
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ  

 

Қазақ-Орыс Халықаралық университетінің «Бизнес және басқару, Қызмет көрсету» 

кафедрасы, аналогиялық білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын жетекші 

қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарымен әрқашанда ынтымақтастықта: 

Еуропа университеті (Швейцария), Линкольн  университеті (Ұлыбритания), Мәскеу 

экономика, саясат және құқық институты (Ресей), Федералды жоғары кәсіптік білім 

беретін мемлекеттік бюджеттік оқу орны «Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық 

университеті» Ом институты (филиал) (Ресей), Мәскеу «Синергия» қаржы-өнеркәсіп 

университеті (Ресей), Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей Халық 

шаруашылығы және мемлекеттік басқару академиясы, Орынбор қаласы, Альчиде де 

Гаспери атындағы Еуроаймақтық экономика университеті, Польша Республикасы, 

Варшава қаласы және т.б. 

Ынтымақтастық білім беру, ғылыми және инновациялық салаларды қамтитын ұзақ 

мерзімді келісімшарттар мен кешенді жобаларға негізделген және келесі формаларда 

жүзеге асырылады: 

- негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұнын, ақпараттық-әдістемелік 

және материалдық-техникалық қамтамасыз етуін бірлесіп әзірлеу (Еуропа университетімен, 

Швейцария) 

- бірлескен зерттеулер мен әзірлемелерді жүргізу, өнімдерді енгізу және шығару 

(Бүкілресейлік метрологиялық қызмет ғылыми-зерттеу институты, Ресей Федерациясы, 

Орынбор қаласы; Орынбор Мемлекеттік университеті, Ресей Федерациясы, Орынбор 

қаласы; Е.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қырғыз Республикасының 

Даму саясаты институты, Қырғызстан, Бішкек, Халықаралық Қырғызстан университеті, 

Қырғызстан, Бішкек);  

- Бірлескен ғылыми-техникалық бағыттар бойынша студенттерге, магистранттарға және 

жас ғалымдарға арналған ғылыми-техникалық іс-шараларды (тағылымдамалар, 

конференциялар, форумдар мен семинарлар) өткізу (Альчиде де Гаспери атындағы 

Еуроаймақтық экономика университеті, Польша Мемлекеті, Варшава қаласы; Бүкілресейлік 

метрологиялық қызмет ғылыми-зерттеу институты, Ресей Федерациясы, Орынбор қаласы; 

Орынбор мемлекеттік университеті, Орынбор, РФ; Г.В.Плеханов атындағы РЭУ Орынбор 

филиалы, Орынбор, РФ; Линкольн университеті, Ұлыбритания; Ресей Федерациясы 

Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік басқару 

академиясы, Орынбор; 

- Серіктес-ұйымдағы профессор-оқытушылық құрам үшін ғылыми тағылымдамаларды 

ұйымдастыру (Альчиде де Гаспери атындағы Еурорегиондық Экономика Университеті, 

Варшава, Польша Мемлекеті; Ресей халық шаруашылығы және Ресей Федерациясы 

Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы, Орынбор); 

- Білім беру процесінде серіктес-ұйымның кадрлық және ғылыми-техникалық әлеуетін 

пайдалану (Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Мәскеу, РФ; Salisbury 

университеті, Мэриленд, АҚШ; Линкольн университеті, Ұлыбритания). 

     Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы шетелдік ұйымдармен бірлескен ғылыми 

зерттеулерді белсенді түрде жүргізуде. Осылайша, Г.В.Плеханов атындағы Ресей 

экономика университетінің Орынбор филиалымен бірге 2019 жылдың сәуірінде «Қазіргі 

жағдайдағы экономикалық қызмет пен білім берудің өзекті мәселелері» атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция өткізіліп, онда доцент У.Е.Мамбетов баяндама жасады. 

Ресей Федерациясының Орынбор қаласында Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы 

Ресей Халық шаруашылығы және мемлекеттік басқару академиясында  2019 жылдың 

наурыз айында «Ақылды қала» халықаралық дөңгелек үстел өтті, оған кафедраның аға 

оқытушысы Г.Б.Молдабекова мен магистрант Е.Н.Пилипенко қатысты. 

Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және 

мемлекеттік басқару академиясында 2019 жылдың наурыз айында «Ақылды қала» 

халықаралық дөңгелек үстел өтті, оған кафедраның аға оқытушысы Г.Б.Молдабекова және 

магистрант Е.Н.Пилипенко қатысты. 

2019-2020 оқу жылында Британ Кеңесінің грантын алған ҚОХУ мен Линкольн 

Университетінің (Ұлыбритания) білім саласындағы кәсіпкерлік саласындағы серіктестік 



шарттарына сүйене отырып, Линкольн Университетінің өкілдерімен бірлесіп жұмыс 

жасады (Dr. Kevin Blanchard, PhD и Dr. Olanrewaju Olaoye, PhD). Линкольн 

Университетіне арналған Британ кеңесі грантын алу шартының талаптарына сәйкес, 

қазіргі уақытта «Кәсіпкерлік және бизнес» бірлескен білім беру бағдарламасын әзірлеу 

мәселесі қарастырылуда; ҚОХУ студенттері мен оқытушылары арасынан ағылшын клубы 

/ English Club / құрылды. 2020 жылдың 10 мен 14 ақпан аралығында Линкольн 

университетінің (Ұлыбритания) серіктестері «қонақ» дәрістерін өткізді: Орталық 

Азиядағы кәсіпкерлікті дамыту жобасы аясында  Dr. Olanrewaju Olaoye, PhD, Dr. David 

Twigg, PhD, HoD S&E. 

