика
Энергетическая и
экологическая техника (далее
ЭЭТ)

Халықаралық 
қатынастар

ББ көлемі 
ВА 3 6 1

Магистратура
(бұдан әрі - МА)

Қаржы
Халықаралық 
кәсіпорын ме-
неджменті

Логистика
Ресурстарды үнемдейтін өн-
дірістік логистика

Аймақтық 
процестерді басқару 
Су ресурстарын 
бірігіп басқару

ББ көлемі
МА 2 2 2

ББ жалпы саны 5 8 3

Кесте 1 - DKU білім беру бағдарламалары
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МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР

2019-2020 оқу жылына мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға бакалавриаттың 37 студенті мен 
11 магистрант қабылданды. Академиялық кезең ішінде қосымша тағы 5 грант алынды, оның 
ішінде 4 - ақылы негізде оқыған DKU студенттері және 1 студент басқа ЖОО-дан ауыстырылды. 
Осылайша, мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға қабылдау бакалавриаттың 42 
студентін және 11 магистрантты құрады.
Сондай-ақ, 2019-2020 оқу жылында 5 адам бірінші академиялық кезеңнің соңына дейін шартты 
түрде қабылданды. Оның ішінде бір студент академиялық кезең ішінде оқудан шығарылды, 
бір студент ҰБТ-ны сәтті тапсырды және оқуын жалғастырды, қалған 3 студент шекті балл 
жинамағандар ретінде оқудан шығарылды.

Кесте 2 - 2019-2020 оқу жылының бірінші курс студенттерінің контингенті

№ Білім беру бағдарламалары Барлығы
 Оның ішінде

Грант Ақылы 
негізде

Бакалавриат

1 Халықаралық қатынастар 45 6 39
2 Қаржы 27 1 26
3 Кәсіпорын менеджменті 25 1 24
4 Маркетинг 28 2 26
5 Көлік логистикасы қ/б 4 2 2

Көлік логистикасы о/б 27 3 24
6 Өндірісітік логистика қ/б 1 1 0

Өндірістік логистика о/б 14 1 13
7 Телематика 12 5 7
8 ИИвЭ 18 7 11
9 Mobile computing 12 1 11
10 ЭЭТ 11 7 4
Барлығы 224 37 187

Магистратура

1 Қаржы 1 0 1
2 Халықаралық кәсіпорын менеджменті 8 3 5
3 Су ресуртарын бірігіп басқару 27 0 27
4 Ресурстарды үнемдейтін өндірістік 

логистика 10 8 2

Барлығы 46 11 35
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Оқудың бірінші аптасында 1 курстың барлық студенттері жеке сәйкестендіру нөмірін, сондай-ақ 
білім беру порталына кіру үшін логин мен пароль алды.
2019-2020 жылдары студенттердің жалпы контингенті 709 адамды құрады, олардың 88-і білім 
беру гранты бойынша және 621-і ақылы негізде оқиды. ВА және МА білім беру бағдарламалары 
бөлінісінде студенттер саны 3-кестеде келтірілген.
2019-2020 оқу жылында жалпы студенттер контингентінің 37-сі «Қос диплом» бағдарламасы 
бойынша білім алуда. Айта кету керек, бағдарлама әзірленді және бакалавриат деңгейінде 
мамандарды даярлау процесіне енгізілді. 

№ Білім беру бағдарламалары Барлығы
Оның ішінде

Грант Ақылы 
негізде

Бакалавриат

1 Халықаралық қатынастар 84 6 78
2 Қаржы 88 3 85
3 Кәсіпорын менеджменті 66 4 62
4 Маркетинг 89 7 82
5 Көлік логистикасы қ/б 4 2 2

Көлік логистикасы о/б 90 5 85
6 Өндірістік логистика к/о 1 1 0

Өндірістік логистика о/б 56 4 52
7 Телематика 39 9 30
8 ЭАИ 55 16 39
9 Mobile computing 15 1 14
10 ЭЭТ 40 14 26
Барлығы 627 72 555

Магистратура

1 Қаржы ғыл./пед. 10 1 9
Қаржы проф. 1

2 Халықаралық кәсіпорын менеджменті 11 4 7
3 Су ресурстарын бірігіп басқару 34 0 34
4 Аймақтық процестерді басқару 10 0 10
5 Логистика 5 3 2
6 Ресурстарды үнемдейтін өндірістік логистика 11 8 3

Барлығы 82 16 66
ЖОО БОЙЫНША ЖИЫНЫ 709 88 621

Кесте 3 - DKU 2019-2020 оқу жылының студенттер контингенті (барлық курстар) 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
БАЙЛАНЫСТАР ЖӘНЕ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ 
ҰТҚЫРЛЫҚ
DKU бакалавриат студенттері «Қос диплом» бағдарламасына қатыса отырып, қазақстандық 
және неміс дипломдарын алу мүмкіндігіне ие. Осы бағдарламаға қатысуға үміткерлерді іріктеу 
конкурстық негізде жүргізіледі. Қатысуға барлық 5 семестрде сәтті оқитын, сондай-ақ неміс 
тілін меңгергенін растайтын TestDaF сертификаты бар 3 курс студенттері жіберіледі. Конкурс 
жеңімпаздарын іріктеу үшін арнайы комиссия құрылады, оның құрамына DKU басшылығы 
және әріптес жоғары оқу орындарының және Герман академиялық алмасу қызметінің (DAAD) 
өкілдері кіреді.
Бұл бағдарламаға қатысу студенттер үшін тегін. Студенттер неміс серіктес жоғары оқу 
орындарында бір жыл бойы білім алады. Германияда олар мамандық бойынша тәжірибеден 
өтеді, тезисті неміс тілінде жазады және қорғайды. DKU-да «Қос диплом» бағдарламасын іске 
асыру DAAD қолдауымен жүзеге асырылады.

№ Білім беру бағдарламасы Барлығы

Бакалавриат

1 Халықаралық қатынастар 0
2 Қаржы 6
3 Кәсіпорын менеджменті 5
4 Маркетинг 5
5 Көлік логистикасы қ/б 0

Көлік логистикасы о/б 5
6 Өндірістік логистика о/б 0

Өндірістік логистика о/б 2
7 Телематика 3
8 ЭАИ 4
9 Mobile computing 0
10 ЭЭТ 7
Барлығы 37

Кесте 4 - Университеттің білім беру бағдарламалары бойынша «Қос диплом» бағдарламасы 
бойынша деректер.
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студент «Көлік логистикасы» мамандығы 
бойынша

студент«Экономикалық информатика» 
мамандығы бойынша

студент «Телематика» мамандығы бой-
ынша

студент «Энергетикалық және экологи-
ялық техника» мамандығы бойынша

2

2
3
4

2
2
5

студент «Маркетинг» маман-
дығы бойынша

студент «Қаржы» мамандығы 
бойынша 

студент «Менеджмент»
мамандығы бойынша

Осы бағыттағы жұмыс аясында 2019-2020 оқу жылында университет DKU 3 курс студенттері 
үшін жыл сайынғы «Қос диплом» бағдарламасына қатысу конкурсын ұйымдастырды. Конкурс 
барысында 25 өтінім қаралды, оның ішінде 20 өтінім 2020/2021 оқу жылына арналған 
бағдарламаға қатысу үшін мақұлданды. 

Білім беру бағдарламалары бөлінісінде: 

2019 жылы қос диплом бағдарламасы бойынша 15 студенттен 13 адам оқуды сәтті аяқтады: 
экономика ғылымдары факультетінің 6 студенті және инженерлік¬-экономикалық ғылымдары 
факультетінің 7 студенті. Осылайша, жоспарланған мерзімде бағдарлама бойынша оқуды сәтті 
аяқтаған оқушылардың үлесі 87%- ды құрады.

Университеттің халықаралық қызметін дамытудың басым бағыты білім беруді интернационал-
дандыру болып табылады, осыған байланысты халықаралық ынтымақтастық пен академиялық 
ұтқырлықты дамытуға көп көңіл бөлінеді. Бұл бағыттағы жұмыс академиялық алмасуды көздей-
тін ынтымақтастық туралы шарттар мен келісімдер шеңберінде жүзеге асырылады. Бүгінгі күні 
DKU-да шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы 48 шарт жасалды, олар-
дың 10-ы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша іске қосылды. Осы бағыттағы жұ-
мыс барысында 2019 жылдың қысқы семестрінде DAAD стипендиялық бағдарламалары және 
ERASMUS+ бағдарламасы бойынша серіктес жоғары оқу орындарына бір семестр бойы оқуға 
11 студент жіберілді, оның ішінде: ERASMUS+ бағдарламасы бойынша 5 студент, басқа стипен-
диялық бағдарламалар бойынша 3 студент, Литва Үкіметі стипендиясы бойынша 1 студент және 
өзін-өзі қаржыландыру негізінде 2 студент.

ERASMUS+ бағдарламасы аясында 2020 жылдың жазғы семестрінде серіктес ЖОО-да DKU-
ның 6 студенті қаржы, экологиялық және энергетикалық техника және логистика мамандықта-
ры бойынша білім алды. Айта кету керек, бұл бағдарламаға студенттерден басқа университет 
оқытушылары мен қызметкерлері қатыса алады. Мысалы, Андраши университетінде (Венгрия) 
сабақ беру үшін ERASMUS+ стипендиясын Серік Бейменбетов пен Майер Себастьян жеңіп 
алды, бірақ короновирустық инфекциямен әлемде қалыптасқан жағдайға және шекаралардың 
жабылуына байланысты оқытушылардың сапары келесі оқу жылына ауыстырылды.
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УНИВЕРСИТЕТ ЖОБАЛАР

DKU TALKS
DKU Talks жобасы 2017 жылы құрылғаннан бері көптеген қызықты және ішінара қарқынды 
пікірталастардың шығармашылық алаңына айналған пікірталас алаңы болып табылады. 
DKU Talks міндеттері қоғамды саясат, экономика және қоғам саласындағы өзекті мәселелер 
мен проблемалар туралы хабардар ету, Германия мен Орталық Азия ғалымдары арасында 
интеллектуалды пікір алмасуды ынталандыру, жаңа білім беру және DKU аясында пікірталас 
мәдениетін дамытуға ықпал ету.

Өткен 2019-2020 оқу жылында алаң аясында келесі баяндамалар өтті: 

24.09.2019 «Сайлаудан кейін: Еуропаны не күтеді?» заң ғылымдарының д-ры 
Габриэла Штаунер (бұрынғы Еуропарламент мүшесі, Бавария, Германия Федералдық 
жерінің Мемлекеттік Кеңесі жанындағы федералдық және еуропалық істер жөніндегі 
басқарманың бұрынғы басшысы) және проф. д-р Йакоб Лемппен (Клевадағы Рейн-
Вааль қолданбалы ғылымдар университеті). 
30.10.2019 «Германия мысалындағы климаттың өзгеруі жағдайындағы энергетикалық 
ауысу» проф. және жаратылыстану ғылымдарының докторы Берндт Делаковиц 
(Циттау-Горлиц қолданбалы ғылымдар университеті).
04.12.2019 «Орталық Азиядағы қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық»  саяси 
ғылымдарының докторы Себастиан Майер (DKU халықаралық қатынастар бойынша 
DAAD доценті).
13.12.2019 «Энергетикалық саясаттағы және оны дамытудағы жаңа сын-қатерлер» 
саяси ғылымдарының докторы Майкл Кертис (USAID Экономикалық даму бюросы 
директорының орынбасары).
06.02.2020 «Германия, Бельгия және Нидерланды арасындағы шекара мәселесі» 
cаяси ғылымдарының докторы Ян Никлас Рольф (Рейн-Вааль қолданбалы ғылымдар 
университеті).
12.02.2020 «DKU студенттерінің қоршаған ортаны декарбонизациялауға қосқан үлесі» 
инженерлік ғылымдар докторы Дагмар Рокитамен (Гамбург қолданбалы ғылымдар 
университеті) және DKU студенттері (Дәулет Бақытжан, Алина Хан, Мария Лимар, 
Дмитрий Павлов, Дарья Родионова). 
06.05.2020 «Қазақстанда әлеуметтік жобаларды қалай жасауға болады» гендерлік 
мәселелер жөніндегі сарапшымен, TEDxAbaySTWomen гендерлік теңдік 
конференциясының директоры және лицензиатымен. 
25.06.2020 «Пандемия кезіндегі киберқауіпсіздік» жаратылыстану ғылымдарының 
докторы Дитмар Байермен (DKU профессоры) және Орталық Азияның стратегиялық 
зерттеулер институтының (CAISS) негізін қалаушы және директоры және халықаралық 
қатынастар және қауіпсіздік саласындағы сарапшы Анна Гусаровамен.

1

2

3

4

5

6

7

8



16

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП: 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ

СУ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДЫҢ 
ГЕНДЕРЛІК АСПЕКТІЛЕРІ БОЙЫНША ЖОБА

Жоба Дүниежүзілік банктің, Орталық Азия үшін Су-энергетикалық бағдарламаны (CAWEP) 
білімдермен алмасу желісінің қолдауымен 2019 жылғы 1 қазан мен 2020 жылғы 25 маусым 
аралығында іске асырылды.
Негізгі идея жас ғалымдар мен зерттеушілерге су ресурстарын басқару саласындағы негізгі 
гендерлік мәселелерді талқылауға арналған алаң ұсыну болды. Жоба екі негізгі бөлімнен 
тұрды. Бірінші бөлімнің мақсаты су ресурстарын басқарудың гендерлік аспектілерін ескере 
отырып, әртүрлі тақырыптарға 6 онлайн-конференция өткізу болды. Жобаның екінші бөлімі 
жас зерттеушілерге ғылыми мақала жазуға және оны CAJWR-де жариялауға қолдау көрсетуге 
бағытталған. 
Осылайша, жобаға 5 зерттеуші қатысты, олардың жарияланымдары CAJWR-де ұсынылды, тағы 
548 зерттеуші, сарапшылар мен мамандар онлайн-конференцияларға белсенді қатысты.
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DKU ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
ЖЕТІСТІКТЕРІ
Есеп беру кезеңінде Қазақстан-Неміс университетінің оқытушылары мен ғалымдары жоғары 
білім беру саласындағы көпжылдық жұмысы және ғылымды дамытудағы жоғары жетістіктері 
үшін бірқатар беделді мемлекеттік марапаттарға ие болды.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Тәуелсіздік күні 
қарсаңында тарих ғылымдарының докторы, DKU халықаралық және өңірлік ынтымақтастық 
ғылыми-зерттеу институтының директоры Болат Клычбаевич Сұлтановты жоғары мемлекеттік 
«Құрмет» наградасымен марапаттады.

Сондай-ақ, 2019 жылдың соңында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
DKU-ның келесі оқытушыларына елдің өркендеуіне қосқан үлесі мен ерекше жетістіктері үшін 
«Құрмет грамотасын» табыс етті:

Академиялық қызмет жөніндегі проректоры, Экономика және кәсіпкерлік факультетінінң 
доценті Асель Ауэзовна Ажибаеваға. 

Әлемдік саясат факультетінінң деканы Оксана Николаевна Шкапякқа. 

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы Жандос Кадырханович 
Кегенбековке.

Әлемдік саясат факультетінің профессоры, философиялық ғылымдарынынң кандидаты, 
DKU профессоры Рустам Ренатович Бурнашевқа.

DKU Тілдік орталығының бұрынғы директоры Лариса Фаиковна Гаджиеваға.

Экономика және кәсіпкерлік факультетінің профессоры Андрей Юрьевич Кораблинге.

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультетінінң доценті/ зертхана меңгерушісі 
Василий Павлович Пальшинге.

Әлемдік факультетінің профессоры Андрей Вадимович Панфиловке.

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультетінің доценті/техникалық бағыттың 
жетекшісі Елена Анатольевна Савельеваға.

