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Ислам ынтымақтастық ұйымы саммитінің «Ғылым мен 
технологиялар саласындағы ынтымақтастықты дамыту» 
сессиясы барысында ISESCO бас директоры Абдулазиз 

Осман әл-Тувейджри әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтановқа ISESCO сыйлығын табыс 
етті.

Абдулазиз Осман әл-Тувейджридің атап өтуінше, қазақстандық 
ғалым аталған мәртебелі наградаға ғылым жолындағы еңбегінің 
халықаралық деңгейде жоғары бағаланып, мойындалғаны және 
математикалық модельдеу, техникалық әрі әлеуметтік-экономикалық 
жүйелерді басқару саласындағы зор үлесі үшін марапатталған.

ISESCO сыйлығы Ислам ынтымақтастық ұйымына мүше мем-
лекеттердің ғалымдарына биология, химия, геология, математика, 
физика және ғылыми технология салаларына қосқан айрықша ғылыми-
инновациялық үлестері үшін беріледі. Сыйлық сертификаттан, алтын 
медальдан және ақшалай сыйақыдан тұрады.

ISESCO-ны 1979 жылы «Ислам конференциясы» ұйымы құр-
ған болатын. Оның құрамына 50-ден астам мемлекет кіреді. 
Халықаралық ұйымның қызметі ислам әлем елдерінің ғылымын, білімі 
мен мәдениетін дамытуға және оған жан-жақты қолдау көрсетуге 
бағытталған.

ҚАЗҰУ РЕКТОРЫ ISESCO 
СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ИЕГЕРІ АТАНДЫ

Новости КазНУ
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

1 We are celebrating our parents’ wedding 
anniversary … the 24th … June.

A at; in
B on; of
C of; of
D in; of
E on; off

2 Mr. Davis will be retiring from his job 
… two years’ time.

A in
B on
C at
D of
E from

3 Mozart was born … Salzburg … 1756.
A in; at
B in; of
C in; in
D at; at
E on; in

4 … Sunday afternoons I spend time … 
the country.

A In; in
B In; for
C At; in
D At; on
E On; in

5 We travelled overnight to Paris and 
arrived … 5 o’clock … the morning.

A on; in
B at; in
C from; on
D in; on
E at; on 

6 After work we went … a cafe … a drink.
A to; to
B to; for
C in; for
D at; at
E for; for

7 Do you know any songs … the Beatles?
A off
B at
C by
D to
E in

8 Next month I’m going … Scotland … a 
short holiday.

A in; for
B at; for
C for; at
D in; in
E to; for

9 When I was 14, I went … a trip 
organized by my school.

A at
B for
C to
D of
E in

10 Did you hear the news this morning … 
the radio?

A at
B of
C in
D on
E from

11 When we went out for the evening, our 
neighbour looked … the children.

A at
B for
C after
D by
E over

12 When you went to the theatre with 
Paul, who paid … the tickets?

A for
B by
C after
D of
E in

АҒЫЛШЫН ТІЛІ БОЙЫНША ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ



4 

оЛиМПиаДа «аЛь-ФаРаБи»

13 The children stopped talking when the 
teacher entered … the room.

A in
B at
C -
D by
E of

14 We discussed … the problem but we 
didn’t reach a decision.

A about
B of
C on
D -
E at

15 She’s a bit lonely. She needs someone 
to talk … .

A about
B to
C by
D at
E for

16 You must listen … this record. You’ll 
love it.

A to
B on
C at
D from
E in

17 When I looked … my watch, I couldn’t 
believe that it was so late.

A on
B in
C at
D to
E from

18 I’m looking … Tom. Have you seen 
him anywhere?

A after
B at
C from
D off
E for

19 I’m not going out yet. I’m waiting … 
the rain to stop.

A for
B to
C at
D of
E off

20 What are you laughing … ? I don’t 
understand what’s funny about that.

A with
B about
C at
D over
E on

21 How much does a hamburger … in 
your town?

A costs
B cost
C to cost
D shall cost
E have cost

22 The Americans landed on the moon in 
the twentieth century, … ?

A were they
B did they
C had they
D didn’t they
E won’t they

23 The four great deserts of central 
Australia … 2 000 000 square 
kilometres.

A cover
B covers
C covering
D is covering
E are covering

24 Who … to go to the mountains on 
Saturday?

A to wish
B wish
C wishes
D does wish
E do wish
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

25 Peter the Great … St. Petersburg in 
1703.

A to found
B founded
C found
D will find
E would found

26 Did Mozart … playing the piano at the 
age of four?

A to begin
B begin
C begins
D began
E will begin

27 Computers will replace TV in future, 
… ?

A will it
B will they
C won’t they
D do they
E don’t they

28 The Hermitage … a priceless collection 
of pictures.

A to contain
B contain
C don’t contain
D containing
E contains

29 She will stay here for a fortnight, 
…?

A will she
B won’t she
C she will
D she won’t
E shall she

30 In a week this song … the first 
place.

A to take
B take
C took
D won’t take
E didn’t take

Тест жауаптары:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A C E B B C E B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A C D B A C E A C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B D A C B B C E B D
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оЛиМПиаДа «аЛь-ФаРаБи»

1 ... fille curieuse tu es !
A Quell
B Quelle
C Quel
D Quels 
E Quelles 

2 Mia et Rémy … un stage en 
Thaïlande.

A Faisons
B Font
C Faites
D Fait
E Faire 

3 “-N’oublie pas tes skis!” – “D’accord, 
je ne … oublie pas.”

A Des
B Les
C Leur
D Leurs
E Lui 

4 Nous sommes le 1er janvier.
A Bon anniversaire!
B Bonne année!
C Bon courage!
D Bonne nuit!
E Bon appétit!

5 Une lampe … .
A Vert
B Verte
C Verts
D Vertes
E Ver

6 …possible
A In
B Im
C Ain
D Aim
E Eim

7 ... avons été. 
A Vous
B Nous
C Ils
D Elle
E Tu 

8 Vous êtes chinois? Vous … de 
Chine?

A Viennent
B Venez
C Venons 
D Venir
E Vient 

9 Je le dirige.
A La reunion
B Le personnel
C Les entreprises
D La production
E L’armée 

10 Nous avons perdu … bagages à 
l’aéroport.

A Mes 
B Nos
C Ses
D Notre
E Leur 

11 Des enfants … .
A Fatigues
B Fatigués
C Fatigué
D Fatigés
E Fatigue 

12 Il … quel âge? Il … treize ans.
A A, à
B A, a
C Est, a
D A, est
E Ai, est

ФРАНЦУЗ ТІЛІ БОЙЫНША ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

13 Tu … Marlène et Aline?
A Connaissons
B Connaîs
C Connaît
D Connaissent
E Connaissez 

14 ... soir, je regarde un supermatch à la 
télé.

A Cette
B Ce 
C C’
D Ces
E Cet

15 … a eu.
A Tu
B Il
C Nous
D Je
E Elles 

16 Les devoirs… .
A Terminer
B Terminés
C Terminées
D Terminé
E Terminéus 

17 L…gue
A In
B On
C En
D Un
E Om 

18 Mes amies… .
A As deux enfants.
B Sont heureuses à Marseille 
C Êtes étudiants.
D Sommes mariées
E A une société d’informatique

19 Mon train arrive à 7 heures, attendez-
moi ... .

A sur la table
B sur le quai

C dans la classe
D dans le frigidaire
E sur la plage

20 Tu ne … rien?
A Veut
B Veux
C Veus
D Veulent
E Voulez 

21 Lave-toi … mains avant de venir à 
table, s’il te plait!

A Ses
B Tes
C Nos
D Mes
E Leurs 

22 Nous sommes tous … .
A Européenne
B Européens
C Européennes
D Européennex
E Européenx

23 E…ercice 
A K
B X
C P
D C
E Z 

24 Je pense partir à Royan … train.
A Avec le
B En
C Sur
D Dans le
E Au 

25 … seront étonnées de me revoir.
A Ils
B Elles 
C Nous 
D Elle 
E Vous 
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оЛиМПиаДа «аЛь-ФаРаБи»