Линкольн университетінің серіктестерімен бірлесе отырып: 

1. «Кәсіпкерлік және бизнес» бірлескен халықаралық білім беру бағдарламасын 

әзірлеу» атты  дөңгелек үстел (ҚОХУ UoL-мен өзара әрекеттесудің бірлескен дәрежесін 

және ынтымақтастықтың басқа бағыттарын зерттеу); 

2. ҚОХУ басшылығы мен кафедра меңгерушілерінің қатысуымен «Кәсіпкерлікті 

оқытудың тиімді оқу бағдарламасын құру. KRIU мен UoL арасындағы ынтымақтастықтың 

одан әрі мүмкіндіктерін зерттеу» атты дөңгелек үстел.  

ҚОХУ профессор-оқытушылық құрамның академиялық ұтқырлық бағдарламасын сәтті 

жүзеге асыруда. 

 

2017-2018 оқу жылы   
- ҚОХУ мен Х.А.Яссауи атындағы ХҚТУ (Түркістан) арасында жасалған 

келісімшарттар негізінде 2017-2018 оқу жылының 2 семестрінде 5 студент білім алып 

келді.  

- Университеттің 4 оқытушысы академиялық ұтқырлық бойынша Қазақстан мен 

Түркия университеттеріне барып келді: 

1. Молдабекова Г.Б. Х.А.Яссауи атындағы  ХҚТУ (Түркістан) 

2. Пилипенко Е.Н. Х.А.Яссауи атындағы  ХҚТУ (Түркістан) 

3. Отешова А.К. Х.Досмұхамедов атындағы АтМУ  (Атырау қаласы) 
4. Нурмаганбетова М.С., Анталия туризм Академиясы, Түркия 

- және 3 оқытушы Польша Республикасына: 

1. Идрисова А.Р., Альчиде де Гаспери атындағы Еурорегиондық Экономика 

Университеті, Польша Мемлекеті, Варшава қаласы. 

2. Нурмаганбетова М.С., Альчиде де Гаспери атындағы Еурорегиондық Экономика 

Университеті, Польша Мемлекеті, Варшава қаласы. 

3. Дюсегалиева С.Б. Альчиде де Гаспери атындағы Еурорегиондық Экономика 
Университеті, Польша Мемлекеті, Варшава қаласы. 

Университетке академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша Қазақстанның 

жоғары оқу орындарының оқытушылары жоба жетекшілері ретінде және Мәскеудегі 

жоғары оқу орындарының оқытушылары келді: 

1. Мырзахмет М.К. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана 

қаласы). 
2. Садыков Т.У. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана 

қаласы). 

3. Сафрончук М.В. Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Ресей 

(Мәскеу). 

2018-2019 оқу жылы 

- университеттің 3 оқытушысы академиялық ұтқырлық бойынша тағылымдамадан 

өтті: 

1. Снасапина А.С.  және Кулумбетова Д.Б. - Анталиядағы Туризм академиясы, 

Түркия. 

2. Идрисова А.Р. аға оқытушы,  Манчестер техникалық университеті. 

Манчестер қаласы, Ұлыбритания; 

- Идрисова А.Р.  аға оқытушы,  Макао Университет, Қытай ; 

-  «Есеп және аудит» және «Қаржы» мамандығының 2 студенті: 

1. Борисова Валерия, «Есеп және аудит» мамандығының студенті, Университет 

Макао, Қытай, 2018 ж. желтоқсан; 

3. Ротнова Вероника, Манчестер техникалық университеті. Манчестер қаласы, 



Ұлыбритания;  сентябрь  2018 ж. қыркүйек.  

2019-2020 оқу жылы  
2. 2019-2020 оқу жылындағы Линкольн университетімен (Ұлыбритания) бірлескен жоба 

аясында ҚОХУ студенттері 2020-2021 оқу жылында Ұлыбританияда өтетін «Үлкен идея» 

стартап-жобалар Халықаралық байқауына қатысуға дайындалып жатыр. 

1. «Кәсіпорынды ұйымдастыру» қонақ дәрісі, оқытушы - доктор Кевин Бланчард, Линкольн 

университеті (Ұлыбритания); 

2. «Бизнес-идеяларды қалыптастыру және дамыту» қонақ дәрісі, оқытушы - доктор Ларри, 

Линкольн университеті (Ұлыбритания); 

3. «Кәсіпкерлік маркетинг» қонақ дәрісі, оқытушы - Доктор Барри Ардли Линкольн 

университеті (Ұлыбритания).

 
 

 

 «Ақылды қала – бақытты қала» Халықаралық дөңгелек үстел сертификаты 
Проект с Линкольнск университетімен бірлескен Жоба (Ұлыбритания) 



 
 

Линкольнск университетімен бірлескен жобасына қатысқаны үшін Сертификат 

(Ұлыбритания) 
 

Түркияның Анталия қаласындағы Туризм академиясында ғылыми тағылымдама 

сертификаты 



 

Юзефов Альчиде де Гаспери атындағы Еурорегиондық Экономика 

университетінде өткен ғылыми тағылымдама Сертификаты 

Республика Польша Мемлекеті,  Варшава қаласы. 
 

Юзефов Альчиде де Гаспери атындағы Еурорегиондық Экономика 

университетінде өткен ғылыми тағылымдама Сертификаты 

Республика Польша Мемлекеті,  Варшава қаласы. 



 
 

 

Макао университетінде өткен ғылыми тағылымдама сертификаты, Қытай 

 

 

«Салық менеджменті» оқулығының бірлескен шығарылымы доцент 

Нұрмағанбетова М.С. экономика ғылымдарының докторы, доцент Тюлюндиевамен 

бірге Н.М. Қырғыз Республикасы Даму саясаты институтынан, Бішкек, 2018 ж. 
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