Экономика және кәсіпкерлік факультетінің доценті Арсен Молдагалиевич Тлеппаевқа.
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МАНСАП ОРТАЛЫҒЫНЫҢ       
ҚЫЗМЕТІ

Мансап орталығы (МО) университет базасында жұмыс істейді және әлеуметтік жұмыс және 
Мансап бөлімінің құрамында өз қызметін іске асыра отырып, DKU құрылымдық бөлімшесі 
болып табылады. Бұдан басқа, МО өз құзыреті шегінде студенттер үшін тағылымдамалар 
ұйымдастыру және кейіннен жұмысқа орналастыру саласындағы саясатты іске асыру 
жөніндегі функцияларды жүзеге асырады. Мансап орталығы өз қызметін университеттің даму 
стратегиясы негізінде, оқу жылына қалыптастырылатын жылдық жоспарға сәйкес орындайды.

МО бакалавриат және магистратура студенттеріне келесі сұрақтар бойынша 
кеңес беру жұмыстарын жүргізеді:

Резюме дайындау
Ілеспе хаттарды жазу 
Іскерлік хат алмасуды жүргізу
Алғашқы әңгімелесуден өту

МО негізгі іс-шаралары: 
Оқу жылы бойы кеңестер мен семинарлар
Түлектер кездесуі
Серіктестермен кездесулер 
Кәсіпорандыраға экскурсияларды ұйымдастыру

Есептік кезеңде жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізілді:
2017, 2018, 2019 жылғы түлектердің жұмысқа орналасу базасын жаңарту (ВА+МА), 
жұмысқа орналастыруды талдау.
Компаниялармен жұмысқа орналасу, тағылымдамадан өту, қонақтармен 
кездесулерді ұйымдастыру мәселелері бойынша жұмыс.
DKU факультеттерімен/құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттесу.
Басқа университеттердің мансаптық орталықтарымен, мансаптық даму бойынша 
сыртқы компаниялармен ынтымақтастық.
Мемлекеттік органдармен өзара іс-әрекет, мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуды 
аяқтаған түлектерді бөлу процедурасын ұйымдастыру. 
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DKU ЖӘНЕ UNIVERSUM ҒАЛАМДЫҚ МАНСАПТЫҚ ЗЕРТТЕУІ

Жыл сайын Қазақстан-Неміс университеті UNIVERSUM компаниясының жаһандық зерттеуіне 
қатысады. Зерттеу аясында университет студенттердің жауаптарын талдау негізінде қызметтің 
әртүрлі бағыттары бойынша мәліметтер жинайды. 
Тұтастай алғанда университеттің қызметіне, сондай-ақ бүкіл ЖОО-ның энвайроментін құрайтын 
оның қызметінің жекелеген бағыттарына бағалау жүргізіледі.
Студенттердің сауалнамаларының нәтижелері бойынша бір және одан да көп мансаптық 
қызметтерді пайдаланатын студенттер санының динамикасы байқалды: 2016 ж.– 65%, 2017 – 84%, 
2018 – 87%, 2019 -78%. Мансаптық қызметтерге қанағаттану деңгейі 10 балдық шкала бойынша 
орта есеппен 7,5 баллды құрайды (Universum CareerTest-Talent Research 2016/2017/2018/2019 тест 
нәтижелері негізінде).

1-суретте студенттер жиі қолданатын МО қызметі кқрсетілген, бұл болашақ мансаптық 
қызметтерді және басқа университеттік қызметтерді дамыту стратегиясын бағалауға және 
жасауға көмектеседі. Студенттердің МО қызметтеріне тартылуының артуымен қатар, жалпы 
белсенділік деңгейі төмен деңгейде қалып отырғанын атап өту керек, бұл студенттердің жоғары 
оқу жүктемесімен байланысты деп айтуға болмайды. Мұндай проблема оқудан тыс қызметтің 
барлық басқа салаларында байқалады. Бұл мәселе студенттерден сауалнама алу және сұхбат 
алу әдісін қолдана отырып, қосымша зерттеуді қажет етеді.

Сурет 1 - Студенттер жиі қолданатын МО қызметтері (Universum сауалнамасы, 2019)
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Жоғарыда айтылғандай, бұл зерттеу біздің студенттер үшін әртүрлі деректерді ұсынады, және, 
әрине, бұл деректер ең алдымен DKU қызметін жақсартуға көмектеседі. 1 суретте көрсетілгендей, 
DKU мансаптық бейіні бойынша студенттері «интернационалистер» болып табылады, олар 
көбінесе ірі шетелдік компаниялардағы халықаралық мансапқа бағытталған, бұл студенттердің 
ұсынылған бос жұмыс орындары бойынша кері байланысымен расталады, студенттердің 
көпшілігі әлемнің басқа елдеріне одан әрі ауысу мүмкіндігімен халықаралық компанияда жұмыс 
істейді. 

Сурет 2 – DKU студенттерінің мансаптық профилдері (Universum сауалнамасы, 

Сурет 3 - DKU студенттерінің өзін-өзі бағалау деректері (Universum сауалнамасы, 2019)
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Зерттеу шеңберінде студенттер өз дағдыларын өзін-өзі бағалауды жүргізеді (soft skills), сауалнама 
нәтижесінде DKU студенттерінің күшті және әлсіз жақтары анықталды, мәліметтер 2-ші суретте 
көрсетілген. Осы үш дағды университет әкімшілігі және профессор-оқытушы құрамы тарапынан 
қосымша оқу және оқудан тыс іс-шаралар аясында нығайтуды талап етеді.
Бұл дағдыларды күшейту түлектерді болашақ еңбек қызметіне сапалы дайындауға мүмкіндік 
береді.
Жоғарыда айтылғандай, бұл зерттеу Студенттер үшін жалпы DKU тартымдылығының негізгі 
атрибуттары туралы мәліметтер береді. Төменде ЖОО тартымдылығын бағалаудағы негізгі 4 
бағытты, сондай-ақ студенттерді бағалау бойынша тартымдылықтың үздік-10 атрибуттарын 
көрсететін деректер келтірілген.
Университеттің тартымдылық факторлары бөлінетін 4 бағыт:

Беделі және имидж
Мәдениет және студенттік өмір
Жұмыспен қамту әлеуеті және болашақ перспективалары
Білім беру қызметтері

5-суретке сәйкес, «Жұмыспен қамту әлеуеті және болашақтың болашағы» бағытындағы 
тартымдылықтың негізгі факторлары: түлектердің жұмыспен қамтылуының жоғары деңгейі, 
болашақ мансап пен оқуға жақсы ұсыныс ретінде университет, DKU студенттерінің мансаптық 
профилімен байланысты халықаралық мансап үшін трамплин ретінде. 
Universum зерттеу нәтижелері университет қызметінің негізгі бағыттары бойынша студенттерден 
кері байланысты көруге және алуға көмектеседі, бірақ бұл көбінесе мансаптық сауалнама 
болғандықтан, нәтижелер мансаптық қызметтер мен қызметтерді дамытуда, бөлімнің даму 
стратегиясын қалыптастыруда, компаниялармен ынтымақтастықта айтарлықтай пайда әкелуі 
мүмкін.

Сурет 4 – Студенттерді бағалау бойынша DKU тартымдылығының үздік-10 атрибуты (Universum 
сауалнамасы, 2019).
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Қазақстан нарығында негізгі үздік жұмыс берушілер осы зерттеудің сатып алушылары болып 
табылады, өйткені деректердің үлкен пулы оларды бағалауға бағытталған. Әлеуметтік жұмыс 
және мансап бөлімі жыл сайын орталықтың қызметін жақсартуға және студенттерге сапалы 
сервистер ұсынуға тырысады.

Сурет 5 – Негізгі бағыттар бойынша  DKU тартымдылығы фактілері бойынша деректер (Universum 
сауалнамасы, 2019).

1

2

КОМПАНИЯЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖӘНЕ 
ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУ
Мамандарды даярлау сапасының көрсеткіші олардың еңбек нарығындағы сұранысы болып 
табылады. «Атамекен» кәсіпкерлер қауымдастығының зерттеу нәтижелері бойынша біз 
университет ретінде студенттерді даярлау және түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша 
ең үздік 10 университеттің қатарына кіреміз DKU Мансап орталығы түлектерге жұмыс табуға 
көмектеседі, жұмыс табуда және келесі жұмысқа орналасуда қолдаудың келесі механизмдері 
жүзеге асырылуда:

өз бетінше жұмысқа орналасу

МО / МО сервистері қызметкерлерінің көмегімен жұмысқа орналастыру.

Жоғарыда айтылғандай, МО түлектердің жұмысқа орналасуына ықпал етеді, бірақ бұл МО– 
ның басты мақсаты емес, негізгі міндеттердің бірі - түлекке жеке және кәсіби қажеттіліктеріне 
сәйкес өз бетінше жұмысты іздеуді және табысты болашақ жұмысқа орналасуды жүзеге асыру 
үшін барлық қажетті дағдыларды беру болып табылады.
Есеп беру кезеңінде біз 40-тан астам компаниялармен тағылымдамадан өту, жұмысқа орналасу, 
практика және өкілдермен қонақ кездесулер бойынша ынтымақтастық жасадық. Әрі қарай, 
компаниялармен өзара әрекеттесу туралы мәліметтер кесте түрінде ұсынылған.
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№ Partner-Organisation/
Серіктес ұйым Kommentare/ пікір

1  «Siemens» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар/
құзыреттілік орталығын құру

2 «Роберт Бош» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар
3 «Шпаарман» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар

4  «Фрахтовая компания
«ТрансАл»» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар

5 «Grant Thornton» ЖШС Түлектерге вакансиялар
6 «InForce» ЖШС Түлектерге вакансиялар
7 «Space Lead» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар
8 «Leloo.kz» ЖШС Түлектерге вакансиялар
9 «Фондовая биржа РК» АҚ Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар
10 «KPMG Kazakhstan» ЖШС Түлектерге вакансиялар/тағылымдама бағдарламалары
11 «Deloitte» ЖШС Түлектерге вакансиялар

12 JTI Казахстан «JUMP» жас мамандарға арналған жобаға қатысу/
Компанияға қонақ болып бару

13 «Ernst&Young Казахстан» 
ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар

14 «MetroCash&Carry» ЖШС Студенттерге практикадан өту
15  «DASM Group» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар
16 «Danone-Беркут КЗ» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар

17 «ANCOR»
Рекрутинг агенттігі» ЖШС

Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар /
«HR-inside» HR–ойының өткізу/Оқу практикасына қатысу

18 «RecCom» рекрутинг агенттігі 
ЖШС Түлектерге вакансиялар

19 «Общество красного
полумесяца» ҚҚ

Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар /
Еріктілік

20 BritishCouncil Түлектерге вакансиялар
21 «Loreal Казахстан» ЖШС Магистранттарға практикадан өту/түлектерге вакансиялар

22 «Air Astana» ЖШС
Cтуденттерге/магистранттарға практикадан өту/түлектерге 
вакансиялар/университетте компанияның презентация-
сы/университетте іріктеу тестілеуі

23 «Технодом» АҚ Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар/
жазғы практикаға қатысу

24 «ChoсoFamily» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар/
Business DKU шеңберінде қонақ дәрістері/оқу практикасы

25 «Noble Supply Logistics» ЖШС Түлектерге вакансиялар
26 РЭЦЦА Түлектерге вакансиялар

27 АО «Страховая компания 
«Евразия» Түлектерге вакансиялар
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28  «Intermovex» ЖШС Студенттерге практикадан өту/түлектерге вакансиялар
29 «DHL Kazakhstan» ЖШС Түлектреге вакансиялар

30 «Nestle Kazakhstan» ЖШС Түлектерге вакансиялар/карантин кезінде онлайн-шара-
ларға қатысу

31 «HIPO.KZ» ЖШС Түлектерге вакансиялар/карантин кезінде онлайн вакан-
сиялар жәрмеңкесіне қатысу

32 Герман экономикасының  
Қазақстандағы   өкілдігі   Түлектерге вакансиялар/практика

33 «Transport Logistic Nika 
Group» ЖШС

Түлектерге вакансиялар

34 «Прима Дистрибьюшн» ЖШС Түлектерге вакансиялар
35 «Pepsi Co» ЖШС Түлектерге вакансиялар/студенттерге тағылымдама

36 «Efes Kazakhstan» ЖШС Стажировка для студентов/Экскурсия на завод/Активность
для сотрудников КЦ

37 «British American Tobacco» 
ЖШС Түлектерге вакансиялар/түлектерге тағылымдама

38 «Freedom Finance» АҚ Түлектерге вакансиялар
39 «SkyLine Group» ЖШС Түлектерге вакансиялар
40 «FedEx» ЖШС Түлектерге вакансиялар
41 «Novonordisk» ЖШС Түлектерге вакансиялар
42 «MD Transport Logistic» ЖШС Түлектерге вакансиялар
43 «Monarkh Eurasia» ЖШС Түлектерге вакансиялар
44 «Ракетная фирма» ЖШС «Визуалдық коммуникациялар күні» іс-шарасына қатысу

45 «Редль и Партнеры» ЖШС Түлектерге вакансиялар/Студенттерге тағылымдама/
Қонақ дәрістері/жазғы практикасына қатысу

46 «Эта Академия» ЖШС, 
«Другая Студия» ЖШС «Визуалдық коммуникациялар күні» іс-шарасына қатысу

47 «4DClick» ЖШС, 
«4Design Web Studio» ЖШС

Қонақ дәрістері/«Маркетинг», «Менеджмент»
Сараптамалық қорытындылар

48 «Hirebee KZ» ЖШС Студенттер мен түлектерге вакансиялар

49 «Halyk bank» АҚ Студенттерге тағылымдама/университетте презентация/ 
Студенттік IT клубты жетекшілік ету

50 «HR consulting» АҚ «Визуалдық коммуникациялар күні» іс-шарасына қатысу

2019-2020 оқу жылында университеттің компаниялармен өзара әрекеттестігі сапалы жаңа 
деңгейге көтерілді: көптеген компаниялар DKU туралы біліп, ішкі бос орындарға машықтанушы/
тағылымдамадан өтуші таңдау бойынша өз бетінше сұрау салады. Өткен оқу жылында 
серіктестер жіберетін бос жұмыс орындарын жабу пайызы бар болғаны 40% құрады, жазғы 
семестрдегі белсенділік өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай төмен болды.
Сондай-ақ, МО екінші курстан бастап студенттердің жеке сұраныстары бойынша тағылымдамадан 
өту орындарын іздеу қызметін жүзеге асырады. 



25

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП: 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ

Air Astana воркшобы
«Эйр Астана» ЖШС инфо-күні мүмкіндігінше көбірек білгісі келетін 2-3 кур-
сты жинады: өндірістік тәжірибе шарттары, жұмысқа орналасу ерекшелік-
тері және осы компанияда жұмыс істеуге үміткерлерді таңдау жүйесі тура-
лы.
Осы іс-шара аясында барлық қатысушылар тағылымдамашы позициясын 
алу үшін конкурста кіріспе тестілеуден өту мүмкіндігіне ие болды. Тестілеуге 
барлығы 36 адам қатысты

МАНСАПТЫҚ ВОРКШОПТАР

 

Визуалдық коммуникациялар күні 
Қысқы семестрде «Визуалдық коммуникациялар күні» мансаптық шеберханасы 
өткізілді, оның негізгі міндеттері: қазіргі заманғы жас маман үшін «визуалды 
коммуникация» сияқты маңызды жұмсақ дағдыларды көрсету және дамыту.

Вокршоптың сарапшылары болған: 
Олег Качалин (Шығармашылық директор, кофаундер Rocket Firm).
Андрей Левченко (режиссёр, шығармашылық директор Drugaja Studio).
Далида Рыжова (ЭТО басқарушы серіктесі. Консалтинг, «HR Consulting» 
ЖШС директоры).
Азрет Сатбеков («Инфинити Групп Казахстан» ЖШС, маркетинг бөлімінің 
басшысы).

Воркшоп шеңберінде сарапшылар келесі сұрақтарды талқылады:
Неліктен және неге визуалды қарым-қатынас дағдыларын дамыту 
маңызды?
Бақылауды, талғамды қайда және қалай үйрету керек?
Визуалды контентті жасауда ережелер бар ма және оларды сақтау неге 
маңызды?
Қаріптер мен типологияны не үшін білу керек?
Алынған білімді дәл қазір қалай қолдануға болады? 
Бұл дағдылардың мәні қандай / олар қалай пайдалы болуы мүмкін? 
Тақырып бойынша нені және кімді оқу?