26 Si tu vas à la poste, n’oublie pas 
d’acheter … .

A Du pain
B Des timbres
C Des fleurs
D Des livres
E Des bananes

27 Vous … beaucoup de lettres en 
vacances? – Des lettres? Non, j’… 
surtout des e-mail. Et toi?

A Envoient, envoie
B Envoyez, envoie
C Envoyons, envoit
D Envoies, envoyez
E Envoes, envois

28 Marc et Annie sont absents pour 
le moment, mais … frère se trouve 
disponible.

A Sa

B Leur
C Son
D Ses
E Ton 

29 Elle a oublié son parapluie … ma 
voiture.

A Sous
B Dans
C Sur
D À
E Devant 

30 Il … fait un test de français.
A Est
B A
C As
D Es
E Ont 

Тест жауаптары:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B B B B B B B B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B B B B B B B B B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B B B B B B
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

1 Das Femininum ist…
A Gebäude
B Übung
C Bild
D Tischchen
E Hund

2 Das Maskulinum ist…
A Männlein
B Freiheit
C Übung
D Museum
E Lehrer

3 Das Neutrum ist ...
A Wissenschaft
B Blatt
C Uhr
D Herzlichkeit
E Wohnung

4 Das Maskulinum ist ...
A Kapital
B Revolution
C Kommunismus
D Schneewittchen
E Agentur

5 Was ist richtig?
Das Ergebnis (= das Resultat) ... ist 
schon bekannt.

A der Prüfung
B den Prüfungen
C die Prüfung
D des Prüfungs
E dem Prüfung

6 Was ist richtig? 
Erzählst du alles ... Eltern?

A dein
B deinen
C deinem
D deiner
E deines

7 Was ist richtig?
Wie gefällt ... Schülern der neue 
Direktor?

A die
B dem
C der
D den
E des

8 Was ist richtig?
Wer hat ... Nachrichten gelesen? 

A der
B den
C die
D das
E dem

9 Was ist richtig?
Die Wohnung ... Grosseltern ist klein.

A meine
B meinen
C meiner
D mein
E meines

10 Was ist richtig?
Wann hast du ... Paket bekommen?

A das
B den
C der
D die
E dessen

11 Was ist richtig?
Ich habe ... Hund.

A den
B ein
C der
D eine
E einen

12 Was ist richtig?
Wer hat ... Wörterbuch mitgebracht?

A das
B den

НЕМІС ТІЛІ БОЙЫНША ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
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оЛиМПиаДа «аЛь-ФаРаБи»

C die
D der
E deren

13 Was ist richtig?
Alle Schüler lieben ... 

A dieses Professors
B dieser Professor
C diesen Professoren
D diesen Professor
E diesem Professor

14 Was ist richtig?
Hast du ... Aufsatz geschrieben?

A der
B des
C die
D den
E das

15 Was ist richtig?
Mari hat ... Kater.

A eine
B einer
C ein
D eines
E einen

16 Was ist richtig?
Ich lebe in ... grossen Stadt.

A dem
B einem
C einer
D eine
E die

17 Was ist richtig?
Ich kenne ... nicht.

A diesen Menschen
B dieser Mensch
C diesen Mensch
D diesem Menschen
E dieses Menschen

18 Was ist richtig?
Das ist Frau Frosch mit ...

A ihren Kinder
B ihr Kinder
C ihre Kinder

D ihren Kindern
E ihrer Kinder

19 Was ist richtig?
Er blätterte tagelang in alten ...

A Bücher
B Buch
C Büchers
D Buchen
E Büchern

20 Was ist richtig?
Die Firma sucht ...

A eines Architekten
B des Architekt
C ein Architekt
D einer Architekt
E einen Architekten

21 Was ist richtig?
Endlich fand er ... in der Liste der 
Teilnehmer.

A seinen Namen
B seines Namens
C seine Name
D sein Name
E seiner Name

22 Was ist richtig?
Ich kann ... nicht äußern.

A diesen Gedanken
B dieser Gedanke
C dieses Gedanke
D diesen Gedanke
E diese Gedanke

23 Wählen Sie die richtige Variante.
Die Werke des ... I. Kant sind 
weltbekannt.

A Philosophens
B Philosophe
C Philosopher
D Philosophers
E Philosophen

24 Was ist richtig?
Haben Sie hier noch ... Lehrbuch?

A das
B den
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

C ein
D einen
E der

25 Mit welchem Verb gebraucht man 
im Singular nur den unbestimmten 
Artikel?

A brauchen
B machen
C hören
D singen
E bringen

26 Was ist richtig?
Und wann beginnt ... Unterricht?

A das
B die
C ein
D den
E der

27 Was ist richtig?
Heute erklärt die Deutschlehrerin … 
Schülern neue grammatische Regeln.

A einen
B den
C die

D der
E denen

28 Wählen Sie die richtige Variante:
Er ist … beste Schüler in der Klasse.

A ein
B der
C den
D eines
E einer

29 Wählen Sie die richtige Variante:
Almaty ist … größte Stadt unseres 
Landes.

A eine
B der
C die
D ein
E einer

30 Was ist richtig?
`Abendland nennt man ... alte Europa

A das
B eine
C die
D ein
E der

Тест жауаптары:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B E B C A B C C C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E A D D E C A D E E
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A A E C A E B B C А
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ШКоЛа УМов

Қан алдыру араб тілінде «хижама» 
деп аталады. Оның денсаулыққа пайдалы 
әрі емдік қасиеті мол екендігі бірқатар 
хадистерде сөз етілген. Мәселен, «Үш 
нәрседе ем бар: қан алдыруда, бал шәр-
батында, отпен күйдіруде, бірақ мен зәру 
жағдай тумайынша отпен күйдіріп емдеуге 
тыйым саламын»; «Қан алдыруда шипа 
да, береке де бар. Ол зейін мен есте 
сақтау қабілетті күшейтеді» деген хадистер 
жалпыға мәлім (Ибн Мажә, Тыбб, 22). 

Ардақты пайғамбарымыздың (с.а.с.) өзі 
бір жолы Әбу Тайба атты кісіге басынан қан 
алдырып, артынша ақысын ұстатып «Қан 
алдыру − сіздер үшін емделу тәсілдерінің 
ең жақсысы» деген болатын (Бұхари, Тыбб, 
13). 

Ибн Аббас (р.а.) Миғражға шыққан түні 
әр кездескен періштелер тобы Расулаллаһқа 
«Үмбетіңе қан алдырып тұруды өсиет ет» 
дегенін риуаят еткен (Тирмизи, Тыбб, 12). 

Әбу Кәсба ән-Әнмаридың (р.а.) ай-
туынша, Расулаллаһ (с.а.с.) басынан, екі 
жауырынының ортасынан және аяғынан қан 
алдыратын болған (Әбу Дәуіт, Тыбб, 4). 

Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) қан ал-
дыруға қамари айлардың 17, 19 және 
21-күндерін дұрыс көрген. Ибн Сина да 
өз еңбегінде қамари айлардың басы қан 
алдыруға тиімсіз екенін айтқан. Өйткені, ол 
уақыттарда ағзадағы қанда азаю байқалады 
деп түсіндірген (Ибн Сина, Қанун, 1, 212 б.). 

Қан алдырудың пайдалы екенін бүгінгі 
медицина да мойындауда. Айталық сүлік 
салу арқылы қан алу (гирудотерапия) қазіргі 
таңда гинекология, дерматология, хирургия, 
кардиология, урология, офтальмология, ге-
рентология мен неврология салаларында 
кең қолданылады. Ол қан тамыры мен 
күретамырға, тері ауруларына, бас сақи-
насы, глаукома, инфаркт, өкпе, инсульт се-
кілді бірқатар ауруларға таптырмайтын ем. 

Адам ағзасы тепе-теңдікті тез қалпына 
келтіретін ғаламат қасиетке ие. Қан бері-
сімен (300-400 мл) қантамырлардағы сұйық - 
тық көлемі азайған сайын қанның арте-
риал ды қысымы да өзгереді. Ол қан 
элементтерін өндіретін жілік майдың жұ - 
мысын жақсартады. Уақтылы қан алдырып 
отыру адам ағзасын жасартып жағымды 
әсер ете бастайды. Өйткені, уақтылы 
қан алдырушыда тамырларда қан тоқ тап 
қалушылық болмайды, қартайған құры-
лымдар бір орында жиналып қалмайды, 
олардың орнын жаңа пайда болған мо-
лекулалар мен жасушалар басып отырады. 
Көне кезде көптеген ауруларды қан алдыру 
арқылы емдегені тегін емес. Қан беру 
кезінде дененің қорғаныс қызметі артады, 
зат алмасу күшейеді, бұлар қан берушінің 
өзін жақсы сезінуіне жағдай жасайды. 

Бір ескерте кетерлігі, қан алдырарда 
сол іспен шұғылданып жүрген тәжірибелі 
маманға жолыққан жөн.

Бағашаров Қ., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

ИСЛАМ ДІНІНДЕ ҚАН АЛДЫРУДЫҢ ОРНЫ
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Бәсекеге қабілетті болу біздің зама-
нымыздың негізгі ерекшелігі және басты 
талабы. Ел экономикасының жедел және 
тиімді дамуы тек ғылым жаңалығы, оны іске 
асыра білетін білімді және білікті заманауи 
мамандарға байланысты. Ғылым мен білім – 
адам сипатының, адами капиталдың негізі. 
Бүгінгі бәсекелестік заманында адами ка-
питалдың сапасын арттыру – бәсекеге қабі - 
леттіліктің негізгі құралы мен басты көр-
сеткішіне айналып отыр. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2015 жыл-
ғы «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты халыққа Жол - 
дауында Қазақ елінің Мәңгілік елге айна-
луының жақын келешектегі іс-әрекеттері 
мен болашақтағы бағыт-бағдары белгіленді. 
Дәл осы Жолдауда Нұрсұлтан Әбішұлы 
дамыған бәсекеге қабілетті мемлекет болу 
үшін жоғары білімді ұлт болуымыз керек 
екендігін және ұлттың бәсекелестік қабілеті 
бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен 
айқындалатынын басып айтқан болатын. 

«Ұлт болам десең, ұрпағыңды түзе» 
демекші, жас жүректерді жандырып, білім 
нәрімен қандырып, жастарымыздың білімі 
мен біліктілігін шыңдаумен қатар, өнеге 
мен тәрбие бесігіне айналып отырған әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу 
орындарының арасындағы көшбасшысы.

Осы тұжырымдаманың дәлелінің бірі 
ретінде айта кетсек, ол мектеп бітіруші жас 
түлектердің мемлекеттік грант иегерлерінің 
ҚазҰУ-ды таңдауы санының жылдан жылға 
артуы. Биылғы 2017 жылы мектеп бітірген 
4100 үздік оқушы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің грант иегері 
болды. Олардың барлығы дерлік «Алтын 
белгі» иегерлері, халықаралық және 
республикалық олимпиадалардың же -
ңімпаздары. Мұндай үлкен нәтижеге қа-
зақстандық оқу орындарының ешқайсысы 

қол жеткізе алмаған. Оқушылардың таң-
дауы, ҚазҰУ-ге деген қоғамның үлкен сенімі, 
жастардың болашаққа барар жолының ба-
ғытының дұрыстығы.

Сапалы білім – бүгінгі жастардың өмір - 
лік ұстанымы. Абитуриенттер арасында 
үлкен сұранысқа ие болған мамандықтардың 
ішінде экономикалық мамандықтар да бар. 
Әсіресе халықаралық қатынастар, экономи-
ка, қаржы, есеп және аудит мамандықтарына 
бакалавриат, магистратура, докторантураға 
конкурс үлкен болды. 

Республика бойынша экономикалық ма-
мандықтарға жарияланған мемлекеттік 400 
грант иегерлерінің 298-і, яғни 74,5 проценті 
ҚазҰУ-дың Экономика және бизнес жоға-
ры мектебін таңдап, біздің студенттеріміз 
атанды. Мұндай көрсеткіш бізде бұрын 
болмаған. Сондықтан осындай жоғары нә-
тижені – жас буынның бізге деген үлкен 
сенімі деп қабылдаймыз және ақтауға бар 
мүмкіндікті іске асырамыз. 

ҚазҰУ-дың QS World University Rankings 
халықаралық рейтингі нәтижесі бойынша 
әлемдік жоғары оқу орындары арасында 
236-шы орында тұрғаны – елеулі жетістік. 
ТМД елдерінен бұл топқа 3 жоғары оқу орны 
ғана кіріп отыр.

ҚазҰУ Орталық Азиядағы Халықаралық 
ЖОО-лар қауымдастығы құрамына енген 
және Қазақстандағы университеттер арасы - 
нан БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарла-
масына кірген жалғыз университет және БҰҰ 
«Академиялық ықпал» бағдарламасының 
тұрақтылық бойынша ғаламдық хабы. Бұл 
Университетіміздің халықаралық білім ке-
ңістігінде жоғары орында тұрғанының ай-
ғағы. Университетіміздің алға қойған негізгі 
мақсаты – ғылым мен инновацияны тығыз 
ұштастырып, әлемдік деңгейде бәсекеге 
қабілетті кадрлар дайындау. Университетіміз 
15 факультет, 8 ғылыми зерттеу институты, 
23 орталығы бар, Ғылыми технологиялық 

Ермекбаева Б.Ж.,
Экономика және бизнес 
Жоғары мектебі
«Қаржы» кафедрасының
профессор м.а.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ – САПАЛЫ БІЛІМНІҢ 

КӨШБАСШЫСЫ
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парк, Ұлттық нанотехнологиялық зертхана, 
орталық Азияда және Қазақстандағы –
Hewlett Packard-ақпараттық технологиялар 
орталығы, бизнес инкубатор қызмет атқа-
ратын ірі ғылыми потенциалға ие оқу 
ордасы.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің елдегі абыройлы оқу орны 
ретінде танылуына өзінше үлес қосып, 
заманға лайық мамандар дайындаумен 
айналысып отырған, ғылыми зерттеу сала-
сында да, өзінің ерекше орны бар, белсенді 
де беделді «Экономика және бизнес жоғары 
мектебінің» университет тарихымен қазіргі 
дамуында өз орны бар.

Экономика және бизнес жоғары мек-
тебінде 4 ірі кафедра жұмыс жасайды. 
Олар: «Экономика», «Менеджмент және 
маркетинг», «Қаржы», «Есеп және аудит» 
кафедралары. Экономика және бизнес жо - 
ғары мектебі толық циклді жоғары дә-
режелі бакалавриат, магистратура, PhD 
докторантура оқу бағдарламалары бойын-
ша мамандар дайындайды. 

Сонымен қатар экономиканың түрлі 
салалары бойынша қосымша білім беру 
орталықтары жұмыс жасайды. Олар: «Ин-
новациялық кәсіпкерлік», «Есеп аудит және 
талдаудағы инновациялық құзыреттілік», 
«Техникалық-экономикалық дәлелдеу және 
жобаларды басқару», «Қаржылық тал дау 
және консалтинг».

Мамандықтар: 
Бакалавриат: Экономика, Менеджмент, 

Маркетинг, Мемлекеттік және жергілікті 
басқару, Логистика, Қаржы, Есеп және аудит. 

Магистратура: Экономика, Менедж-
мент, Маркетинг, Мемлекеттік және жер-
гілікті басқару, Логистика, Қаржы, Есеп және 
аудит, Жобаларды басқару, Инновациялық 
менеджмент, Экономика және құқық негіз-
дері, Логистика.

PhD докторантура: Экономика, Ме-
недж мент, Маркетинг, Мемлекеттік және 
жергілікті басқару, Логистика, Қаржы, Есеп 
және аудит, Жобаларды басқару, Иннова-
циялық менеджмент.

2016 жылғы оқу жылынан бастап ха-
лықаралық МВА білім бағдарламасы ең-
гізілді. Экономика және бизнес жоғары 
мектебінде 20-дан астам ғылым докторы, 
80-ге жуық ғылым кандидаттары мен PhD 
докторлар еңбек етеді. Сонымен қатар 
дәріс беру ісіне ірі қаржы органдарының, 
ғылыми зерттеу институттарының, белгілі 
компаниялар мен фирмалардың маман-
дары, кәсіпкерлер тартылады. Призиденттік 

«Болашақ» бағдарламасын бітірген түлектер 
экономиканың түрлі салаларында қызмет 
жасай жүріп, магистратура, бакалавриатта 
арнайы пәндерден сабақ береді. 