Воркшоптың қатысушылары DKU студенттері және жұмыс істейтін мамандар болды.

1
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DKU СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН Digital marketing
Есепті оқу жылында «Apex Kazakhstan» ЖШС-мен Dku студенттеріне 
арналған Digital marketing курсы бойынша ынтымақтастық жалғасты. 
Курсқа «Маркетинг»мамандығының 4 курс студенттері қатысты.

JTI-дан Open Day
«JTI Kazakhstan» ЖШС компаниясының кеңсесінде біздің университет сту-
денттері үшін Open day өткізілді. Осы іс-шара аясында қатысушылар ком-
панияның барлық бөлімшелерінің қызметімен танысып, кеңсе мен зауыт 
бойынша экскурсияға қатысты. Сонымен қатар, HR бөлімінің басшысы сту-
денттерге soft–skills-ті креативтілік сияқты дамыту бойынша тренинг өткізді. 
Сондай-ақ, осы күн аясында компанияның қазіргі қызметкерлері-Петрова 
Алина (2018 ж.түлегі, «Логистика» мамандығы) және Воронцов Максим 
(2019 ж. түлегі, «Менеджмент» мамандығы) DKU түлектерімен кездесу өтті.

Салық салу бойынша Воркшоп
«Редль и партнеры» ЖШС компаниясының қонақ дәрісі резиденттер мен 
резидент еместерге салық салу ерекшеліктері тақырыбына арналды, 
баяндамашылар: бизнес-үдерістер аутсорсингінің жетекшісі Виктория 
Швецова (DKU 2012 ж. түлегі), аға бухгалтер Ольга Стребкова болды. Қонақ 
дәрісіне «Қаржы» мамандығының 3 курс студенттері қатысты.
 
Зауытқа экскурсия
«Логистика» мамандығының студенттері экскурсия мен «Эфес Қазақстан» 
ЖШС компаниясымен танысуға қатысты. Кездесу аясында қатысушылар 
зауытқа барып, тағылымдамаларды ұйымдастыру және бірлескен 
іс-шараларды өткізу мәселелері бойынша одан әрі ынтымақтастық 
мүмкіндіктерін талқылады.

Цифрландыру бойынша воркшоптар
«Siemens» ЖШС компаниясының шақыруы бойынша бөлім қызметкерлері 
DKU цифрландыру жөніндегі маманы Ю.В. Кулбуловамен бірлесіп, техни-
калық мамандықтар бойынша бірыңғай құзыреттілік орталығын құру, сту-
денттер үшін практикалық базаны күшейту және зертханалық жұмыстарды 
ұйымдастыру мәселелеріне арналған «Индустрия 4.0: өндіріс, білім беру 
және академиялық бағдарламалар тұжырымдамасы шеңберіндегі инно-
вациялық шешімдер кешені», «Құзыреттердің бірыңғай орталығын құру» 
2 семинарына қатысты. «Siemens» ЖШС компаниялары мен «Si training» 
ЖШС тренинг орталығы құзыреттілік орталығының тұжырымдамасын, 
сондай-ақ университеттің оқу зертханаларын жинақтауға дейінгі компа-
нияның мүмкіндіктері туралы презентацияны ұсынды.
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Есеп беру кезеңіндегі КО жетістіктерінің ішінде мыналарды атап өтуге болады:

Түлектермен жобаларды сәтті іске қосу: networking түлектермен кездесулер,
онлайн-жоба DKU Alumni.
British Counsil семинарларына қатысу, қатысу конкурстық негізде жүргізілді. Түлектердің 
жұмысқа орналасу әлеуетін арттыру бойынша жоба құру. 
Оқу практикасын онлайн форматта өткізудің алғашқы сәтті тәжірибесі 

Halyk Bank-тан презентация
Техникалық мамандықтардың 1,2,3 курс студенттері үшін «Halyk Bank» АҚ 
тұсаукесері ұйымдастырылды, оның шеңберінде қатысушылар банктегі 
тағылымдама бағдарламалары, сондай-ақ жұмысқа орналасу мүмкіндіктері 
туралы білді. Кездесуде Банктің IT-жобалары мен процестерді цифрландыру 
жөніндегі жобаларының жетекшісі В. Ким, сондай-ақ персоналды іріктеу 
басқармасының бас менеджері Д. Әділзанова Halo Welt университеттік 
студенттік IT-клубымен кездесу өткізіп, клуб жобаларын жеке менторлық 
бағдарламасына алды, қазіргі уақытта балалар кестеге қосымша жасау 
үстінде.

4DClick-тан тренингтер
4DClick ЖШС атқарушы директоры - А.В. Терехинмен ынтымақтастықта 
«Менеджмент», «Маркетинг» мамандықтарының студенттері үшін «Mind 
map» және «Мен өніммін» тақырыптарында қонақтарға арналған тре-
нингтер өткізілді. Кері байланыс нәтижелері бойынша студенттер білімнің 
практикалық компонентін, оны іс жүзінде бірден қолдану мүмкіндігін, өзді-
гінен оқуға арналған кітаптар мен ресурстарға арналған керемет ұсыны-
старды атап өтті.

«HR inside» HR-ойыны
«ANCOR» халықаралық холдингімен бірге DKU, KIMEP, ҚБТУ, UIB студенттері 
қатысқан «HR inside»» HR ойыны өткізілді. HR ойыны 6 сағатқа созылды 
және командалық жарыс болды, онда әр командаға қызметкерлерді 
жалдау бойынша нақты жағдайлар ұсынылды. Ойын аясында студенттер 
ізденушілер рөлінде де, рекрутерлер мен жалдаушы менеджерлер рөлінде 
де болды. Нәтижесінде-студенттер HR-менеджменттің рекрутинг сияқты 
саласы туралы толық түсінікке ие болды, кейстерді табысты шеше алды. DKU 
командасы жеңімпаз атанды, оның құрамына «Менеджмент»мамандығының 
3 курс студенттері кірді. Барлық қатысушылар бағалы сыйлықтар мен 

1

2
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DKU ФАКУЛЬТЕТТЕРІ 
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақстан-Неміс университетінің ЭжКФ бакалавриаттың 3 мамандығы/ білім беру 
бағдарламалары, сондай-ақ магистратураның 2 мамандығы/ білім беру бағдарламалары 
бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады.

 

2019-2020 оқу жылында факультетте 15 штаттық оқытушы қызмет атқарды:

э.ғ.д., профессор – 3, 
э.ғ.к., доцент – 5, к.ф-м.н., 
доцент – 1, 
PhD – 1, 
экономикалық ғылымдарының магистрі – 2, 
аға оқытушы – 3. 

1

2

3

4

5

6
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2019-2020 жылдары факультетте дәрістер, практикалық сабақтар, семинарлар сияқты дәстүрлі 
іс-шаралармен қатар аралас сабақ түрі қолданылды. Практикалық сабақтар білімді тереңдету 
мен бекітуге, Дағдылар мен қабілеттерді көрсетуге, риторика мен жеке позицияны дамытуға 
қызмет ететін іскерлік және рөлдік ойындар түрінде өтті. Оқытудың интерактивті әдістері: кейс-
стади, топпен жұмыс, шақырылған практик мамандармен, бизнес-жаттықтырушылармен және 
т. б. сабақтар тәжірибеленді.
БАСТЫ ОҚИҒАЛАР:

2019 жылдың қазан айында факультетке Миттвайда қолданбалы ғылымдар 
университетінің профессоры Сергей Велесько сапармен келді. Оның сапары аясында 
факультеттің 1 және 2 курс студенттерімен кездесу өтті.
2019 жылдың қараша айында факультет оқытушылары жыл сайынғы «Экономикалық 
интеллектуалды ойын» өткізді. Модератор оқытушы Ю.О. Кабаканова болды, ал 
қазылар алқасы арасында экономика факультетінің оқытушылары И.Б. Першина, 
А.Ю. Кораблин, Г.С. Сугирова, А.М. Абдуллина болды. Бұл интеллектуалды ойын 
экономикалық және техникалық мамандықтардың 2 курс студенттерінде экономикаға 
деген қызығушылықты оятады, сонымен қатар қазіргі жағдайларға тез жауап беру 
және шешімін ұсыну дағдыларын дамытуға ықпал етеді.
2020 жылдың сәуір-мамыр айларында факультет оқытушылары ішкі және сыртқы 
коммуникациялар бөлімімен бірлесіп, Қазақстан Республикасындағы мектептердің 
бітіруші сыныптары мен колледждердің бітіру курстарының студенттеріне олимпиада 
өткізді. Қатысушыларды таңдау 2 кезеңде жүргізілді. Бірінші кезеңде қатысушылар 
өздері туралы және жоба туралы 1 минуттық бейне ролик дайындады. Онлайн форматта 
өткен екінші кезеңде қатысушылар өз жобаларын ұсынды. Онлайн-олимпиаданың 
нәтижелері бойынша жеңімпаздарға DKU-да оқудың бірінші жылында оқу ақысын 
төлеуге 75%, 50% және 25% жеңілдікпен 3 стипендия тағайындалды.
2019-2020 оқу жылы аралығында факультет студенттері Алматы қаласы мен Медеу 
ауданы әкімдігімен ұйымдастырылған республикалық және қалалық іс-шараларға 
қатысты.
Факультетте экономикалық теория, макроэкономика, GRE сыныптарында және 
студенттермен кездесулерде Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 
жыл сайынғы Жолдауын, Қазақстан Республикасының Ұлт Көшбасшысы туралы Заңын, 
Қазақстанның ұлттық бірлігі доктринасын және басқа да сөйлеген сөздерін түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді.
Студенттер денсаулықты сақтау, мансапты жоспарлау, өзін-өзі дамыту мәселелері 
бойынша DKU Мансап орталығы ұйымдастырған кездесулерге және мерекелік іс-
шараларға қатысты

Ұйымдастыру жұмысы
2019-2020 оқу жылында ұйымдастыру жұмыстары аясында келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:

Студенттерге арналған «Бағдарлау кезеңін» ұйымдастыруға және өткізуге қатысу 
(Университеттің ішкі тәртіп ережелерімен, дәстүрлерімен танысу және т.б.).
Студенттер топтарымен оқу үлгерімі, тәртіп, сыныптан тыс жұмыстар бойынша 
кездесулер ұйымдастыру және өткізу.

1

2
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Барлық мамандықтардың 4 курс студенттерімен кездесулер мен сұхбаттарды 
ұйымдастыру және өткізу, соның ішінде ДҚУ-дың академиялық қызмет жөніндегі 
проректоры А.А. Ажибаевамен кездесу.
Факультеттің 1 курс студенттеріне студенттер қатарына қосылуға дайындық кезінде 
Бакалавриат және магистратура бағдарламаларына арналған ашық есік күндерін 
өткізуге белсенді қатысу.
Идеологиялық, патриоттық және азаматтық тәрбие беру шаралары. 

Идеологиялық, патриоттық және азаматтық тәрбие аясында келесі іс-шаралар 
өткізілді: 

Студенттер үшін «Рухани жаңғыру» тақырыбына арналған дөңгелек үстел ұйымда-
стыру және өткізу.
Қазақстан Ғылым Академиясының жанындағы Қазақстан Ғылым музейінің 1-курс сту-
денттерімен кездесу.
2-курс студенттерінің ҚР Ұлттық Банкі мұражайына баруы.

2019-2020 оқу жылы бойы тәрбие жұмыстары бойынша іс-шаралар: 

№ Іс-шаралар Өткізу 
мерзімі

Оқытушының
Аты-жөні

1 «ҚР Президентінің жолдауын» талқылау Қыркүйек 2019 Зиябеков Б.З., 
Кабаканова Ю.О.

2
ЭжКФ 2 курс студенттерімен «Көлеңкелі экономика 
және сыбайлас жемқорлық» шағын конференциясын 
ұйымдастыру және өткізу 

Қыркүйек 2019  Першина И.Б.

3 DKU студенттік спартакиадасына қатысу Қыркүйек 2020 Нарибаев М.К.

4
Миттвайда қолданбалы ғылымдар университетінің 
профессоры Сергей Велеськоның 2 курс студент-
терімен кездесуі 

Қазан 2019 Ажибаева А.А.
Сугирова Г.С.

5

DKU студенттері, магистранттары, оқытушылары мен 
қызметкерлеріне «Рухани жаңғыру» тұжырымдама-
сын түсіндіру бойынша «Ұлы даланың жеті қыры: ұлы 
даланың ұлы есімдері» атты дөңгелек үстел өткізу.

Қазан 2019 Кабаканова Ю.О.

3

4

5

6
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6
Қаржы мамандығының 2 курс студенттерінің DKU 
және ЭЖМ түлегі А. Хасановпен кездесуін ұйымда-
стыру 

Қазан 2019 Першина И.Б.

7 ЭжКФ 2 курс студенттерінің Алматы қаласының мұра-
жайына баруын ұйымдастыру Қазан  2019 Кабаканова Ю.О., 

Першина И.Б.

8 ЭжКФ 2 курс студенттерімен ҚР Ұлттық Банкінің мұра-
жайына баруды ұйымдастыру Қараша  2019 Адиева Н.А.

9 «Ұлы даланың ұлы есімдері» тақырыбы бойынша 
дөңгелек үстел ұйымдастыру және өткізу Қараша 2019 Кабаканова Ю.О., 

Першина И.Б.

10 ЭжКФ және ИжАТФ 2 курс студенттеріне зияткерлік 
экономикалық ойынды ұйымдастыру және өткізу Қараша 2019 Кабаканова Ю.О., 

Першина И.Б.

11 «Eco-Talk 2019» эко-жобаларының көрмесін ұйымда-
стыру

19 желтоқсан
2019 Бабич И.М.

12
Халықаралық студенттік конференцияға қатысуға 
ұсынымдармен Экономикалық теория бойынша үздік 
жұмысқа конкурс ұйымдастыру

Желтоқсан 
2019 Першина И.Б.

13
«Көліктік логистикасы» мамандығының 1 курс сту-
денттерімен Кәсіпорын экономикасы бойынша ойын 
өткізу

Ақпан 2020 Баяхметова А.Т.

14
«Көлік логистикасы» мамандығының 1 курс студент-
терімен Ұлттық Наурыз мерекесіне арналған мере-
келік іс-шара өткізу»

Наурыз 2020 Баяхметова А.Т.

15 ҚО ұйымдастыру және оқыту сапасы мәселелері бой-
ынша студенттермен кездесулер өткізу

Наурыз-сәуір
2020 Сугирова Г.С.

16 ЭжКФ 1 курс студенттерімен «Рухани жаңғыру»: Туған 
жер» жобасы шеңберінде дөңгелек үстел өткізу Сәуір 2020 Кабаканова Ю.О., 

Першина И.Б.

17 Жеңіс күніне арналған бейнероликті дайындау Мамыр  2020 Баяхметова А.Т.
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ӘЛЕМДІК САЯСАТ ФАКУЛЬТЕТІ 

Әлемдік саясат факультетінің қызметі мемлекеттік, неміс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген, 
қазіргі әлемдік және өңірлік саясат мәселелерін зерттеуге, талдауға және олардың шешімін 
ұсынуға қабілетті, халықаралық қатынастар саласында бәсекеге қабілетті білікті мамандарды 
даярлауға бағытталған.

Мероприятия с участием студентов и преподавателей факультета В 2019-2020 учебном году 
можно условно разделить на несколько категорий: общеуниверситетские, факультетские, 
республиканские и международные.

Жалпыуниверситеттік іс-шараларға қатысу
2019 жылдың 28 тамызында факультет «Халықаралық қатынастар» мамандығының 1 және 2 
курс студенттері үшін бағдарлы кезең өткізді, Университет басшылығымен, факультетпен 
және DKU әкімшілік қызметкерлерімен кездесу барысында студенттерге университет туралы, 
кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру, университеттегі тәртіп ережелері 
туралы толық ақпарат берілді.  
Оқытушылар «Студенттерге арнау», «Хэллоуин» және т. б. университеттік студенттік іс-
шараларға қатысты.