Заманауи талапқа сай жауап беретін 
әлемдік деңгейдегі мамандар дайындауды 
шетелдік жоғары оқу орындарымен бай-
ланыс арқылы жүзеге асырып отырмыз. 
Оның дәлелі 2016 жылы Экономика және 
Бизнес жоғары мектебінің барлық 24 оқу 
бағдарламалары Халықаралық аккредита-
циядан өтті. (FIBBA Халықаралық аккреди-
тациялау агенттігі).

Соңғы үш жылда Экономика және 
бизнес жоғары мектебінде 30-дан астам 
шетелдік танымал ғалымдар дәріс оқыды. 
Біз қазіргі кезде АҚШ, Германия, Жапония, 
Оңтүстік Корея, Испания, Польша, Ита-
лия, Венгрия, Франция, Чехия, Канада т.б. 
елдердің Университеттерімен тығыз байла-
ныстамыз. Соңғы екі жылда 100-ге жуық 
докторанттар мен магистранттар ғылыми- 
тәжірибелерден осы елдердің университет-
терінде өтті.

Университет ұжымы өз мақсатын тек 
сапалы кәсіби білім беруге ғана емес, саналы 
тәрбие алған, рухы жоғары, адамгершілігі 
мол, ұрпақ тәрбиелеу деп санайды. Бұл 
мақсатқа жетуімізге – «Айналаңды Нұрлан-
дыр», «Саламатты және мәдениетті дене», 
«100 кітап», «ҚазҰУ-гринкампус» сияқты 
инновациялық әлеуметтік жобалар септі - 
гін тигізуде. Университет ректоры акаде мик 
Ғ.М. Мұтановтың бастамасымен универ-
ситетте жаңа формация қалыптастыру 
мақсатында «Al-Farabi university Smart 
sity» ғылыми инновациялық жоба іске 
қосылды. Бұл жоба технологиялық және 
рухани адамгершілік тұжырымдарының бір - 
тұтастығы негізінде ғылыми білім беру 
және әлеуметтік мәселелерді шешудің 
жаңа тәсілін ұсына отырып, университеттің 
жаңа ұрпақ дайындауының негізін қалауға 
бағытталған.

Қазақстан «Мәңгілік ел» болуды ал-
дына мақсат еткен ел, бұл мақсат бізден 
заманымызды жаңғырту, жаңалауды талап 
етеді. Атамыз қазақта «адам түзелмей, 
заман түзелмейді» деген қанатты сөз 
бар. Яғни, заманды өзгерту үшін адамды 
өзгерту қажет. Ол адамның ішкі дүниесінің 
таза, жарық, жылы және нұрлы болуы деп 
түсінеміз. Тек ішкі дүниесі жарық адам 
ғана айналасын нұрландыра алады. Бұл 
жобаның үлкен маңызы да осында жатыр. 

Біздің университетте студенттерді әлеу - 
меттік қолдау ісі жақсы жолға қойылған. 
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Оқу үлгерімі жақсы, қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысып, әлеуметтік жағынан 
мұқтаж студенттерге жұмыс берушілер та-
рапынан, оқуды бітіріп жұмыс жасап жүрген 
түлектеріміз тарапынан материалдық қол - 
дау көрсетіліп тұрады. Студенттерге «Эко-
номика және бизнес жоғары мектебі» 
бойынша жыл сайын 5-6 млн тенгеге жуық 
мөлшерде қосымша әлеуметтік көмек 
көрсетіледі. 

Тағы да бір айта кететін іс, ол ақылы 
бөлімде оқитын студенттер үшін, оқу 
үлгеріміне қарай оқу ақысынан жеңілдіктер 
қарастырылған. 

ҚазҰУ-дың студенттері үшін баспана 
мәселесі толық шешілген. Оқуға түскен 
жастар еш қиындықсыз ең алдымен Сту-
денттер үйіне орналастырылады. Көрікті 
студенттер қалашығында орналасқан сту - 
денттер үйінде алаңсыз білім алуға бар-
лық жағдай жасалған. ҚазҰУ-де жас ға-
лымдар үйі ашылды. Бұл Қазақстандағы 
магистранттар мен докторанттарға арналған 
алғашқы тұрғын үй кешені. Қазақстандағы 
жоғары оқу орындарында мұндай тұрғын үй 
нысаны жоқ. Студенттер үйіне орналасу ісі 
толығымен электронды жүйеде жүргізіледі.

Ал «Керемет» студенттерге қызмет 
көрсету орталығы біздің мақтанышымыз. 
«Керемет» студенттерге қызмет көрсету 
орталығы – оқу ағартушылық, медициналық, 
заңгерлік, қаржылық және мәдени қызмет-
тердің «бір терезе» қағидасы бойынша 
студент жастарға арналған ресурсты орта - 
лық. Орталықтың инфрақұрылымы 7300 
шаршы метрге орналасқан және 8 па-
вильон нан, 5 сектор мен бөлімдерден 
тұрады.

Мұнда оқу барысына қатысты бөлімдер, 
әлеуметтік дүкен, асхана, банк бөлімшелері, 
нотариус, сұлулық салоны, кір жуатын 
орын, кинотеатр, медициналық орталық, 
кітап дүкені т.б. орналасқан. Яғни күнделікті 
өмірге қажеттінің бәрі бар. Сонымен қатар, 
студенттер қалашығында жастар интернет 
орталығы, спорт кешені, жүзу бассейні, 
тамақтандыру орталығы, Орта Азияда тең - 
десі жоқ Әл-Фараби кітапханасы орна-
ласқан. 

Сапалы білім, ұлағатты тәрбие, бо-
лашағына сенім іздеген жаңа заманның 
жас толқынына білім алуға әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде  
бар мүмкіншілік жасалған.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ халықара-
лық қатынастар факультетінде «6М020200-
халықаралық қатынастар» мамандығы 
бойынша магистранттар даярлау жоғары 
білім беру үдерісінің барлық талап-тілек-
теріне сай жаңарып отырады. 26 жылғы 
тәжірибесі бар факультет, Қазақстанның 
сыртқы саясатын үйлестіру мекемелері, яғни 
Сыртқы істер министрлігі және халықаралық, 
аймақтық құрылымдар, сонымен қатар ішкі 
сараптамалық орталықтар сұранысына сай 
кәсіп иелерін даярлауда.

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы бойынша магистранттар жеке 
білім алу бағыты траекторийларын таңдау 
арқылы қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде 
білім алады. Мамандық бойынша «Халық - 
аралық қауіпсіздік мәселелері» және «Әлем-
дік саясат» маманданымдары бойынша 
жеке білім алу бағыты траекторийлары 
ұсынылады. «Халықаралық қауіпсіздік мәсе-
лелері» бойынша жеке білім алу бағыты 
қазақ және орыс тілдерінде оқытылады. 
Ал «Әлемдік саясат» маманданымдары 
бойынша жеке білім алу бағыты бес жылдың 
көлемінде таза ағылшын тілінде оқытылып 
келеді. 

Сонымен қатар, «6М020200-халықара-
лық қатынастар» мамандығы бойынша 
оқитын магистранттар Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ–Мәскеу Мемлекеттік Халықаралық 
қатынастар университеті (МГИМО) және 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ–Ресей Халық - 
тар Достығы Университеті екі диплом 
бағдарламасы бағыты негізіндегі Желісті 
университетте жоғары білімдерін жалғас-
тырады. Желісті университет бойынша оқы - 
ту дәстүрі бойынша магистранттар бес 
жылдың көлемінде екі диплом иесі атануда. 

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы бойынша магистратурада ғылы - 
ми-педагогикалық (оқу мерзімі 2 жыл) және 
бейіндік (оқу мерзімі 1 жыл) оқыту жүзеге 
асады. 

Мамандық FIBAA және ACQUIN халық-
аралық сараптау орталықтарының, сонымен 
қатар ҚР БҒМ Ұлттық аккредитациялау 
орталығы Институционалды аккредитация-
лары нан өткен. 

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы бойынша білім беру бағдар-
ламасы, магистранттарға халықаралық қаты - 
настармен байланысты өзге де қызмет 
түрлерімен қатар, дипломатиялық жұмыс - 
тарға шығармашылықпен қатысу дағдыла-
рын игеру, ауқымды жалпы дипломатиялық 
дүниетаным қалыптастыруда әлемдік және 
қазақстандық дипломатиялық қызмет тео-
риясы мен тәжірибесін терең оқып үйренуге, 
зерттеуге мүмкіндік тудырады. 

Бағдарлама мақсаты – халықаралық 
қатынастар және сыртқы саясат саласын-
дағы жоғары білікті мамандар даярлау;

– мемлекеттер, мемлекеттік емес және 
ұлт үсті ұйымдардың өзара әрекетін халық-
аралық ауқымдағы талдаудың әртүрлі дә-
ре желерінде, сонымен бірге оған саяси, 
мәдени және экономикалық факторларды 
қоса бағалауға қабілеттілік қалыптастыру;

– халықаралық қатынастар теориясы 
саласындағы тиянақты білім меңгерген, 
пәнаралық зерттеу тұрғысында халықара-
лық қатынастар классикасы және тарихымен 
таныс, халықаралық саясат және саясат 
ерекшеліктерін түсінетін, 

– теориялық, әдістемелік және эмпри-
калық дәрежедегі зерттеулер жүргізе ала-
тын және әрқайсысының маңыздылығы мен 
ерекшелігін түсінетін, 

– зерттеу дағдылығы мен дара зерттеу 
жұмысын (магистрлік диссертация) орындау 
қабілеттілігіне ие, 

– халықаралық қатынастардың даулы 
мәселелеріне өзіндік көзқараспен таныс 
және оған әртүрлі мәдени және дара дәс-
түрлер ағымында қарау ерекшелігіне ие, 

– қазіргі халықаралық саясаттың ин-
тернационалды тілдерін жетік меңгерген 

Исова Л.Т., т.ғ.к., доцент,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
халықаралық қатынастар факультеті

«6М020200-ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР» 
МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРА: 

МҮМКІНДІКТЕР МЕН ЖАРҚЫН КЕЛЕШЕК КЕПІЛІ
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мамандар даярлау.
«6М020200-халықаралық қатынастар» 

мамандығы бойынша магистратурада есім - 
дері елде де, шетелдерде де танымал 
ғалым-профессорлар дәрістер оқып, магис-
трлік диссертацияларға жетекшілік етеді. 

Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы сырт - 
қы істер министрі және БҰҰ еліміздің тұ-
рақты өкілі болған белгілі дипломат, т.ғ.д., 
профессор Ақмарал Хайдарқызы Арыстан - 
бе кованың дәрістері отандық дипломатия 
тәжірибелері мен халықаралық қатынас-
тардың қазіргі күрделі детерминаттарын 
анықтауға, әлемдік саясат болмысын сарап-
тауға сай құрылған. 

Факультетте бірнеше жыл декан болған, 
сондай-ақ факультеттің ғылыми негізін қа - 
лыптастырушылардың бірегейі, т.ғ.д., про-
фессор Құралай Ертісқызы Байзақова ха-
лықаралық қатынастар теориясы және 
халықаралық қауіпсіздік аспектілері, Ор-
талық Азия аймағының қазіргі халықаралық 
қатынастар жағдайындағы үдерістері, жа - 
һан дану жағдайындағы халықаралық қаты-
настар мәселелеріне негіздеген курстарды 
дәрістейді. 

Халықаралық қатынастар маманды ғы-
ның американдық бағытын қалыптастырып, 
мамандық оқытылатын кафедраны бірне - 
ше жыл басқарған, факультеттегі ағылшын 
тілінде оқыту үдерісін жарақтап, американ-
дық Қазақстанды зерттеу бағытының 
белгілі ғалымдары Федерик Старр, Марта 
Олкотт секілді тұлғалар дәрісін факультет 
жастарына ұйымдастырып жүрген белгілі 
ғалым, т.ғ.д., профессор Фатима Тұрарқызы 
Кукеева қазіргі халықаралық қатынастар 
мәселелеріне, әлемдік мультимәдениет, 
әлемдік саясат, жаһандану жағдайындағы 
халықаралық қатынастар мәселелеріне 
және халықаралық қатынастар оқытудың 
әдіснамасына арналған элективті курс-
тарды ағылшын тілінде оқытады. Фатима 
Тұрарқызының жетекшілігіндегі американ-
дық зерттеулер орталығының АҚШ-тағы 
серіктес университеттерінде мамандық 
ма гис транттары семестрлік бағдарлама-
лармен, академиялық ықшамдылықпен бі-
лім дерін жетілдіруде. 

Мамандықтың еуропалық бағытын ны - 
ғайта, жапондық және үнділік зерттеуші-
лермен тығыз байланысын орнатуда, ма - 
гистранттардың академиялық ықшамды-
лығын үйлестіруге үлкен мүмкіндіктер т.ғ.д., 
профессор Мара Шаукатқызы Губайдулли-
наның ғылыми жетекшілігімен жүзеге асуда. 
М.Ш. Губайдуллина ШЫҰ халықаралық қа-

тынастар жүйесіндегі мүмкіндіктері, сыртқы 
саясат және халықаралық қатынастарды 
зерттеудің деректанулық тәсілдері, халық-
аралық қатынастар теориясы, халықаралық 
қатынастардың жаһандық құрылымдарының 
трансформациясы секілді базалық және 
элективті курстардан дәріс береді. 

Мамандықтың интеграциялық үдерістер 
жағдайындағы мүмкіндіктер төңірегіндегі 
зерттеулерін жүргізе оны ғылыми айна-
лымға енгізіп, тәжірибеде дәрістеуші, 
факультеттегі магистратурада білім беру 
мүмкіндіктерінің негізін қалаушылардың 
бірі, аймақтану кафедрасын бірнеше жыл-
дар басқарған т.ғ.д., профессор Клара 
Нәлдібекқызы Мақашева халықаралық қа - 
тынастарды оқытудың әдіснамасы, қауіп-
сіздік және интеграция мәселелеріне ар-
налған курстарды дәрістейді. 

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы бойынша тағы да белгілі ғылым 
докторлары, профессорлар Г.А. Мовкебаева 
және М.А. Ауған, кафедра меңгерушісі, 
т.ғ.к., доцент Е.С. Чукубаев, сонымен бірге 
ғылым кандидаттары, доценттер А.Р. Әліп-
баев, Л.Т. Исова, Ж.Қ. Идрышева, М.С. Мырза - 
беков, А.Б. Кузембаева, Г.С. Байкушикова, 
Л.Ф. Деловарова, М.С. Сарыбаевтар дәріс - 
тер оқып, семинарлар жүргізе, магистрант-
тардың педагогикалық, өндірістік және 
ғылыми тәжірибелеріне жетекшілік етеді. 

Магистранттар кафедра меңгерушісі, 
т.ғ.к., доцент Ермек Самарұлы Чукубаев 
жетекшілік ететін «Талейран» дипломатия-
лық-танымдылық клубының жұмысына да 
қатыса, клубта бакалавриат топтары ара-
сындағы шараларға атсалысады. 

Мамандықтың ғылыми лабораториясы 
факультет жанындағы мына ғылыми ор-
талықтар болып табылады:

Еуропалық ақпараттық орталық (ди-
ректоры, т.ғ.д., профессор Қ.Е. Байзақова);

Америкалық және демократиялық зерт-
теулердің ресурстық Орталығы (директоры, 
т.ғ.д., профессор Ф.Т. Кукеева);

НАТО жөніндегі ресурстық және ақ-
параттық орталық (директоры, т.ғ.к., доцент 
Е.С. Чукубаев);

Германдық зерттеу орталығы (ди - 
ректоры, т.ғ.д., профессор М.Ш. Губай дуллина). 

Аталмыш ғылыми зерттеу орталықтары 
магистранттарға ғылыми зерттеу жұмыс-
тарын даярлаудың және оны апробациядан 
өткізудің орталығы ғана емес, келешектегі 
сараптамалық және дипломатиялық қыз-
меттерін ғылыммен ұштастырудың да 
мектебі іспетті. 
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Зерттеу тәжірибесі барысында магис-
транттар ғылыми-зерттеу орталықтарында 
жоспарланған барлық шараларға қатысады. 
Орталықтардың веб-парақшаларын толты-
руға және жаңартуға ат салысады. 

Факультет ғалымдарының ғылыми 
байланысының мүмкіндіктері және тарап-
тануының арқасында магистранттарға уни - 
верситет шақыртуымен келген шетел ға-
лымдарының оқитын дәрістерінің де берері 
мол. 