Факультет есептік кезеңде келесі іс-шараларды өткізді:

«Қазақстан Республикасының 
Конституциясы - тәуелсіздік негізі» 
тақырыбында дөңгелек үстел
Іс-шараға «Халықаралық қатынастар» 
мамандығының 4 курс студенттері қатысты.
Дөңгелек үстел барысында келесі 
мәселелер талқыланды:

Конституциямен және Қазақстан Ре-
спубликасының қолданыстағы заңна-
масымен кепілдендірілген адамның 
құқықтары мен бостандықтарын іске 
асыру туралы.  
Адам құқықтарын қорғаудың ұлттық ме-
ханизмін жетілдіру туралы.

Тренинг «Біз/Олар: шекаралардың 
жоқ болып кетуі»
Әлемдік саясат факультетінің «Аймақтық 
процестерді басқару» мамандығының 2 
курс магистранттары Ж. Ахметова және А. 
Кислова діни экстремизм мен терроризмге 
қарсы бағытталған оқыту семинар-тренингін 
өткізді. 
Іс-шараға Халықаралық қатынастар 
мамандығының 1 және 2 курс студенттері 
және аймақтық процестерді басқару 
мамандығы бойынша Қазақстан-Неміс 
университетінің 2 курс магистранттары.

1

2
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«Überzeugungskraft» пікірталас 
клубы
Клубта екінші интеллектуалды «Өз ойыны» 
ойыны өткізілді, оған DKU-дың белсенді 
студенттері және Алматы қаласындағы 
басқа жоғары оқу орындарының 
студенттері қатысты.
 

Еуроодақ Елшісімен кездесу
Әлемдік саясат факультеті DKU ІжСҚ  
бөлімімен бірлесіп, Еуроодақтың Қазақстан 
Республикасындағы Елшісі Свен-Олов 
Карлссонмен кездесу ұйымдастырды және 
өткізді, ол «ЕО-ның Орталық Азиядағы жаңа 
стратегиясы» тақырыбында дәріс оқыды, 
сондай-ақ ЕО мен ҚР екіжақты қатынастарын 
дамыту жөніндегі сұрақтарға жауап берді». 

Дүниежүзілік философия күні
Іс-шараны ӘСФ доценті Г.Х. Мямешева ұйымдастырды және жүргізді. Оған ӘСФ, ЭжКФ 
студенттері және «Ғылым ордасы» магистранттары қатысты. Бағдарлама «Философия туралы 
кітап пен кітап философиясы» тақырыбын талқылауды қамтыды және DKU-ның 20 жылдығына 
және Иоганн Гутенбергтің 620 жылдығына, сондай-ақ «Кино-Күз-2019» философия және 
әлеуметтану бойынша студенттік деректі фильмдер фестиваліне арналды.
Сонымен қатар іс-шарада Йоханнес Гутенбергке арналған кітап көрмесі өтті.

Қалалық философиялық онлайн-конференциясы
Факультет доценті ф.ғ.к. Г.Х. Мямешева Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына және Абай 
Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Цифрлық әлемдегі эмоциялар» атты VIII қалалық 
философиялық онлайн-конференциясын ұйымдастырды және өткізді.
Конференцияға барлық факультеттердің студенттерді қатысты.  
Барлығы 20 баяндама ұсынылды.

Тұңғыш Президент қорының стипендиясы

3 курс студенті Бапаева Айдана Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Қорының шәкіртақысын жеңіп алды. 
Оқу үлгерімі жоғары, белсенді ғылыми 
және қоғамдық жұмыстары бар студенттер 
Қордың стипендиаттары болады.
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Магистранттың 
аты-жөні Ғылыми жарияланымның атауы

1 Ахметова Ж.

Место инициативы «Один пояс один путь» во внешней политике стран 
Центральной Азии// Студенческий: научный журнал. –N.14(100). - Часть 1. - 
Новосибирск: Изд.ООО«Си-бАК», 2020. – С 82-89.// https://sibac.info/archive/journal/
student/14%28100_1%29.pdf

2 Колотовская А. 

Трансформация этнополитики Казахстана: 1991-2020 годы// Научные вести - №4 
(21) – 2020. – С. 33-46 // http://www.nvesti.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9
D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B8__4_21_2020.pdf

3 Кислова А. Инструменты «мягкой силы» Китая // Студенческий: электрон. научн. журн. - № 
11(97). - 2020.- С. 54-56 // https://sibac.info/journal/student/97/173206 

4 Майкенов Д. 
Роль ОБСЕ в решении вопросов человеческого измерения в Республике Казахстан 
// Студенческий вестник: электрон. научн. журн. - 2020. - № 14(112). – С. 20-26 // 
https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/112

5 Цой К. Регионализация в Центральной Азии // Студенческий вестник: электрон. научн. 
журн. - 2020. - № 14(112). С. 27-30. //https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/112 

6 Сагымбай А.
Роль символов в процессе нациестроительства// Вопросы студенческой науки. – 
2020 - №3(43). – С. 250-254// http://sciff.ru/wp-content/uploads/2020/05/Sciff_3_43.
pdf

7 Те И. 
How to make a multi-ethnic society cohesive: the role of civil society in Kazakhstan 
and Uzbekistan// Студенческий вестник: электрон. научн. журн. - 2020. - № 14(112).- 
Часть 5. - С. 74-77 // https://studvestnik.ru/archive2/vestnik/14(112_5).pdf

8 Лукьянчиков Р.
Опыт Казахстана в реабилитации и дерадикализации женщин и детей, 
возвращенных из Сирии // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. - 2020.- 
№ 16(114). - С. 51-56 // https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/114 

9 Уазиева А.

When regions revolt? Regional nationalisms and mechanisms to prevent it // Научные 
вести. – 2020. –№4 (21). – С. 171-181// http://www.nvesti.ru/wp-content/uploads/2020/
04/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B8__4_21_2020.pdf

10 Власов Е. 

- Развитие благосостояния и качества жизни в Казахстане на основе показателей 
ОЭСР // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. - 2020. № 14(112). – С.60-64. 
// https://studvestnik.ru/archive2/vestnik/14(112_3).pdf
- Развитие благосостояния и качества жизни в странах на основе Индекса лучшей 
жизни // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам 
CLXIX Международной научно-практической конференции «Молодой 
исследователь: вызовы и перспективы». – № 22(169). – М., Изд. «Интернаука», 
2020.. – С.200-206// https://internauka.org/archive2/moluch/22(169).pdf

Студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары
Есепті жылы «Аймақтық процестерді басқару» және «Су ресурстарын бірігіп басқару» білім 
беру бағдарламаларының 2 курс магистранттары диссертациялар тақырыбы бойынша 23 
мақала жариялады (келесі бетте қараңыз).
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№ Магистранттың 
аты-жөні Ғылыми жарияланымның атауы

1 Саид Момин 
Нори

Challenges of transboundary water governance in Afghanistan// Central 
Asian Journal of Water Research (2020) 6(1): 18-38
Kabul transboundary river basin: an overview// Студенческий вестник - 
2020. - № 16(114), Часть 10. – C. 6-11 // https://www.internauka.org/archive2/
vestnik/16(114_10).pdf

2 Арипханова 
Диана

- Evaluation of determining the mechanical composition of the soil of the 
Kaskelen district by the Rutkovsky method //Интернаука: электрон. научн. 
журн.  -  2020. - № 18(147). -  Часть 3. С. 6-8.// https://internauka.org/
archive2/internauka/18(147_3).pdf 
- Determination of the future electricity demand from small hydropower 
plants: a methodological review // Интернаука: электрон. научн. журн. 
- 2020. -  № 20 (149) - Часть 4. – С.6-8 // https://internauka.org/archive2/
internauka/20(149_4).pdf

3 Карибай 
Айгерим

Становление и развитие системы водного хозяйства в Республики 
Казахстана 1990-2020 г.г // Водное хозяйство Казахстана - 2020, - № 
1(86). – С.3-13  

4 Ариф Мамедов

- Возможность орошения сельскохозяйственных культур дренажно-
коллекторными водами в условиях Туркменистана //Молодой ученый.  
-  2020. - № 4(294). – С.184-187// file:///C:/Users/OSHKAP~1/AppData/
Local/Temp/moluch_294_ch3_XuT2rNG.pdf
- Возможные методы водосберегающего орошения в условиях региона 
Мары, Туркменистан // Молодой ученый.  -  2020. - № 15(305) – С. 
381-384. // file:///C:/Users/OSHKAP~1/AppData/Local/Temp/moluch_305_
ch6_9FGQh6D.pdf 

5 Курбонов 
Алиджон

- Water for sustainable development continuation of water initiatives of the 
Republic of Tajikistan //Молодой ученый - 2020. - № 19(309). – С. 207-210. 
//file:///C:/Users/OSHKAP~1/AppData/Local/Temp/moluch_309_ch3.pdf
- Tajikistan’s implementation in solution of global issues related to water//
Молодой ученый - 2020. - № 19(309). – С. 210-213// file:///C:/Users/
OSHKAP~1/AppData/Local/Temp/moluch_309_ch3.pdf

6 Рахматулла 
Адеба

Рахматулла Адеба - Gender and Water in the Rural Areas of Central Asia 
// Студенческий вестник: электрон. научн. журн. - 2020. - № 18(116). – 
С.6-8 // https://studvestnik.ru/archive2/vestnik/18(116_10).pdf
- Женщины в управлении трансграничными водными ресурсами в 
Афганистане // Интернаука: электрон. научн. журн. - 2020. -  № 18(147). 
– С.68-70 // https://internauka.org/archive2/internauka/18(147_1).pdf

«Аймақтық процестерді басқару» бағдарламасы бойынша магистранттардың 
ғылыми жарияланымдары
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Эссе байқауы
Аға оқытушы И.П. Иванов «Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуындағы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі» тақырыбында эссе байқауын өткізді. Байқауға «Халықаралық 
қатынастар» мамандығының үшінші курс студенттері қатысты.

Аты-жөні Баяндама атауы

Власов Евгений Жақсы өмір индексі мемлекеттердегі әл-ауқат пен өмір сапасын дамыту 
құралы ретінде

Кириенко Милана «Араб көктемі» және оның ЕО-дағы көші-қон дағдарысына әсері
Лукьянчиков 
Роман

Сириядағы азаматтарды Қазақстан мен Өзбекстанға қайтару 
операцияларын БАҚ-та жариялауды салыстырмалы талдау

Майкенов Диас Орта Азия көктемі: аңыз ба немесе шындық па 
Митрошина 
Анастасия

БҰҰ-ның XXI ғасырдағы қарулы қақтығыстарды реттеу жөніндегі 
бітімгершілік операциялары

Сапарбаева 
Ситора Brexit Ұлыбританияның ішкі және сыртқы факторлары

Тё Ирина «Орталық Азия көктемі» болуы мүмкін бе?:
жағдайды талдау: Өзбекстанның мысалы

Уазиева Айжан Ресейдегі білім беру көші-қонының факторы 
Филиппова Алиса Таяу Шығыстағы ақпараттық соғыс: әдістері мен белгілері. 

«ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖАҺАНДЫҚ ТРЕНДТЕР: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ҮШІН СЫН-ҚАТЕРЛЕР 
МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР» XII Халықаралық студенттік конференциясы
Карантин енгізілуіне байланысты студенттердің конференциясын 2020 жылдың 9 
сәуіріне сырттай өткізу туралы шешім қабылданды. Комиссия конференция жинағында 
одан әрі жариялау үшін ең үздік баяндамаларды таңдады:

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша студенттік ғылыми    
жұмыстардың республикалық байқауының екінші кезеңі
Республикалық байқау алғаш рет Қазақ-Неміс университетінде өтті.
Конкурсқа қазақстандық жоғары оқу орындарының «халықаралық қатынастар» 
мамандығы студенттерінің ғылыми жұмыстары түсті.
Комиссия конкурстың үшінші, қорытынды кезеңіне қатысатын үздік ғылыми  жұмыстарды 
іріктеп алды.
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СРББ және АПБ білім беру бағдарламалары магистранттарының 
конференцияларға, семинарларға қатысуы және тағылымдамасы.
«Менеджмент» мамандығының магистранттары 2019-2020 оқу жылында  жыл сайынғы 
конференциясына, сондай-ақ басқа университеттер мен ұйымдар ұйымдастырған 
конференцияларға қатысты:

«Белдеу және жол» бастамасы және Орталық Азия елдерінің әлеуметтік-экономикалық 
және қоғамдық-саяси даму перспективалары « халықаралық ғылыми конференциясы 
(15.10. 2019 ж., НИИМиРС DKU ұйымдастырған).
Еуроодақтың Қазақстан Республикасындағы Елшісі Свен-Олов Карлссонмен кездесу 
және «ЕО-ның Орталық Азиядағы жаңа стратегиясы, сондай-ақ ЕО мен ҚР-ның екіжақты 
қарым-қатынастары» тақырыбында дәріс (06.11.2019, ӘСФ ұйымдастырған).
DKU Talk теме DKU Talk тақырыбы «DKU студенттерінің қоршаған ортаны 
декарбонизациялауға қосқан үлесі». Алматы. DKU. (12.02.2020).
«Цифрландыру саласындағы Қазақстан-Герман ынтымақтастығы. Болашаққа бағдар» 
(19.02.2020 ж.).   
«ЕАЭО қатысушы елдер үшін перспективалары» тақырыбына дөңгелек үстел  (24-
25.02.2020 ж.)
XII Халықаралық студенттік конференция «Қазіргі жаһандық трендтер: Орталық Азия 
үшін сын-қатерлер мен тәуекелдер» Алматы. (27.02.2020).
Бассейндік жоспарлау бойынша дәріс. Алматы. РЕЦЦА (11.03.2020, DKU ЮНЕСКО 
кафедрасы ұйымдастырған). 
«Әйелдер, су және климаттың өзгеруі» ғылыми онлайн конференциясын (04.04.2020 ж., 
DKU ЮНЕСКО кафедрасы ұйымдастырды).
Қазақстандық эко-блогер Аида Алимбековамен эфир (07.04.2020).
Қазақстанның негізгі экологиялық мәселелері бойынша вебинарлар сериясы. «Таза су - 
сапалы өмір көзі». Алматы (09.04.2020, DKU ЮНЕСКО кафедрасының ұйымдастыруымен)
«EBSCO ресурстарын ғылыми қызмет пен оқытуда іздеу және пайдалану» тақырыбындағы 
Вебинар (21.04.2020).  
БҰҰ-ның 2020 жылғы су ресурстарының жай-күйі туралы Дүниежүзілік баяндамасының 
Онлайн-таныстырылымы. 2020 жылғы баяндаманың тақырыбы «Су ресурстары және 
климаттың өзгеруі». (30.04.2020).
Қазақстанның негізгі экологиялық мәселелері бойынша Вебинар-пікірталас. – 
«Қазақстандағы жерлердің тозуы: қауіптер мен шешімдер». (30.04.2020 ж., DKU ЮНЕСКО 
кафедрасы ұйымдастырған).
 «Әйелдер және апаттар қаупін азайту» онлайн-ғылыми конференциясы. Алматы. 
(16.05.2020 ж. DKU ЮНЕСКОкафедрасы ұйымдастырған). 
Webinar «Gender and Water resource management in Central Asia. Case studies.» (22.05.2020 
ж. DKU ЮНЕСКО кафедрасы ұйымдастырған).
«Сіздің бизнесіңізге арналған өнімді немесе қызметті анықтау» вебинары. Eco talk 
(25.05.2020 ж. DKU ЮНЕСКО кафедрасы ұйымдастырған).
«Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы циркулярлық тәсіл» вебинары (28.05.2020 ж. 
DKU ЮНЕСКО кафедрасы ұйымдастырған).
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Ғылыми-зерттеу жұмысы аясында магистранттар ғылыми тағылымдамадан өтті. 
Магистранттардың ғылыми тағылымдамалары қазақстандық және шетелдік ғылыми-
практикалық конференцияларға, ғылыми (шығармашылық) семинарларға, форумдарға, 
конкурстарға, көрмелерге және басқа да іс-шараларға қатысу, шетелдік және отандық жоғары 
оқу орындарының жазғы мектептеріне қатысу, далалық зерттеулер жүргізу және т. б. нысандарда 
ұйымдастырылған.
«Аймақтық процестерді басқару» ББ магистранттарының тағылымдамадан өтуі:

№   Магистранттың аты-жөні Тағылымдама өту орны

1 Ахметова Ж. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

2 Колотовская А. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

3 Кислова А. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

4 Майкенов Д. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

5 Цой К. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

6 Сагымбай А. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

7 Те И. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

8 Лукьянчиков Р. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

9 Уазиева А. «Бишкектегі ЕҚЫҰ Академиясы» ҚҚ

10 Власов Е. «Парасат» медиация және құқық орталығы
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«Су ресурстарын бірігіп басқару» ББ магистранттарының тағылымдамадан 
өтуі:

«Аймақтық процестерді басқару» білім беру бағдарламасының екінші курс магистранттары 
(9 адам) «Бішкектегі ЕҚЫҰ академиясы» ҚҚ-да ғылыми тағылымдамадан өтті. Тағылымдама 
ЕҚЫҰ академиясы мен Қазақстан-Неміс университеті арасындағы серіктестік шеңберінде 
ұйымдастырылды. Сапарды қаржыландырудың негізгі бөлігін Қазақстан-Неміс университеті 
қамтамасыз етті. Сонымен қатар магистранттар Қазақстан, Тәжікстан, Түркіменстан 
елдерінде тағылымдамадан өтті.