Мысалы, НАТО жөніндегі ақпараттық 
ресурстар орталығы ұйымдастырған «НАТО-
ның Орталық Азиядағы серіктестері мен 
ынтымақтастағы» тақырыбы бойынша Ор-
талық Азиядағы НАТО кеңсесінің басшысы 
Р. Пульизи ханыммен дәріс-кеңес, сонымен 
қатар Американдық және демократиялық 
зерттеулердің ресурстық орталығының ұйым - 
дастыруымен американдық атақты халық-
аралық қатынастанушы Федерик Старрмен 
болған кездесу-дәрістер магистрант тарға 
ғана емес, факультет ғалымдарына да әсері 
мол болды. 

Еуропалық ақпараттар орталығының 
ұйымдастыруымен Еуропалық сыртқы бай - 
ланыс қызметінің Орталық Азия Басқар-
масының (ЕСВС) бастығы Тойво Клаар 
мырзаның қонақ-дәрісінің де табысты 
өткенін айта кету орынды. Сол шараның 
аясында Алматы ЖОО студенттері ара-
сында студенттердің «Қазақстан және Еуро - 
палық Одақ: шынайылық, болжам және үміт» 
тақырыбындағы магистрант К. Сейфуллина 
ғылыми эссесі жеңімпаз атанған еді. 

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы магистранттары өздеріне жұ-
мыс ұсынатын жұмыс берушілермен де 
ғылыми және тәжірибелік байланыста. 
Жұмыс берушілер ұйымдастыратын ғылы - 
ми-халықаралық конференциялар, конкурс-
тық және тағы да басқа атаулы шараларға 
магистранттарды үнемі тартып отырады. 

Алматы қаласындағы ҚР сыртқы істер 
министрлігі өкілдігі өткізетін теле-көпір, 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті 
қоры жанындағы саясат және әлемдік 
экономика институты және ҚР стратегиялық 
зерттеулер институты өткізетін ғылыми 
шараларға магистранттардың қатысуы аса 
белсенді. 

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы бойынша оқып, білім алған 
магистрлердің бірқатары ары қарай осы 
мамандық бойынша білімдерін докторан-
турада ұшастыру мүмкіндігін де жақсы 
жүзеге асыруда. Түлектер отандық жоғары 

оқу орындарымен қатар, шетелдерде де 
халықаралық бағдарламалар мүмкіндігін 
пайдаланып ғылыммен айналысуда. 
Мысалы, Президенттік «Болашақ» сти пен - 
дия сының иегерлері Ж. Арынов Ұлыбри - 
танияда, А. Абитбеков АҚШ-та докторан-
турада білімдерін жалғастыруда. 

«6М020200-халықаралық қатынастар» 
мамандығы бойынша магистранттардың 
академиялық ықшамдылығын қамтамасыз 
етіп, шетелдік іс-сапарларына бағдар бе - 
рудегі әріптестікті жүргізіп отырған универ-
ситеттер қатарында мына мемлекеттердегі 
келесідей ЖОО бар: 

АҚШ – Калифорния-Беркли Институты, 
Стэнфорд университеті;

Ұлыбритания – Кембридж универси-
тетінің Кембридж-Қазақстан форумы;

Германия – Ерікті университет, Еуропа-
лық Академия, Г. Шмидт атындағы әлемдік 
саясат Институты, Бундесвер Университеті;

Франция – Р. Шуман атындағы универ-
ситет, Ля Рошель Университеті; 

Испания – Кадис университеті;
Болгария – Экономика және саясат 

институты, Әлемдік экономика мен халық-
аралық қатынастар университеті;

Польша – Варшава университеті;
Ресей – Мәскеу Мемлекеттік Халық-

аралық қатынастар университеті (МГИМО), 
Ресей Халықтар Достығы Университеті;

Үндістан – Дели университеті;
Жапония – Цукуба университеті;
Түркия – Мимар Синан университеті, 

Мальтепе университеті, Кипр Халықаралық 
университеті;

Қытай – Шанхай университеті, Харбин 
технологиялық институты жанындағы сау-
да-экономикалық қатынастардың Қытай-
ресейлік ғылыми-зерттеу институты;

Тайвань – Чинь-Юнь Университеті жа - 
нындағы орталық азиаттық зерттеу Орта-
лығы.

Магистранттар өздеріне тағайындалған 
ғылыми жетекшінің зерттеу бағыты және 
магистрлік диссертация тақырыбының ая - 
сында жоғарыда аталған және тағы да 
ынтымақтастық орнату жөніндегі келіс-
сөздер жүргізіліп жатқан шетелдік жоғары  
оқу орындары және ғылыми орталықта-
рымен байланыс орнатып, ғылыми бағдар 
жүргізеді. 

Магистратураның алғашқы екі семес-
трінде мемлекеттік міндетті модульдер 
бойынша шет тілі (кәсіби), ғылым тарихы мен 
философиясы, педагогика және психология 
пәндерімен қатар, міндетті мамандандыру 
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модульдері ғылыми зерттеулерді ұйым-
дас тыру және жоспарлау (ағылшын ті лін - 
де), халықаралық қатынастардың өзек ті 
мәселелері, сыртқы саясат және халық-
аралық қатынастарды зерттеудің дерек-
танулық тәсілдері, халықаралық қатынастар 
және жаһандану үдерісі және халықаралық 
қатынастар теориясы базалық курстарды 
аяқтайды. 

Ал үшінші семестрде магистранттардың 
семестрлік бағдарламалармен шетелдік 
жоғары оқу орындарында білім алуына 
мүмкіндік жасалып, элективті курстар 
оқытылады. Оқу кредиті мен курстары 
ұқсас пәндер баратын оқу орнының жұмыс 
оқу жоспарына сай түзіледі. Тәжіри-
белер, магистранттың ғылыми-зерттеу жұ - 
мыстары және кешенді емтихан, магис-
трлік диссертацияны қорғауды жалпы оқы-
тылатын пәндер мен элективті курстарға 

қосқанда магистратурада жиналуы тиісті 
кредит саны – 59.

Міне, осындай ақпараттармен бөлісе 
отырып, Қазақстан Республикасының әлем - 
дік қауымдастықтағы қазіргі беделі мен 
қарышты қадамы, мемлекеттің елдігін қа-
лыптастыруға негіз болатын түбегейлі келе-
шегін қамтамасыз етуге сүбелі үлес қоса, 
Отандық ғылымды дамыта, сараптамалық 
ойларымен әдіснамасын кеңейтуді мақсат 
еткен гуманитарлық арнаулы жоғары білімі 
бар жастарды «6М020200-халықаралық 
қатынастар» мамандығы бойынша білім 
беретін, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ха-
лықаралық қатынастар факультетінің ха-
лық аралық қатынастар және әлемдік эко-
номика кафедрасында білімдерін ары қарай 
ұштауға шақырамыз!

Қош келіңіздер!!!
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың фи-
лософия және саясаттану факультетіндегі 
бакалаврды дайындайтын “Педагогика және 
психология ”мамандығы қазіргі заманға сай 
жаңа бағыт болып табылады. Дегенмен 
әлі күнге дейін «педагог-психолог» деген 
қандай маман иесі деген сұрақтар туындап 
жүр. Педагог-психолог мамандығының бас - 
ты міндеті әлемнің гуманитарлық бағыт-
тағы кәсіби келбетін қалыптастыру болып 
саналады. Ол жалпы адамзаттық құнды-
лықтардың тасымалдаушысы, өзінің өмірлік 
және кәсіби мағынасын тауып, жүзеге 
асыруға және оны өзгелердің жасауына 
көмектесетін педагог-психологтердің алғы-
шарттарын болжайды. Мұндай маман 
иесі оқу пәнімен, оқушылардың алдында 
оны ашу тәсілдерімен айналысатын пән 
оқытушысы ғана емес, сондай-ақ ол зиялы 
ғалым, мәдениет бастауларына қайта 
оралушы философ, білім алушының ішкі 
сұхбатына белсенді араласып, өз даусын 
естуге көмектесетін өсиетті сөздің иесі. 
Білімнің гуманизациялануы мен гума-
нитаризациялануына, білімді іргелі, терең 
меңгеруіне бағытталған, кәсіби маман-
дығына қолайлы әсер ететін, адами мәде-
ниеттегі барлық байлықтарын игеруіне, 
университеттегі білім берудің оңтайлы 
кәсіби мақсаты болашақ маманнан жан- 
жақты тұлға қалыптастыру. Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың аясындағы “Педагог-
психолог” мамандарын дайындау бары-
сында оларды іргелі және кәсіби біліміне 
қарай, күнделікті өзгеріске ұшырайтын еңбек 
нарығының жағдайына және мамандардың 
кәсіби деңгейінің талаптарына тез бейім-
деле алатындай етіп іріктеп алады.