Академиялық ұтқырлық
«Халықаралық қатынастар» мамандығының 4 курс студенттері Исентуралива Диана, 
Серикова Сымбат, Малайсарова Айзере және «Аймақтық процестерді басқару» ББ 2 курс 
магистранты Власов Е. күзгі семестрде Эразмус+ бағдарламасы аясында Hochschule Rhein-
Waal in Kleve-де академиялық ұтқырлық бойынша білім алды.
Көктемгі семестрде «Халықаралық қатынастар» мамандығының 3 курс студенті Бапаева 
Айдана академиялық ұтқырлық шеңберінде Andrássy Universität (Венгрия) қаласында білім 
алды.

№ Магистранттың аты-жөні Тағылымдама өту орны

1 Саид Момин Нори Green research organization for water and environment.

2 Арипханова Диана «Жобалық институт» ЖШС.

3 Карибай Айгерим «Қазақстан су серіктестігі» ҚҚ.

4 Ариф Мамедов Орталық Азия аймақтық экологиялық орталығы 
(Түркменстандағы жоба кеңсесі).

5 Курбонов Алиджон Тәжікстан Республикасының Энергетика және су 
ресурстары министрлігі Су ресурстарының басқармасы 

6 Рахматулла Адеба «Тұрақты дамуға әрекеттесу» орталығы» ҚҚ
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ИНЖИНИРИНГ ЖӘНЕ  
ААҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 
 

Инженерлік-экономикалық ғылымдар факультетінің профессорлық-оқытушылық құрамы 2019-
2020 оқу жылында ағымдағы жылға бекітілген жұмыс жоспарына және оқытушылардың жеке 
мүдделері мен міндеттеріне сәйкес тәрбие жұмысын жүргізді.

Инженерлік-экономикалық ғылымдар факультетінің профессорлық-оқытушылық құрамы 2019-
2020 оқу жылында ағымдағы кезеңге бекітілген жұмыс жоспарына және оқытушылардың жеке 
мүдделері мен міндеттеріне сәйкес Тәрбие жұмысын жүргізді.

Оқушылардың бойында интеллектуалды және ғылыми әлеует, салауатты өмір салтын, ішкі мә-
дениетті, шығармашылық қабілеттерін, көшбасшылық қабілеттерін, гуманистік және патриот-
тық құндылықтарды сақтау сияқты қасиеттерді қалыптастыру жоғары білікті маман қалыптасты-
ру кезіндегі тәрбие жұмысының міндеті болып табылады.
Бұл үшін факультет оқытушылары бірқатар іс-шаралар өткізді: 
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 «Өлкетану» бағыты бойынша семинар
О.В. Гармаш 3 курс студенттерімен «Тәрбие және білім», «Өлкетану» базалық бағыты 
тақырыбында семинар өткізді. Осы бағдарлама тақырыбында әңгімелесудің мақсаты 
студенттердің туған өлкесін зерттеуге деген қызығушылығын ояту, олардың кіші 
Отанды дамытуға проактивті ұстанымды жүзеге асыру және қалыптастыру бойынша 
білім мен дағдыларды игеру болды.
Студенттермен әңгімелесу барысында базалық жобаның негізгі 
міндеттері талқыланды:

білім беру ұйымдарында өлкетану білімі үшін жағдай жасау; 

өлкетану білімі мазмұнының және өткізілетін өлкетану іс-шараларының 
сапасын арттыру; 

білім алушылармен өлкетану жұмысының мансаптық мүмкіндіктерін 
пайдалану.

Бағдарламаның басты шарттарының бірі-өз мәдениетін және өзінің ұлттық мәдени-
генетикалық кодын сақтау. Халықтың ұлттық коды туған жерге, оның мәдениетіне, 
салт-дәстүрлеріне ерекше көзқарас арқылы қалыптасады. Патриотизм өз жеріне, 
кіші отанына деген сүйіспеншіліктен басталады. Кіші Отаннан үлкен Отанға – өз еліне 
деген махаббат басталады.
Әңгіме соңында бағдарламаның негізгі басымдықтары айқындалды: салауатты 
прагматизмге тәрбиелеу және білімді өмірде іс жүзінде қолдану.
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 «Саналы Азамат» бағыты бойынша семинар
Факультет деканы Ж.К. Кегенбеков «Тәрбие және білім» тақырыбында 3Л және 3тл 
тобының студенттерімен «Саналы Азамат» базалық бағыты бойынша семинар 
өткізді. «Саналы Азама» базалық жобасы кәсіптік бағдар беруді қолдауға, олардың 
мүмкіндіктеріне, қабілеттеріне сәйкес және еңбек нарығын дамытудың талаптары 
мен перспективаларын ескере отырып, қызмет саласын таңдау еркіндігі жағдайында 
кәсіптік өзін-өзі айқындауды тұжырымдауға бағытталған.  
Осы семинар тақырыбы аясында Қазақстандағы Chartered Logistics & Transport 
институтының (CILT) бас директоры Ербол Мұхаев сөз сөйледі.
Әңгіме барысында Базалық жобаның негізгі мақсаттары айқындалды:

еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, кәсіби өзін-өзі анықтау үшін 
жағдайлар жасау;

еңбек нарығында кәсіптер мен мамандықтарға сұраныс және кәсіптік білім 
алу мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру; 

студенттердің таңдаған мамандығына кәсіби жарамдылығын анықтау.

Сонымен қатар, келесі мәселелер қарастырылды:
жұмыс беруші компаниялардың қызмет бағыттары туралы презентация;
маманның мансаптық өсуінің әлеуетті мүмкіндіктері; 
практикадан, тағылымдамалардан өту және одан әрі жұмысқа орналасу 
кезінде қойылатын талаптарды талқылау. 

Әңгіме қорытындысы бойынша барлығы жалпыадамзаттық құндылықтар, 
шығармашылық және кәсіби бәсекеге қабілеттілік негізінде студент тұлғасының өзін-
өзі жүзеге асыруы қажет деген өзара пікірге келді. 

1
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 «Азаматтық бастамалар картасы» бағыты бойынша семинар
Г.Т. Темиралиева «Экономикадағы ақпараттық инжиниринг» және «Mobile computing» 
ББ 1 курс студенттерімен «Тәрбие және білім» базалық бағыты «Азаматтық бастамалар 
картасы» тақырыбында семинар өткізді. 
«Азаматтық бастамалар картасы» базалық жобасы өзекті мәселелерді шешуге 
бағытталған белсенді әлеуметтік, қайырымдылық және волонтерлік қызметке 
азаматтарды ынталандыру жолымен халықтың туған өлкенің, елдің тағдыры үшін 
жауапкершілік сезімін қалыптастыруға бағытталған. 
Студенттермен әңгімелесу барысында азаматтық бастамаларды, белгілі бір 
өңірлердің өзекті қажеттіліктерін анықтау және ынталандыру, әлеуметтік, қоғамдық 
пайдалы жобаларға бастамашылық ету, әлеуметтік жобаларды іске асыруға және 
қолдауға бизнес-құрылымдар, ҮЕҰ өкілдерін және волонтерлерді тарту қажеттігі 
анықталды.
Жаһанданудың барлық заманауи тәуекелдері мен сын-тегеуріндерін ескере отырып, 
қазақстандықтардың рухани құндылықтарының жандануына бағытталған «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, 
ұлттық бірегейлікті сақтауға, азаматтардың білімі мен санасының ашықтығын 
танымал етуге бағытталған. Бұл қасиеттер қазіргі заманғы қазақстандықтың негізгі 
бағдарына айналуға тиіс.
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RoketPlastic кәсіпорнына экскурсия
ЭЭТ мамандығының 4 курс студенттері жиһаз: үстелдер, орындықтар өндіру үшін 
ұзақ пайдалану мерзімімен өңдеуге арналған пластикалық қалдықтарды жинайтын 
«RoketPlastic» пла-стикасын қайта өңдеу бойынша шеберханаға барды. Студент-
терге стартаптың ерекшеліктері туралы Данияр Бакимов айтып берді, оның ішінде 
технологиялық модельдің ерекшеліктері: сұрыптау, ұсақтау және жаңа өнімге қайта 
құю.

Greenrecycle кәсіпорнына экскурсия
ЭЭТ мамандығының 4 курс студенттері үшін 
«Greenrecycle» ЖШС экскурсия жүргізілді, 
онда олар Алматы қаласынан келіп түсетін 
қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу-
дің негізгі циклдерімен, қоқыс тасығыштар-
ды өлшеуден және қалдықтарды радиаци-
ялық бақылаудан бастап, сығымдау үшін 
қоқысты сұрыптау ерекшеліктерімен және 
оларды одан әрі өткізумен танысты.

 

Күн электр станциясына экскурсия
Алматы облысының Қапшағай қаласын-
дағы қуаты 2 МВт күн электр станциясына 
экскурсия жүргізілді. ЭЭТ мамандығының 
4 курс студенттері поликремнийлі күн па-
нельдерінің екі санатынан тұратын СЭС 
жұмыс режимдерімен танысты, сондай-ақ 
станцияны ауданның қолданыстағы электр 
желілерімен байланыстыру процесін, ре-
лелік қалқан, желілік автоматика, диспет-
черлік және технологиялық басқару құрал-
дарын ұйымдастыру қағидаттарын зерттеді.
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Ғылыми кітапханаға экскурсия

ЭЭТ мамандығының 2 курс студенттері қатысқан «Ғылым ордасы» ғылыми кітапха-
насына экскурсия өткізілді. Қатысушылар кітапхана жұмысының басқармаларымен, 
оның ішінде ғылыми академиялық журналдардың деректер базасымен және ғылы-
ми Әлемдік деректер базаларына қолжетімділікпен таныса алды.

Елбасы Күні

Жанбырбаева Үміт Бегалиевна факультеттің басқа оқытушыларының көмегімен Қа-
зақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған іс-шара ұйымдасты-
рылды. Кездесуге «Логистика» мамандығының екінші курс 20 студенті, «Ақпараттық 
жүйелер» мамандығының бірінші курс 15 студенті, сондай-ақ факультет оқытушы-
лары қатысты. Іс-шараға қатысушылар студент В.Селиванованың (2-ТЛ) «ҚР Тұңғыш 
Президенті күнін таңдау тарихы» тақырыбындағы, студент З.Азизованың (2-ПЛ) «На-
зарбаев Н. А. «Ұлт көшбасшысы» баяндамаларын тыңдауға, сондай-ақ «Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күні» фильмін көруге ұсынылды. 
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«Ақын және ойшыл Абай Құнанбаев» дөңгелек үстелі 

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультеті «Ақын және ойшыл Абай 
Құнанбаев» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Аталған іс-шарада 3 ТЛ және 3 ПЛ, 
1 Эжвэ, 1 ЭЭТ топтарының студенттері баяндама жасады. 
Сондай-ақ факультет оқытушылары Гармаш О.В., Савельева Е.А., Жаңбырбаева У.Б. 
қатысты.

Дөңгелек үстел аясында «Азаматтық бақылау» негізгі бағыты «Тәрбие және білім» 
бағдарламасы бойынша пікірталас өткізілді. Студенттерге осы бағдарламаның мазмұ-
ны туралы ақпарат берілді.
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 «Бірінші сыра зауытына» экскурсия

3ТЛ және 3ПЛ топтарының студенттері өндірістегі логистикалық процестерді зерде-
леу мақсатында «Бірінші Пивзавод» кәсіпорнына барды.
Өндірістік үй – жайларға барар алдында студенттерге арнайы киім-халат кию және 
ақпарат қабылдау терминалы бар құлаққап беру ұсынылды.
Экскурсия барысында студенттер «Бірінші Пивза-Вода» құрылу тарихымен, өндіріс 
технологиясымен, дайын өнімді орау, тауарларды таңбалау және поддондарға орна-
ластыру жұмыстарымен танысты.
Студенттер әңгімеге белсене қатысты, сұрақтар қойды және кәсіпорындағы өндірістік 
процестерді көруге мүмкіндік алды.
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Қазақтың халық музыкалық аспаптары мұражайына бару  

5В071700 - Жылуэнергетика мамандығының 2 курс студенттері, «Энергетикалық және 
экологиялық инженерия» ББ Ықлас атындағы Қазақ халық музыкалық аспаптары 
мұражайында болды. Экскурсия барысында студенттер қазақ халқының ежелгі және 
қазіргі заманғы музыкалық аспаптарымен танысып қана қоймай, әлем халықтары-
ның аспаптарының қызықты үлгілерін де көрді.

«Шығыс ұстазы - Әбу Наср әл-Фараби» 
дөңгелек үстелі

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар 
факультеті, Экономика және кәсіпкерлік фа-
культеті және DKU Ғылым және инновациялық 
қызмет кафедрасы Әбу Наср әл-Фарабидің 1150 
жылдығына орайластырылған «Шығыстың ұста-
зы - Әбу Наср әл-Фараби» атты бірлескен дөң-
гелек үстел өткізді.
Бұл іс-шарада факультеттер оқытушылары, со-
нымен қатар «Менеджмент» және «Ресурстар-
ды үнемдейтін өндірістік логистика» ББ маги-
странттары баяндама жасады.



49

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП: 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ 
АЯСЫНДА DKU 
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ

ҚЫЗМЕТТІҢ СИПАТТАМАСЫ
Онлайн-форматтағы техникалық құралдардың көмегімен студенттермен, оқытушылармен, 
БҒМ-мен коммуникация.

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

ҚО  бойынша бөлімді сайтқа орналастыру
#НаурызвместесDKU флешмобын жариялау 
Студенттерді ҚО-ға өту туралы ақпараттандыру 
Студенттерге және ПОҚ-қа ішкі жіберілімдерді тарату 
Германиядағы басшылықтың ұжыммен апталық жиналыстары 
«DKU-қамқорлық» хабарламалар топтамасын іске қосу 
ҚО бойынша CALL-орталықты құру
HELP Desk-ты  құру
Дүниежүзілік  онлайн-кітапханаларға қолжетімділік 
Қашықтықтан оқытуды ұзарту туралы ақпараттандыру 
Covid19 алдын-алу бойынша пайдалы сілтемелер жиынтығын жасау
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НӘТИЖЕЛІЛІК:
DKU.kz веб-сайтында ҚO үшін бөлім құру. 
Басты бетте назар аударатын жүгірткі 
жасалды, ҚO-дағы барлық пайдалы 
ақпарат параққа ыңғайлы форматта 
орналастырылды. DKU-ня анимациялық 
консультанты құрылды, ол ҚО-да оқу 
роликтерінің кейіпкеріне айналды.
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#НаурызвместесDKU 
флешмобын жариялау
Әлеуметтік желілерде флешмоб 
іске қосылды, оған студенттер де, 
оқытушылар да қатысты. Басты мақсат 
– dku-шниктерді карантинде біріктіру 
және бір-біріне қолдау көрсету.