«5В010300–Педагогика және психо-
ло гия» мамандығы бойынша білім 
алғандар төмендегі бағыттарда жұмыс 
істей алады:

– әртүрлі типтегі оқу-тәрбие мекеме-
лерінде педагог-психолог (мектепке дейінгі 

оқыту мен тәрбиелеу жүйесі; жалпы бі-
лім беретін орта мектеп, кәсіби мектеп, 
бейіндік мектептер: гимназиялар, лицейлер, 
колледжер);

– білім беру жүйесіндегі ҒЗИ-да кіші 
ғылыми қызметкер;

– колледжде педагогика және психо-
логия пәнінен оқытушы;

– интернаттарда, балалар үйлерінде, 
түзету және оңалту мекемелерінде;

– әкімшілік органдарында (Білім және 
ғылым министрлігінде, облыстық, аудандық 
білім беру мекемелерінде, әкімшілікте) 
маман ретінде;

– әртүрлі ұйымдарда кадрлық қызмет 
бойынша, кадрларды даярлау және қайта 
даярлау қызметтерінде менеджер.

Барлық қызығушылық тудырған адам-
дарды философия және саясаттану фа-
культетіне, оның ішінде “Педагогика және 
психология” мамандықтарын дайындайтын 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия 
және саясаттану факультетінің, педагогика 
және білім беру менеджменті кафедрасына 
шақырамыз. Осы мамандықты таңдаған 
талапкерлер, арнайы емтихан тапсырады, 
ол сұхбаттасу формасында өтеді. Ар найы 
емтихан – тек педагогикалық мамандық 
бойынша. Бұл емтихан сіздің ҰБТ-дан жиған 
балыңызға әсер етпейді! Бұл тек мұғаліммен 
дидарласып, бірнеше логикалық сұрақтарға 
жауап беруіңізбен шектеледі. Бұл емтихан 
– болашақ педагогтардың сапасын арттыру 
үшін, қарымыңыз бен қабілетіңізді анықтау 
үшін. Сіз осы емтиханды тапсырып, педа-
гогикалық мамандыққа қабілеттілігіңіз ту-
ралы куәландыру қағазын аласыз. Арнайы 
емтиханға құжаттарды қабылдау 20 маусым 
мен 4 шілде аралығы. Ал емтихан тапсыру 
уақыты 5 шілде мен 15 шілде аралығы. 
Құрметті талапкер, сіз осы мамандықты 
таңдасаңыз қателеспейсіз, өйткені бұл 
мамандық қазіргі таңдағы ең сұранысқа ие 
мамандық. 

Абдуллаева П.Т.,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің философия және саясаттану факультетінің 
педагогика және білім беру кафедрасының аға оқытушысы 

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ» – ЗАМАН ТАЛАБЫ
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Впервые в Государственной программе 
развития здравоохранения Рес публики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016–2019 
годы предусматривается развитие системы 
общественного здравоохранения и службы 
общественного здоровья (СОЗ).

Для реализации задач СОЗ требуют-
ся подготовленные специалисты с необхо-
димыми компетенциями и навыками. Евро - 
пейская программа основных знаний и 
навыков в области общественного здраво-
охранения определяет достаточно большой 
спектр компетенций для специалистов 
общественного здравоохранения. В связи 
с этим возникла необходимость трансфор-
мации образовательных программ через 
совершенствование содержания и расши-
рение профессиональных траекторий в 
послевузовском образовании.

Высшая школа общественного здраво-
охранения Казахского национального уни-
верситета им. аль-Фараби предлагает на 
обсуждение варианты трансформации об - 
разовательных программ подготовки спе-
циа листов для СОЗ по специальностям: 
«Медико-профилактическое дело», «Обще-
ственное здравоохранение», «Менеджмент 
в системе здравоохранения».

Вопрос подготовки кадровых ресур - 
сов в сфере общественного здраво-
охранения Республики Казахстан на се - 
годня при обретает особую актуальность 
в связи с тем, что впервые в Госу-
дарственной програм ме развития здраво - 
охранения Республики Казах стан «Ден - 
саулык» на 2016–2019 годы пред ус-
мат ривается развитие системы об - 
ще ственного здравоохранения. В соответ - 
ствии с лучшим международным опытом 
основой для развития системы здраво-
охранения станет формирование службы 
общественного здоровья (СОЗ) [1]. 

Основными функциями СОЗ Казах-
стана станут: информирование населения 
и его вовлечение в мероприятия по про - 
филактике и снижению вредного воздей - 
ствия различных факторов окружающей 
среды, нездорового питания и поведен - 
ческих рисков; обеспечение эпидемио-
логического мониторинга за инфекцион-
ными и неинфекционными заболеваниями, 
в том числе за нарушениями психиче-
ского здоровья и травматизмом; обеспе че-
ние, координация и расширение межсек-
торального взаимодействия; обеспечение 
соблюдения законодательства и других 
правовых норм в области охраны здо-
ровья; внедрение международных систем 
долгосрочного моделирования и прогнози-
ро вания развития заболеваний на регио-
нальном и национальном уровнях. 

Деятельность СОЗ будет тесным об-
разом интегрирована с системой оказания 
медицинской помощи населению, особенно 
с ПМСП, специализированными научно-
исследовательскими организациями и прог-
раммами.

Создание СОЗ предусматривает интег-
рированную структуру с разделением 
функций на республиканском и местном 
уровнях.

На республиканском уровне будут осу-
ществляться функции эпидемиологиче - 
ского мониторинга факторов риска инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний, 
разработка государственной политики и 
межсекторальных программ, научные ис-
следования в области общественного здра - 
воохранения, мониторинг состояния здо - 
ровья населения для установления проб лем 
общественного здравоохранения и прог - 
 нозирования их динамики, оценка эффек-
тивности, доступности и качества услуг, 
программ общественного здравоохранения. 

Калматаева Ж.А., Мамырбекова С.А.,
Усатаева Г.М., Утепбергенова Ж.М. 
КазНУ им. аль-Фараби, медицинский факультет –
Высшая школа общественного здравоохранения

УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ 
ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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На местном уровне СОЗ будет зани-
маться разработкой, планированием, реа-
ли зацией и мониторингом мероприятий 
по профилактике инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, в том числе 
скринингов и диспансеризацией совместно 
с первичной медико-санитарной помощью.

Приоритетной задачей СОЗ являет-
ся активизация мероприятий по профи-
лактике и мониторингу за основными со-
циально-значимыми неинфекционными за-
бо леваниями.

Соответственно, для реализации вы - 
шеуказанных задач СОЗ требуются подго-
товленные специалисты общественного 
здравоохранения с необходимыми компе-
тенциями и навыками.

В настоящее время система подго-
товки специалистов общественного здраво - 
охранения в Республике Казахстан скла-
дывается из додипломной подготовки 
(бакалавриата), постдипломного обучения 
(магистратура и PhD-докторантура – по 
профильному и научно-педагогическому 
направлению) и дополнительного (или 
непрерывного) профессионального образо - 
вания в виде курсов повышения квали-
фикации и переподготовки кадров.

С 2016 года в Казахском национальном 
университете им. аль-Фараби открылся 
медицинский факультет – Высшая школа 
общественного здравоохранения как один 
из первых шагов в трансформации обра-
зовательных программ подготовки кадровых 
ресурсов общественного здравоохранения 
Республики Казахстан.

В настоящее время медицинский фа-
культет реализует следующие программы 
послевузовского образования:

Магистратура: 
Медико-профилактическое дело – 

6М110500, магистр здравоохранения, ма-
гистр медицинских наук.

Общественное здравоохранение – 
6М110200, магистр здравоохранения, ма-
гистр медицинских наук.