Студенттерді және ПОҚ-ты ҚО-ға өту 
уралы  ақпараттандыру 
Сайтта және әлеуметтік желілерде 
ақпаратты орналастыру, студенттер мен 
ПОҚ үшін емаил бойынша ішкі таратуларды 
дайындау. 

Германиядағы басшылықтың ұжыммен апталық жиналыстары 
Германия ЖОО-ның факультеттері мен басшылығымен онлайн-форматта жиналыстар 
жоспары әзірленді, олар карантин кезеңінде корпоративтік рухты жақсартуға және 
ұжымдағы маңызды мәселелерді жедел шешуге мүмкіндік берді.

«DKU-қамқорлық» 
хабарламалар топтамасын іске 
қосу 
Карантин кезеңінде тиісті пайдалы 
ақпарат жиналып, әлеуметтік 
желілерде және университет сайтында 
#dkuзабота хэштегімен жарияланды.  
#dkuзабота. 
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ҚО бойынша CALL-орталықты құру
IT-бөлімімен бірлесіп DKU call-орталығының жұмыс істеу алгоритмі әзірленді, ішкі 
нөмірлер қоңырауларды қашықтықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің жеке мобильді 
құрылғыларына аударды. Жаңа автоответчик қазақ және орыс тілдерінде жазылды.

HELP Desk-ты құру
Мансап орталығымен, қабылдау 
комиссиясымен, IT-қызметімен және 
университет әкімшілігімен бірлесіп 
HELP DESK мамандар тобы құрылды, ол 
техникалық мәселелер, есеп мәселелері, 
психологиялық көмек, қабылдау комиссиясы 
бағыттары бойынша студенттер мен 
оқытушыларды қолдауды жүзеге асырады. 
HELP desk туралы ақпарат сайттың басты 
бетіндегі жарқын жүгірткіде, сондай-ақ 
әлеуметтік желілерде орналастырылған. 

Дүниежүзілік онлайн-
кітапханаларға қолжетімділік 
Студенттерге хабарламалар, 
әлеуметтік желілерде, әлемдегі онлайн 
кітапханаларға ақысыз қол жетімділік 
туралы ақпараттар жіберілді.

Covid19 алдын-алу бойынша пайдалы 
сілтемелер жиынтығын жасау
Коронавирустың алдын-алу туралы 
сенімді ақпарат DKU сайтында талданып, 
орналастырылды.
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DKU-ДАҒЫ ҒЫЛЫМ
2019-2020 оқу жылында Қазақ-Неміс университетінде ғылыми-зерттеу жұмысы (ҒЗЖ) 
тақырыптық зерттеу жоспарының құрылымы мен мазмұнына және профессорлық-
оқытушылық құрамның жеке қызығушылықтарына сәйкес келесі ғылыми бағыттар 
бойынша жүргізілді:

Жаңартылатын энергия көздерін енгізе отырып, орталықтандырылмаған энергиямен 
жабдықтау.
Қазіргі заманғы ақпараттық технолгиялар және IT-білім.
Технологиялық процестермен АБЖ-ды математикалық және бағдарламалық қамтамасыз 
ету. 
ҚР аумағында сауда рәсімдерін жеңілдету үшін БҰҰ ұсынымдары мен басшылық 
қағидаттарының қолданылуын талдау.
ЖЭО жұмысының тиімділігін арттыру тәсілдерін зерттеу және әзірлеу кезінде 
конденсациялық қондырғы элементтерін математикалық модельдеу.
Орталық Азия мен Кавказдағы әлеуметтік қозғалыстар: шығу тегі, құрылымы және 
реттелуі.
Қауіпсіздік теориялары: Мишель Фуко шығармаларындағы қауіпсіздік түсінігі. Бірінші 
курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық бейімделуін зерттеу (бакалавриат және 
магистратура).
Орталық Азиядағы экологиялық құқық мәселелері.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік Қазақстанның орнықты әлеуметтік-экономикалық 
дамуының стратегиялық маңызды нысаны ретінде («Қазақстандағы МЖӘ институтының 
қалыптасуы мен эволюциясы», «МЖӘ әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту құралы 
ретінде»).
Әлемдік экономикадағы интеграциялық процестер («Қазіргі заманғы нақты жағдайдағы 
мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметі контекстіндегі аймақтық интеграциялық 
процестер: әдістеме мен ұсыныстар», «ЕАЭО аясындағы интеграциялық процестер»).
Қаржы секторының тұрақты дамуы («Қаржы-несиелік саясат және Қазақстан 
Республикасының ақша жүйесін дамыту мәселелері», «Қазақстан Республикасының 
сақтандыру нарығын дамыту мәселелері», «Банк ісін модельдеу және қолданбалы 
зерттеулер» және т.б.).
Жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларын басқарудың стратегиялық 
аспектілері (SPSS, SAP ERP, 1C Бухгалтерия бағдарламалық өнімдерін оқу процесіне енгізу 
және бейімдеу, білім беру бағдарламаларын дамытуда үш спираль тұжырымдамасын 
пайдалану және т.б.).
Инновациялық орта жағдайында өңірлер мен өндірістік компаниялардың бәсекеге 
қабілеттілік деңгейін зерттеу және факторлық талдау (Қазақстан Республикасының 
тоқыма кластерінің өңірлері мен кәсіпорындары мысалында). 
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Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, Қазақстандағы өнеркәсіп пен 
тұрғын үй шаруашылығының энергия тиімділігін арттыру: стандарттар мен қаржы 
құралдары.
Цифрландырудың шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне әсері.  
Су ресурстарын бірігіп басқару: экономикалық аспектілер.

ЕСЕП ЖЫЛЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда, сондай-ақ РИНЦ және қазақстандық 
дәйексөз базасымен индикацияланатын журналдарда, сондай-ақ ҚР БҒМ ұсынған 
басылымдарда жарияланымдар санын ұлғайту.
Ғылыми-зерттеу конкурстарына қатысуды жандандыру. 
ҒЗЖ сыртқы қаржыландыруды іздеу.
Ғылыми жобаларды қаржыландыруға ұжымдық өтінімдер жазу.
ҚР БҒМ комитетінің гранттық қаржыландыруы аясында және Тапсырыс бойынша 
жобалар санын арттыру.
Магистранттар мен студенттердің белсенді ғылыми-зерттеу қызметі.
 Еуразия мен Орталық Азиядағы саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени-гуманитарлық 
ынтымақтастық мәселелерін, атап айтқанда, Жібек Жолының экономикалық белдеуінің 
жобаларына баса назар аудара отырып, терең зерттеу. 
Диссертациялар бойынша жеке жұмыс (ғылым докторы дәрежесін алу үшін, сонымен 
қатар магистрлік бағдарлама шеңберінде).

ҒЗЖ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

Есепті кезеңде ғылыми-зерттеу қызметі: DKU өз қаражатынан, қазақстандық және халықаралық 
қорларды гранттық қаржыландыру, демеушілік қолдау есебінен жүргізілді. Қазақстан-Неміс 
университеті Табиғи ресурстар институты жобаларының қаражатынан «қоршаған ортаны 
қорғау саясаты мен экономикасы» және «Су ресурстарын бірігіп басқару» бағыттары бойынша 
жұмыс жүргізу. 

БАСТЫ ҒЫЛЫМИ НӘТИЖЕЛЕР

DKU профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлері Қазақстан Республикасы мен Германия 
білім және ғылым министрлігінің гранттық жобаларына, сондай-ақ қазақстандық және шетелдік 
ұйымдар, қорлар мен институттар қаржыландыратын жобаларға қатысады.

Ғылыми-зерттеу жұмыс (өз қаражатынан): 14 ғылыми жұмыс. 
Ғылыми-зерттеу жұмыс (грант немесе тапсырыс бойынша): 8 ғылыми жоба.

1

1

7

2

2

8

3

4

16

5

17

15

6



54

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП: 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ

DKU БАСПА ҚЫЗМЕТІ 

DKU ПОҚ және қызметкерлерінің ғылыми жарияланымдары:
ПОҚ мен қызметкерлердің ғылыми белсенділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі ғылыми 
жарияланымдардың саны болып табылады. Профессорлық-оқытушылық құрам 
ғылыми жетістіктерін әртүрлі ғылыми басылымдарда жариялайды, конференцияларға 
және басқа да ғылыми іс-шараларға, соның ішінде шетелдік конференцияларға 
қатысады.

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН 
ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ЕНГІЗУ 

Алынған ғылыми нәтижелер оқу процесіне енгізіледі: оқу курстарына, оқу жұмыс 
жоспарларына, дәрістік және практикалық сабақтарға енгізіледі. Р.Р. Бурнашевтің 
халықаралық қауіпсіздік мәселелері бойынша зерттеулері «Халықаралық қауіпсіздік 
теориясы» курсын, сондай-ақ «Орталық Азиядағы қауіпсіздік режимдерін» курсын 
әзірлеуге негіз болды. 2019-2020 оқу жылының қысқы семестрінде «National 
minorities and ethnic groups in Kazakhstan: Challenges of theMulti-Ethnic State and 
Aspects of socio-Political Integration» элективті курсы аясында факультет оқытушысы 
С.Т. Бейменбетов 2017 жылы ҚазМУ, КИМЭП, Назарбаев Университеті және Л.Гумилев 
атындағы Еуразия университеті қызметкерлерімен бірлесіп жүргізген «Қазақстандағы 
этникалық топтардың бірге өмір сүруі» ғылыми зерттеуінің нәтижелері Конрад 
Аденауэр  қорының қаржылай қолдауымен енгізілді.
А.М. Тлеппаевтің Қолданбалы зерттеулердің нәтижелері экономикалық 
мамандықтардың магистранттарына арналған «Эконометриялық зерттеу әдістері» 
дәрістері мен семинарларына жаңа теориялық бөлімдерді енгізу арқылы енгізілді, 
сонымен қатар олар «Эконометриялық зерттеу әдістері» оқулығына және «Жасыл 
экономикаға көшу жағдайында Қазақстандағы энергия тиімділігін арттыру шаралары 
мен құралдары» монографиясына енгізілді. 

DKU ПОҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ ЖАЛПЫ САНЫ:

Жалпы 
саны

Моно-
графиялар

Оқу 
құралы

Журналдарда 
Ғылыми 

жарияланымдар

Конференция 
жинағындағы 

мақалалар

Қазақстандық 
басылымдарда 40 0 8 18 14

Алыс және жақын шетел  
басылымдарында 30 0 0 23 7

Барлығы:  70
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2018-2019 оқу жылында DKU профессоры М.К Нарибаев., э.ғ.к., DKU доценті И.Х Тусеева, 
э.ғ.к., PhD доцент А.М Тлеппаев, э.ғ.к., доцент А.А., Ажибаева оқытушы И.Б.Першина, 
оқытушы Ю.О. Кабаканова зерттеу жұмысының нәтижелері оқу процесіне енгізілді.
Оқытушылардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері Кәсіби-бағытталған тіл 
курстарын, студенттер мен магистранттар үшін практикалық сабақтарға арналған 
әдістемелік нұсқауларды әзірлеуде әдіснамалық негіз ретінде қолданылады. ҒЗЖ 
нәтижелері келесі мамандықтар бойынша бакалаврларға арналған курстарға 
енгізілді: ғылыми зерттеу жүргізу әдістері «Халықаралық қатынастар», «Маркетинг» 
мамандықтарының 2, 3 курс студенттеріне арналған «Кәсіби-бағытталған шетел тілі 
(ағылшын тілі) курсында қолданылды.

ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, 
СИМПОЗИУМДАР, СЕМИНАРЛАР, МЕКТЕПТЕР

Есепті жылы DKU-да ғалымдар, сарапшылар, практиктер, ПОҚ, докторанттар, 
магистранттар мен студенттер үшін 35 ғылыми іс-шара ұйымдастырылды. Олардың 
ішінде 8 – жалпыуниверситеттік, 6-факультеттер мен ИЯПиС бастамасы бойынша, 9 
– ы – Ұзимирс, ИПР-12 ұйымдастырылды.
DKU ПОҚ мен қызметкерлері Қазақстанда және шетелде өткен ғылыми іс-шараларға 
қатысты. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу:
Жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жандандыру мақсатында есепті 
кезеңде студенттер мен магистранттарды конференциялар, конкурстар мен 
олимпиадаларға қатысуға тарту бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілді. Сонымен, 
СҒЗЖ тиімділігі келесі компоненттерден тұрады: 

Студенттердің ғылыми конференцияларға, олимпиадаларға, конкурстарға     
қатысуы.
Конференцияларда, дөңгелек үстелдерде және басқа да іс-шараларда сөз 
сөйлеу.
Ғылыми жоба / зерттеу бойынша жұмыс. 
Ғылыми жобалар мен зерттеулердің нәтижелерін жариялау. 

Студенттер мен магистранттардың ғылыми жарияланымдары: 
DKU магистранттары мен студенттері оқытушылардың ғылыми жетекшілігімен 
өздерінің ғылыми зерттеулерін DKU баспа басылымдарында да, одан тыс жерлерде де 
жариялайды. Есеп беру кезеңінде DKU жас ғалымдары 73 ғылыми мақала жариялады.
Магистранттардың ғылыми тағылымдамалары:
МҒЗЖ аясында магистранттардың жеке жұмыс жоспарына сәйкес ғылыми 
тағылымдамадан өтеді. Осылайша, есепті кезеңде магистранттар Литва, Ресей 
Федерациясы, Германия, Қырғызстан елдерінде ғылыми тағылымдамадан өтті. 
Тағылымдамалардың жалпы саны – 23.

1
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КІТАПХАНА
Кітапхана жұмысын ұйымдастырудың негізгі міндеттері оқу процесін ақпараттық-
библиографиялық қамтамасыз ету, университет бейініне сәйкес кітап қорларын сапалы 
қалыптастыру, анықтамалық-библиографиялық аппаратты ұйымдастыру және жүргізу, 
ақпараттық технологиялар негізінде кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру болып табылады. 

Осы міндеттерге сәйкес DKU кітапхана қызметкерлерінің қызметі бағытталды:

Оқу процесін оқулықтармен, оқу құралдарымен, ғылыми әдебиеттермен және 
ақпараттық материалдармен қамтамасыз етуге. 
Толық мәтінді ресурстарға қол жеткізе отырып, жеке электрондық  каталог құру.

ҚНУ-нің оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттер қоры 07.07.2020 ж. жағдай бойынша 
34806 дананы құрайды. 

Кітапхана факультеттердің деректері бойынша басым басылымдар тізімі бойынша әдебиеттер 
сатып алу бойынша жұмыс жүргізді.

GREBENNIKON ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПХАНАСЫ БОЙЫНША 
СТАТИСТИКА:

Қазақстан-Неміс университетінің қызметкерлері, мамандары, оқытушылары, студенттері 
Grebennikon ЭК материалдарына 2020 жылғы қаңтарда қосылған сәттен бастап және қазіргі 
кездегі жағдай бойынша жүгінулердің «аралық» статистикасының нәтижелері: қосылу – 126 
байланыс сеансы, жүктелген/оқылған Материалдардың жалпы саны – 1 112 мақала, қаралған 
беттердің жалпы саны – 2 160. Деректер Гребенников баспасынан сұралды. 

1
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Жалпы қор 

34806
Оқу әдебиеті 
электрондық 
сымалдаушыларында 

6981
Оқу-әдістемелік 
әдебиет

1011

Оқу әдебиеті 

23409
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2019 жылғы қыркүйектен 2020 жылғы шілдеге дейін РМЭБ матери-
алдарына бару және жүгіну. 

РМЭБ - Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана ҚР жоғары 
оқу орындары қауымдастығы мен ҚР БҒМ профессор-оқытушылар құрамын, бакалавриат және 
магистратура студенттерін заманауи ақпараттық білім беру ресурсымен қамтамасыз ету үшін 
құрылған.

ЭБС Знаниум белсенділігі
Есеп тіркелген пайдаланушылардың белсенділігін көрсетеді.

Мерзімі Оқырмандар Сессиялар Кітап беру Құжаттар Беттер
Қаңтар 2020 1 1 2 2 14
Ақпан 2020 4 32 32 26 414
Наурыз  2020 4 61 28 19 430
Сәуір  2020 5 15 61 17 457
Мамыр  2020 2 14 41 2 60
Маусым  2020 2 44 44 2 211
Шілде  2020 1 4 4 1 6
Барлығы (уник.): 9 180 212 63 1592
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АҚАПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛГИЯЛАР БӨЛІМІ  

Бөлім жұмысының негізгі міндеттері барлық IT-инфрақұрылым мен бағдарламалық қамтама-
сыз етудің үздіксіз жұмыс істеуі, сондай-ақ персоналдың жұмысы мен бос уақытын өткізу үшін 
ескірген техниканы жаңарту болып табылады.

2019 жылдың соңында Moodle бағдарламасында қашықтықтан оқыту үшін жаңа сервер са-
тып алынды және орнатылды. Сондай-ақ, емтихан тапсыруға дайындықты үйрету үшін барлық 
студенттердің кітапхананың электрондық қорына қолжетімділігі ұйымдастырылған деректерді 
сақтау жүйесі сатып алынды және орнатылды. Қажеттілігіне қарай қызметкерлер мен студент-
тер үшін жабдықтарды жаңарту және орнату сатып алынды. Емтихан тапсыру кезінде студент-
тер мен талапкерлерді бақылау үшін прокторинг жүйесі сатып алынды. Оқу жылының баста-
луына дейін ғаламтор жылдамдығы Пушкин корпусында 150 Мбитке дейін өсті. Қазіргі уақытта 
университетте қазіргі таңда өзекті IT жабдықтардың 87%-ға жуығы бар. Оқу жылының басынан 
бастап университет толығымен Microsoft Office 365-ке ауысты.

Төтенше жағдай режимінің енгізілуіне және университеттің барлық қызметін қашықтықтан жұ-
мыс істеуге ауыстыруға байланысты, қысқа мерзімде бөлім қызметкерлерімен оқытушылардың 
жұмысын жалғастыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдады. Қызметкерлерге, оқытушы-
ларға және студенттерге арналған 20-дан астам бейне және мәтіндік нұсқаулар жасалды және 
жіберілді. Сонымен қатар оқу бөлім ішінде жүргізілді.

Негізгі оқыту мен тесттер Moodle және Indigo бағдарламасында болды. Сабақты өткізу үшін 
барлық топтар мен кіші топтар үшін 150-ден астам Skype есептік жазбасы құрылды. Сондай-ақ, 
өз құрылғыларында жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ қызметкерлер мен студенттерге Ноутбуктер 
берілді.

Қызметкерлер үшін олардың жұмыс компьютерлеріне қашықтан қол жетімділік ұйымдасты-
рылды. Қазіргі уақытта HR және Ішкі және сыртқы коммуникациялар бөлімі бірлесіп «Электрон-
дық құжат айналымы жүйесін» әзірлеуде, ол қызметтік жазбалар мен қосымшалардың қағаз 
нұсқасын алмастыруы керек, және бөлімдердің барлық іскери процестері, мысалы, өтінімдер, 
бұйрықтар, тапсырмалар, келісімдер және т.б. Қашықтықтан жұмыс істеу жағдайында мен бұл 
жобаны тапсырмалар мен тапсырыстардың орындалуын бақылау, сондай-ақ ішкі құжаттарды 
желіде үйлестіру үшін қажет деп санаймын.
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ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ 
МАРКЕТИНТІК ҚЫЗМЕТ
Ішкі және сыртқы коммуникациялар бөлімі, үш менеджер-маркетолог құрамында DKU-да 
2019 жылдың 15 мамырынан бастап жұмыс істейді. 2019-2020 оқу жылында бөлім алдына 
ауқымды міндеттер қойылды: баспасөз, мемлекеттік органдар, қоғамдық пікір көшбасшылары, 
талапкерлер және олардың ата-аналарымен университеттің жағымды корпоративтік имиджін 
қалыптастыру есебінен өзара тиімді байланыс орнату, маркетингтік белсенділікті ұйымдастыру, 
маркетингтік зерттеулер жүргізу.

ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС:
Корпоративтік брендбук DKU әзірленді, ребрендинг жүргізілді.
Университет тарихында журналистер мен блогерлерге арналған алғашқы баспасөз 
таңғы асы өткізілді.
Журналистер мен блогерлердің жеке пулы құрылды.
DKU қызметі мен жобаларын үздік жариялау үшін журналистерге арналған конкурс 
басталды.
БАҚ мониторингі тұрақты негізде жүргізіледі.
News Letter – DKU серіктестері мен қызметкерлеріне тұрақты негізде әзірленеді және 
жіберіледі. 
Студенттік журналдың жаңа форматы әзірленді.
Студенттік телевизиялық студияның тұжырымдамасы әзірленді.
dku.kz. сайты жаңартылды.
Студенттердің фотосессиясы өткізілді.

НӘТИЖЕЛІЛІК:
Корпоративтік брендбук
Университеттің сыртқы және ішкі клиенттеріне арналған барлық материалдары жаңа 
корпоративтік брендбукке сәйкес бейімделген. 
Баспасөз-таңғы асы
Қатысты – 20 журналист, блогерлер, DKU туралы мақалалар жазды – 15, әлеуметтік 
желілердегі репосттар – 40
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Журналистер мен блогерлер пулы
25-тен астам белсенді байланыс (университеттің баспасөзде және әлеуметтік 
желілерде 150-ден астам ескертуі).

«Болашақ» тестілеу орталығымен талапкерлерді DKU-ға ашық есік күндеріне тарту 
жөнінде меморандумға қол қойылды.

БАҚ үшін байқау 
Пандемияға байланысты жарияланды, бірақ уақытша тоқтатылды.

Мектептерге баратын амбассадорлар командасы құрылды 
10 команда (4-5 адамнан) 21 мектепке офлайн режимде барып, 3 кеңес онлайн 
көрсетті (Қырғызстан, Өзбекстан).

Студенттердің ТВ-құрамы құрылды  
3 адам, жаңалықтардың 2 шығарылымы жиналды.

DKU студенттерінен редакциялық алқа құрылды 
Студенттік журналдың алғашқы саны жарық көрді. 

NEWS letters DKU жіберу үшін серіктестер базасы ұлғайтылды  
200 келісім-шартқа дейін.

dku.kz сайты жаңартылды
Университет сайты бойынша жаңа тұжырымдамалық шешім әзірленді
дизайн өзгерді, құрылым бейімделген,
мәтін мазмұнына түзетулер енгізілді,
нашар көретіндерге арналған нұсқа енгізілді,
қашықтықтан оқыту бойынша бөлім әзірленді
Пайдаланушылармен жедел коммуникация үшін JIVOsite (онлайн-кеңесші) универ-
ситет сайтында қосу.

DKU студенттерінің фотосессиясы
Өткізілген фотосессия университеттің имидждік және промо-материалдарының 
басым бөлігін, 300-ден астам фотосурет базасын жаңартуға мүмкіндік берді.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП: 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ
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ЖАРНАМА
Дәстүрлі БАҚ-та жарнамалық стратегия жасалды. 
Радиоролик Қазақстандағы үш радиостанцияда, Қырғызстандағы жеті 
радиостанцияда, Өзбекстандағы үш радиостанцияда жазылып, эфирге шықты.
Әлеуметтік желілердегі жарнамалар іске қосылды:инстаграмм, фейсбук.
«Күнделік» онлайн-платформасында (оқушының электрондық күнделігі) 
университеттің артықшылықтарын ілгерілету жүзеге асырылды.
DKU туралы жарнамалық бейнеролик жасалып, «31 арнада» және әлеуметтік 
желілерде орналастырылды.

НӘТИЖЕЛІЛІК:
 «Күнделіктегі» жарнама 
факт –03.02.2020 - 31.05.2020 
аралығындағы көрсеткіштер факт - 1 530 986
басу фактісі - 14 400 CTR фактісі - 0.97%

Әлеуметтік желілерде мақсаттық жарнама: инстаграмм, фейсбук. 
Instagram-да ауқымды жарнамалық науқан 2020 жылдың 1 маусымында басталып, 30 
тамызға дейін жалғасады:
ВА посттары – 10,
МА посттары – 10,
Гасдоценттермен бейнепосттар,
Түлектермен бейнепосттар,
Логистика бейнепост – қазақ бөлімі, 
Бейне/посттар магистратура СРББ (Қырғызстан,
 Өзбекстан) – 8,
DAAD стипендиялары посттары  – 7 
Ашық есік күнін онлайн форматта дамыту–2
Facebook жарнамалық науқаны талапкерлердің ата-аналарына 
бағытталған және ата-аналарға арналған бірнеше кеңестер болып 
табылады: 

Балаға университетті таңдауға қалай көмектесуге болады? 
ЖОО-ға түсу кезінде балаға қалай көмектесуге болады?
Сарапшы бойынша кәсіптік бағдар сіздің сұрақтарыңызға жауап береді.
Бірінші курс студентіне жаңа студенттік өмірге бейімделуге қалай көмектесуге 
болады..
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Жарнама науқанының нәтижелері:
Сайтқа Трафик:
Көрсетілімдер  – 1004789
Басулар – 1368
Жалпы қамту – 238104
Жалпы CTR – 0.001%
Өзара әрекеттесуге арналған 
жарияланымдар мен жазбалар:
Көрсетілімдер – 1503626
Өзара әрекеттесу – 140565
Жалпы қамту – 485334
Жалпы ITR – 0.09%
Барлығы бірге:
Көрсетілімдер - 2508415
Басулар және өзара әрекеттесу - 141933
Жалпы қамту - 723438
Жалпы CTR - 0.06%

Қазақстанның радиосында жарнама:
Радиоролик  Love Radio, Gakku FM, «Радио Дача» радиостанцияларында жарияланды, 

20 секунд бойынша күніне 3 рет шығу, айына 10 күн (ақпан, сәуір, маусым, 

шілде), прайм, тайм.
Орталық азиядағы радиода жарнама:
Радиоролик Қырғызстанның келесі радиостанцияларында: «Хит ФМ», «Мир», 
«Пирамида», «Рекорд», «Европа +Қырғызстан» жарияланды.

20 секунд бойынша, күніне 5 рет шығу, 10 күн шілде айында.
Радиоролик Өзбекстанның келесі радиостанцияларында: «Узбегим», «Эхо Долины», 
«Гранд» жарияланды.

20 секунд бойынша, күніне 5 рет шығу, шілде айында 10 күн бойы.
Теледидардағы жарнама:

DKU жарнамалық бейнеролигін «31 арнасында» жариялау 20 секунд бойынша, 

күніне 2 рет шығу, 30 күн, шілде айы. 
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EVENT-БЕЛСЕНДІЛІКТЕР 
Жаңа студенттерге арналған бағдарлау кезеңі.
Ашық есік күні онлайн және офлайн форматтарында өткізілді. 
Қысқа мерзім ішінде университеттің 20 жылдығын мерекелеу тұжырымдамасы 
әзірленіп, іске асырылды.
2020 жылы дипломдарды табыстау карантин кезеңіндегі санитарлық 
талаптарға байланысты жаңа форматта өткізілді.
Ішкі іс-шаралар офлайн- және онлайн -форматтарында.
Көрмелерге қатысу.
Амбассадорлар клубының жұмысы – мектптерге сапарлар.
DKU-да жоспарланған іс-шаралар туралы мәліметтерді жинау жүйесі. 
DKU олимпиадасы онлайн-форматта.

НӘТИЖЕЛІЛІК:
Жаңа студенттерге арналған бағдарлау кезеңі
Жаңа студенттерге арналған бағдарлау кезеңiнiң жоспары әзiрлендi.
Жолсiлтеме әзiрленген және өндiрiлген. 

DKU университетінің 20-жылдығы
Келді-15, DKU  туралы мақалалар жазды– 12, әлеуметтік желілерде бөлісті – 56.

Ашық есік күндері офлайн және онлайн форматтарында өткізілді:
Офлайн-формат:

2 қараша – 70 адам,
7 желтоқсан – 42 адам,
26 қаңтар – 234 адам,
15 ақпан – 72 адам,
14 мамыр – 10 адам.
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Онлайн-формат: 
Ашық есік күні 16 Мамыр – 87 адам, неміс профессорларының қатысуымен 
тікелей эфирде 7,5 сағат, эфир жазбасын насихаттау.
Логистика бойынша консультация (қазақ бөлімі) – 5 адам.

2020 жылда дипломдарды табыстау
Карантин кезіндегі санитарлық талаптарға 
байланысты жаңа форматта өткізілді.
Диплом ала алатын студенттер бойынша 
мәліметтер жиналды.
129 түлектер 13 топқа бөлінді.
Назарбаев даңғылындағы корпустың ішкі 
ауласында дипломдарды табыстау кестесі жасалды.
DKU-дың DAAD жобасының жетекшісі Хеллер 
мырзадан, сондай-ақ ГФР бас консулынан 
құттықтау роликтері дайындалды.
Барлық түлектерге табысталған және құттықтаған 
фотосуреттерді тарату ұйымдастырылды.

Ішкі іс-шаралар және белсенділік 

200-ден  мероприятий астам іс-шаралар мен белсенділіктер онлайн және 
офлайн форматтарында өткізілді.

Көрмелер
Біз 3 сыртқы профильдік іс-шараларға қатыстық:

1 РФММ білім беру көрмесі, Алматы, DKU 
стендіне 150-ден астам талапкер келді.

2 «Білім және ғылым 2019» халықаралық 
көрмесі, Нұр-Сұлтан, 300-ден астам адам DKU 
стендіне келді.

3 Халықаралық Жәутіков олимпиадасы 
аясындағы РФММ білім беру көрмесі, Алматы, 
200-ден астам адам DKU стендіне келді.
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Амбассадорлар клубынынң жұмысы – 
мектептерге спарлары
Алматы қаласының мектептерімен жұмыс 
ұйымдастырылған, DKU амбассадорларының 
жаңа клубы құрылды:
10 топ 4-5 адамнан,
21 мектепте кәсіптік шебер-класстар өткізді,
3 талапкерлермен онлайн-кездесулер.

DKU-да жоспарланған іс-шаралар туралы мәліметтерді жинау жүйесі
• Жоспарланған іс-шаралар бойынша деректерді жинау, оларды өткізуге 
университет қызметкерлерін тарту тұрақты негізде жүзеге асырылады.
•  Ай сайынғы іс-шаралар күнтізбесі құрылып, университет ұжымына жіберіледі.

DKU Олимпиадасы онлайн-форматта:
• Тұжырымдама, өткізу кестесі, онлайн-олимпиаданы өткізу ережелері әзірленді.
• Факультеттердің профессор-оқытушылар құрамынан комиссия құрылды. 
• Сайтта олимпиадаға онлайн-тіркелуге өтінім орналастырылды. 
• 60 өтінім тіркелді. 
• Екінші кезеңнің онлайн-тыңдалымдарына - 31 жоба жіберілді.   
• Жүлделі орындар: 1 орын - 3 адам, 2 орын - 2 адам, 3 орын - 4 адам.

ҒАЛАМТОРДА БЕЛСЕНДІЛІК:
• Әлеуметтік желілерде SMM-стратегия және жарияланымдардың контент-
жоспары
• Ректордың инстаграмда және фейсбукте парақшалары.
• Неміс профессорларының  видео-посттарының жоспары.
• DKU Yotube-арнасында аккаунтты белсендіру.
• Инстаграмда DKU-дың сыртқы сарапшылармен, DKU қызметкерлерімен, 
түлектермен тікелей эфирлер.



66

НӘТИЖЕЛІЛІК:
Әлеуметтік желілерде SMM-стратегия және жарияланымдардың контент-жоспары 
DKU беттерінде тақырыптық посттарды үнемі орналастыру келесі нәтижелерді берді:   
• парақтағы келушілердің конверсиясын 48-ға арттыру; 
• қолайлы ақпараттық өріс қалыптастыру;
• жағымсыз пікірлер санын азайту.

Ректордың инстаграмда және фейсбукте парақшалары
Талапкерлермен кері байланыс үшін БҒМ талабы бойынша ашылған  

Неміс профессорларының видео пост 
жоспарлары
Неміс профессорларымен «Табыс тарихы» атты 6 
пост түсіріліп, өңделді

DKU Youtube арнасында тіркеуді белсендіру 
90 оқырманы бар, 40 видео, плей-листта 7 бөлім:

• DKU вебинарлары,
• DKU-дың тікелей эфирлері,
• Неміс профессорларының жетістік құпиялары,
• Eco-Talk
• Қашықтықтан оқыту
• Архив 2019
• Архив 2018

КОРПОРАТИВТІК ИМИДЖ
• Назарбаев даңғылы мен Пушкин көшесі корпустарындағы негізгі стендтер 
жаңартылды
• Назарбаев холлында конференц-аймақ рәсімделді
• Сауда белгісін тіркеу жүргізілді
• Назарбаев ғимаратында DKU мұражайы ұйымдастырылды 
• Назарбаев даңғылындағы корпуста ішкі аула безендірілген 
• NEWS Letter тұрақты түрде шығарылады
• Корпоративтік құттықтаулар үнемі жіберіліп тұрады

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП: 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ
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Инстаграмда DKU-дың сыртқы сарапшылармен, 
DKU қызметкерлерімен, түлектермен тікелей 
эфирлер:

03.04.2020, спикер Алия Нарбекова, тақырыбы «DKU-дағы 
түсу».
10.04.2020, спикер Нурсултан Аширимбетов, тақырыбы 
«DKU-да ағылшын тілін оқу».
14.04.2020, спикер Алия Нарбекова, тақырыбы «DKU-дағы 
түсу», «Атамекен» рейтингі аккаунтында.
17.04.2020, спикер Захаров Алексей, тақырыбы «DKU түлегі:
Жетістік әңгімесі».
20.04.202, спикер Серік Бейменбетов, тақырыбы «DKU-
дағы ғылым».
24.04.2020, спикер Татьяна Круглик, тақырыбы «DKU-да 
университетке дейінгі және кәсіптік орталығы».
30.04.2020, спикер Ярошевская Мария, тақырыбы «DKU 
түлегі: жетістік әңгімесі».
12.05.2020, спикер Бассанова Сандуғаш, тақырыбы «DKU-
да тілдерді оқу ерекшеліктері».
15.05.2020, спикер Берче Эрика, тақырыбы «DKU түлегі:
Жетістік әңгімесі».
29.05.2020, спикер Иванова Жанна, тақырыбы«DKU түлегі:
Жетістік әңгімесі».
02.06.2020, спикер «Қаржы орталығы» АҚ өкілі Ишанова 
Жибек, тақырыбы «Білім беру гранттарымен жұмыс жасау».
05.06.2020, спикер Нурмаганбетов Бахтияр, тақырыбы 
«DKU: жетістік әңгімесі».
16.06.2020, спикер Джексон Илья, тақырыбы «DKU түлегі:
Жетістік әңгімесі».
19.06.2020, спикер Першина Виктория, тақырыбы «DKU 
түлегі: жетістік әңгімесі».
26.06.2020, спикер Нугманова Айжан, тақырыбы «DKU: 
түлегі: жетістік әңгімесі».
02.07.2020, спикер психолог Элина Орымбаева, тақырыбы 
«Студенттерді кәсіби бағдарлау».
03.07.2020, спикер Ламбакшев Кирилл, тақырыбы «DKU 
түлегі: жетістік әңгімесі». 
10.07.2020, спикер Всеволод Оболенский, тақырыбы «DKU: 
жетістік әңгімесі».
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ТІЛДІК ДАЙЫНДЫҚ 
ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ 
ИНСТИТУТЫ 
DKU Тілдік дайындық және сертификаттау институты (бұдан әрі – ТДжСИ) студенттерді ағыл-
шын, неміс және қазақ тілдеріне оқытуды жүзеге асырады.  Сабақтар көп деңгейлі оқыту жүйесі 
бойынша өткізіледі.

КУРСТАР
Тілдік дайындық және сертификаттау институты университеттің студенттері мен магистранттары 
үшін ғана емес, сонымен қатар қызметкерлер мен тұрғындар үшін де тілдерді оқыту қызметтерін 
ұсынады. Осы бағыт шеңберінде DKU-да кешкі курстары өткізіледі.                                                                                              

TestDaF ОРТАЛЫҒЫ
2002 жылдан бастап Тілдік дайындық және сертификаттау институты неміс тілінің TestDaF 
(TestDeutschalsFremdsprache), сонымен қатар Қазақстандағы TestAS сертификатталған тестілеу 
орталығы болып табылады. Бұл сізге емтиханды Германияға бармай тапсыруға мүмкіндік береді.
TestDaF орталығы барлық ниет білдірушілерге арнайы әзірленген дайындық курсын ұсынады, 
оның ұзақтығы 48 академиялық сағатты құрайды. 2019-2020 оқу жылында курстың құны 50 000 
теңгені құрады, DKU студенттері үшін 10% жеңілдік болды. Барлық кезеңде 3 дайындық курсы 
ұйымдастырылды:
• 29.07.2019–16.08.2019 неміс тіліндегі қарқынды жазғы курстар аясында – 10 адам; 
• 23.09.2019–04.11.2019 – 10 адам; 
• 03.03.2020–18.03.2020; 
• 18.05.2020 – 29.05.2020 – 6 адам. 
2020 жылдың күзінде TestDaF емтиханының жаңа сандық форматын енгізу жоспарлануда. 
2019 жылғы 5 желтоқсанда TestDaF орталығы емтиханның алғашқы апробациясын цифрлық 
форматта сәтті өткізді, оған DKU студенттері мен қызметкерлерінен 10 ерікті қатысты.
.
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Тілдерді үйрену кезеңмен жүреді. 1-ші және 2-ші курста студенттер неміс және ағылшын тіл-
дерін қарқынды оқиды. Сонымен қатар, 2-ші курста студенттерге ағылшын тілі бойынша В2.2 
қалыптасқан деңгейі болған жағдайда элективті курстарға қатысу мүмкіндігі беріледі. 
3-ші курстан бастап қазақ тілі курсы, сондай-ақ неміс және ағылшын тілдері бойынша маман-
дандырылған курстар ұсынылады. 4-ші курста студенттер кәсіби бағытталған қазақ тілі курсын 
өтеді. Ағылшын тілін оқыту магистранттар үшін де жүргізіледі. 
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ИНСТИТУТТЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ
2019-2020 оқу жылы ТДжСИ мамандарға тілдік дайындықты жүзеге асырып қана қоймай, 
сонымен қатар университет пен қала деңгейіндегі іс-шараларды белсенді түрде ұйымдастырып, 
қатысты.

2019 қазандағы іс-шаралар
2019 жылдың 2 қазанында 2 курс студенттері 
Германияның бірігу күніне арналған «Der 3. Oktober 
- TagderdeutschenEinheit» викторинасын дайындады. 
Викторинада Германияның  тарихына, экономикасына, 
географиялық орналасуына, мәдениеті мен саяси 
құрылымына қатысты сұрақтар болды.

2019 жылдың 12 қазанында екінші курс студенті Ғанибай 
Ұлпан рэп стиліндегі неміс авторының шығармасын үздік 
орындау байқауына  қатысып, I орын алды. Байқауды 
Гете-Институт ұйымдастырды. Байқауға қатысу неміс тілін 
үйренушілерге (оқушыларға, студенттерге және түлектерге) 
ашық болды. DKU-дың атынан 2 курс студенттері Ғанибай 
Ұлпан, сондай-ақ түлек Зекрист Эльдар қатысты.

2019 жылды4 11 қазанында  ағылшын тілінің мұғалімдері 
Нұрсұлтан Аширимбетов және Мария Бачурка Crime and 
punishment  тақырыбына ағылшын тілі бойынша режиссер, 
актер және журналист Диас Азимжановпен сабақ өткізді. 
Студенттер оқытушы және қонақпен оның ULTIO фильмін 
көрген соң барлық қызықтыратын мәселелерді талқылады. 

2019 жылдың 25 қазаныныда  ағылшын секциясы 
Satbayev University-мен бірігіп «Teaching Foreign 
Languages in the Era of Digitalization» атты алғашқы 
халықаралық  конференциясын өткізді.  Аталған 
конференицяның мақсаты - шет тілдерін оқыту 
кезінде инновациялық цифрлық технологияларды 
пайдаланудағы заманауи ғылыми және қолданбалы 
үрдістерді талқылау үшін Қазақстан Республикасы 
мен басқа елдердің сарапшылары, ғалымдары 
мен практиктерінің бірлестігі.  Конференцияның 
міндеттері: жинақталған тәжірибемен алмасу, 
қиындықтарды талқылау және диджитализация 
дәуірінде шет тілдерін оқытуда сындарлы шешімдерді 
іздеу, ынтымақтастықты нығайту және бірлескен 
зерттеулердің әлеуетті бағыттарын анықтау.    
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2019 қарашадағы іс-шаралар
2019 жылдың 1 және 2 қарашасында университет 
студенттері оқытушы Хусаинова Алма Қадырқызының 
жетекшілігімен қаламыздың екі жарқын мәдени іс-
шарасына қатысты.
1 қазанда студенттер балалар мен жастарға арналған 
кітаптардың авторы – Штефани Хефлермен (Гете-Институт) 
әдеби кешке қатысты. Кездесу барысында автор өзінің 
соңғы шығармасынан үзінді оқып, содан кейін белсенді 
пікірталас өткізді. 
2-ші қарашада біздің студенттер «DeutschaufderBühne» V 
жастар театр фестиваліне барып, Қазақстан Республикасы 
Жастар театр топтарының күшімен қойылған драмалық 
қойылымдарды тамашалады. 

2019 жылдың 30 қарашасында ТДжСИ ағылшын секциясы бойынша 1 курс студенттері 
арасында WitandFun КВН өткізді. Әзіл-сықақ және зияткерлік ойынның мақсаты ағылшын 
тілін үйренуге деген қызығушылықты арттыру болды. Тілдік КВН екі конкурстан тұрды: 
сәлемдесу және музыкалық үй тапсырмасы. 

Кәсіби бағдар беру мақсатында ТДжСИ 3 тілде шешендік 
шеберлік байқауын өткізді:
• қазақ тілінде (16 қарашада),  
• неміс тілінде (23 қарашада), 
• ағылшын тілінде (30 қарашада). 
Шешендік шеберлік байқауының мақсаты білім 
алушылардың қазақ тілін көпмәдениеттілік және 
көптілділік контекстінде оқуға қызығушылығын дамыту, 
сондай-ақ көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру 
арқылы білім алушылардың зияткерлік, шығармашылық 
және эстетикалық дамуы болып табылады.
Студенттерге дайындалуға көмектескен оқытушылардың 
көмегімен байқауға қатысушыларға таңдалған тілде кез 
келген тақырыпта сөз сөйлеу қажет болды.
Жарысқа 40 жас дарын (13 қазақ тілі, 13 неміс тілі және 
14 ағылшын тілі бойынша), соның ішінде Алматы және 
Қаскеленнен келген 9-11 сынып оқушылары қатысты. 
Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен сертификаттар 
табысталды.
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2019 желтоқсандағы іс-шаралар 
2019 жылдың 6 желтоқсанында Рождество/ «Weihnachten» мерекесі атап өтілді. Аталған 
іс – шара концерт түрінде өткізілді, онда бірінші курс студенттері түрлі нөмірлерді ұсынды: 
театрландырылған қойылымдар, өлеңдер, әндер, қазақтың ұлттық аспабы -домбырада 
рождестволық музыкалық шығарманы орындау, сондай-ақ студенттердің рождестволық 
тақырыпта түсірген бейнефильмін тамашалау.

Көктем 2020 іс-шаралары 
2020 жылдың 10-11 наурызында 3 курс студенттері М.Әуезов пен Д.Қонаевтың 
мұражайларын аралады. 
2020 жылдың 13 сәуірінде неміс секциясының оқытушысы А.К.Хусаинова инстаграмдағы 
@dkukz университеттің ресми парақшасында «Ostermontag» тілдік викторинасын 
ұйымдастырып, өткізді. 
2020 жылдың 16-22 сәуір аралығында @dkukz инстаграмында «Германияның көрікті 
жерлері» онлайн-викторинасы өткізілді, викторинаға тапсырмаларды неміс секциясының 
оқытушысы Бекниязова Мадина дайындады. 
2020 жылдың 17 мамырында неміс секциясының оқытушысы - Бекниязова Мадина 
әлеуметтік желілерде Абайдың мерейтойын атап өту шеңберінде D-23 тобы студенттерінің 
шығармашылық нөмірлерін ұйымдастырды.
25 сәуір 2020 жылдың 25 сәуірінде Тілдік дайындық және сертификаттау институты 
SpeakYourMind жалсайынғы шешендік шеберлік  байқауын өткізді. 
Іс-шара мақсаты: студенттердің көпмәдениеттілік және шет тілі жағдайында ағылшын тілін 
оқуға деген қызығушылығын дамыту, сондай-ақ көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын игеру 
арқылы оқушылардың интеллектуалды, шығармашылық және эстетикалық дамуы. 
Алматы университеттерінің 20 өкілі өздерінің бейне баяндамаларын жіберді, оларды 
тәуелсіз қазылар алқасы том Барткоске, Michelle McGuire, Gaukhar Kabinova, Aliya Shaikhina 
(«AlmatyToastmasters») және Shiringul Karimova («AmericanSpace») бағалады.       
Жеңімпаздар 
1 орын – Алина Труш
2 орын – Айнур Тогайбаева
3 орын – Сания Азимбай
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DKU BusinessMeetUp
2018 жылы DKU студенттері студенттерді 
Қазақстандағы кәсіпкерлік және кәсіби 
қызметтің шындықтарымен таныстыру үшін DKU 
BusinessMeetUp әлеуметтік студенттік жобасын 
құрды.   
2019-2020 оқу жылының бірінші жартыжылдығында 
DKU BusinessMeetUp 5 кездесулерді ұйымдастырып, 
3 демеушілерді  тарта алды: «Книжный город», 
RedBull, Chocofood. 
2019-2020 оқу жылының екінші жартыдыдығында 
«DKU BusinessMeetUp» командасы 
2019-2020 оқу жылының екінші жартыжылдығында 
«DKU BusinessMeetUp» командасы қалыптасқан 
жағдайға байланысты жобаның Instagram әлеуметтік 
желісіндегі ресми парақшасында өткізілген 
онлайн-кездесулер форматына көшті. Сондай-ақ, 
студенттер тек Университет студенттерін ғана емес, 
сонымен қатар бүкіл қала студенттерін өздерінің 
қызмет саласында белгілі бір жетістікке жеткен 
адамдар призмасы арқылы әртүрлі кәсіби салалар 
мен кәсіпкерлік тауашаларды құрумен таныстыру 
мақсатын қойды. 
2019-2020 оқу жылында келген қонақтар:
Расул Абдуллаев Yuframe, KEX Agency
• Диас Азимжанов, Nomad, VoxPopuli
• Айсана Ашим, TheVillage
• Рамиль Мухоряпов, Chocofamily
• Санжар Мади, Oina, Madmax
• Damelya Sweet, DKU 
• Bagamэ, DKU 
• Искандер Айсижанов, DKU 
• Касенеев Алдияр, DKU 
• Аскар Ильясов 
• Нурсултан Магзумов, ShoqanSuits
• KuranteDisa, Qamaladinmedia
• Артур Аскарулы, Oina, Madmax
• Айзатулла Хусейн, Ozen