Менеджмент в сфере здравоохранения 
– 6М050700, магистр делового администри-
рования здравоохранения

Физическая культура и спорт – 
6М010800

Докторантура:
Физическая культура и спорт – 6 D010800
Общественное здравоохранение – 66 

D110200.
Обучение проводится на трех языках: 

казахском, английском, русском. 

Европейская программа основных зна-
ний и навыков в области общественного 
здравоохранения определяет достаточно 
большой спектр компетенций для специа-
листов общественного здравоохранения. В 
связи с этим, ресурсы многопрофильного 
университета позволяют совершенствовать 
содержание и наполнение программ, уси-
лить научно-экспериментальную состав ную 
образования.

На сегодняшний день, обладая ог-
ромным потенциалом и современной ин-
фраструктурой, университет является 
круп ной интеллектуальной корпорацией, 
в которой функционируют 15 факультетов, 
8 научно-исследовательских институтов, 
в том числе Центр физико-химических 
методов исследования и анализа, Науч-
но-технический парк, Национальная нано-
технологическая лаборатория открытого 
типа, 4 института и 35 научных центров 
социально-гуманитарного профиля.

Необходимость трансформации обра-
зо вательных программ продиктована ре-
зультатами пилотных краткосрочных кур-
сов и фокус-групп среди специалистов, 
показавшими высокую востребованность 
в изменении содержания и расширении 
профессиональных траекторий в послеву-
зовском образовании.

Трансформация магистерской образо-
вательной программы по специальности 
«Медико-профилактическое дело» пред- 
 с  тавлена в трех направлениях: 1) эпиде-
миология и гигиена, 2) надзор и контроль 
в сфере защиты прав потребителей,  
3) эпидемиологический надзор и профилак-
тика ИСМП. Инфекционный контроль. 

В рамках первого направления уси - 
ливается составляющая часть в приме-
нении объективных и чувствительных инс - 
трументов для измерения различий и сход-
ства при физиологичном и патологическом 
состояниях (старость, раннее детство, 
беременность, выздоровление, начало бо-
лезни, развитие болезни, инвалидность и 
т.д.). 

В рамках второго направления, яв-
ляю щегося новым, включены вопросы за-
рубежного опыта в сфере защиты прав 
потребителей; понятие, становление и 
правовое регулирование защиты прав 
потребителей; формы и способы защи ты 
прав потребителей; досудебное регули-
рование споров; медиация как способ 
защиты прав потребителей; ответственность 
за нарушение прав потребителей; формы 



Al-Farabi.kz  23

МЕНІҢ БоЛаШаҚ МаМаНДЫҒЫМ

гигиенической регламентации окружающей 
среды; гигиенической регламентации в 
области гигиены атмосферного воздуха, 
гигиены рук, питания, детей и подростков; 
гигиены жилых и общественных знаний, 
применения полимерных металлов, радиа-
ционной гигиены. Новым содержанием 
является соблюдение требований техни-
ческого регламентов Таможенного Союза 
(о пищевой безопасности продукции, пред-
назначенной для детей, безопасности 
игрушек, соковой продукции из фруктов 
овощей и т.д.). 

В третьем направлении трансформации 
подверглась тема относительно лабора-
торных ошибок. Это продиктовано тем, 
что вероятность неблагоприятных послед-
ствий лабораторных ошибок и назначения 
неадек ватного лечения варьирует от 2,7% 
до 12%, но большая доля лабораторных 
ошибок (от 24,4% до 30%) отвечает за 
возникновение дополнительных проблем, 
не сказывающихся прямо на здоровье 
пациента [2]. 

Проблема ошибок рассматривается в 
рамках модели личных ошибок и основной 
фокус настроен на небезопасных действиях, 
ошибках и процедурных нарушениях, со-
вершенных людьми, непосредственно за-
дей ствованными в клиническом процессе: 
средним медицинским персоналом, вра-
чами, фармацевтами и сотрудниками ла-
бораторий. В данном подходе причиной 
небезопасных действий считаются как 
аберрантные ментальные процессы, такие 
как забывчивость, невнимательность, не-
достаточная мотивация, беспечность, не - 
брежность и неосторожность, так и пред  - 
намеренные невыполнения своих профес-
сиональных обязанностей. В связи с 
этим, в подготовке кадров нами уделяется 
внимание не только специфичным вопросам 
диагностики, но и вопросам биоэтики, 
безопасности пациентов, организационному 
поведению, персональной ответственности 
и правовой грамотности. Акцент делается 
на совершенствование образовательных 
программ по вопросам биобезопасности 
и биозащите, идентификации пациентов 
и анализов, эффективной политике 
биологической безопасности и биоло-
гической защиты лаборатории, техниче с- 
кого и программного обеспечения ла-
бораторной диагностики, внедрение, 
обеспечение и поддержание системы 
менеджмента качества в лабораторной 
диагностике.

По специальности «Общественное 
здравоохранение» усиливаются вопросы 
изучения инструментов для измерения 
взаимоотношений между социальным, се-
мейным, средовым, генетическим и био-
логическим (здоровье/болезнь) статусом, 
а также изучение внутренних и внешних 
рисков, точечных и кумулятивных эффектов 
для здоровья.

В рамках данной программы реализуются 
три траектории: 1. Эпидемиологический 
надзор и оценка здоровья населения;  
2. Укрепление здоровья и профилактика 
заболеваний; 3. Научно-исследовательская 
и педагогическая деятельность в области 
общественного здравоохранения. 

Также трансформация образовательной 
программы произошла в части расширения 
контингента обучающихся. Многолетний 
опыт подготовки кадров здравоохранения 
указывает на то, что базовое высшее об-
разование обучающихся по специальности 
«Общественное здравоохранение» не долж - 
но ограничиваться медицинским обра - 
зованием. На данную специальность могут 
претендовать не только с базо вым 
медицинским образованием, но и с 
экономическим, юридическим, психологи-
ческим, биологическим и другим базовым 
образованием. Это позволило подготовить 
магистров общественного здравоохранения 
для других ведомств: министерства на-
циональной экономики, министерства чрез - 
вычайных ситуаций, министерства здраво-
охранения и социального развития, минис-
терства образования. 

Одним из важнейших этапов в процессе 
развития системы здравоохранения в Ка-
захстане является обучение специалистов 
в сфере здравоохранения основным прин - 
ципам и практическим навыкам эффек-
тивного менеджмента. В связи с этим, 
запущена новая магистерская образова-
тельная программа «Менеджмент в сфере 
здравоохранении» – «Health administration», 
которая выполняется в двух траекториях: 
«Политика и управление здравоохра-
нением», «административный менеджмент 
в здравоохранении». На эту программу 
приглашаются все специалисты, которые 
являются или планируют заниматься уп рав-
ленческой деятельностью в сфере здра - 
воохранения: руководители, их заместители, 
экономисты, бухгалтеры, менеджеры по 
кадрам, менеджеры по стратегии и другие. 

Весь процесс обучения ориентирован 
на выборе профессиональной траектории и 
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может варьировать от 1, 1,5 – 2 годичного 
обучения.

При прохождении академических прог-
рамм, каждый обучающийся на постоянной 
основе может посещать действуют крат - 
косрочные курсы повышения и перепод-
готовки кадров, мастер-классы, интерак-
тивные клубы руководителей, выездные 
школы по всем направлениям и функциям 
общественного здравоохранения. Осо-
бенно важным является то, что в 

процессе подготовки кадров обществен-
ного здравоохранения в первую очередь 
уделяется внимание формированию ли-
дерских навыков, навыков эффективной 
коммуникации, социального маркетинга, 
ораторскому искусству. Понимание проб - 
лем и факторов, влияющих на здоровье, 
порой недостаточно для изменения 
ситуации, необходимо владеть навыками 
аргументации и уметь довести инфор мацию 
до лиц, принимающих решение. 
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В статье приведены возможности под-
готовки специалистов химического профиля 
новой формации на факультете химии 
и химической технологии КазНУ имени 
аль-Фараби. Представлены сведения по 
набору абитуриентов на учебу на фа-
культет по химическим специальностям, 
международной аккредитации и ранжи-
рованию образовательных программ. Крат - 
ко описаны новые основные учебные 
планы специальностей, разработанные на 
основе компетентностного подхода. Приве-
дена информация о международном со-
трудничестве факультета и реализации 
программы академической мобильности. 
Показано важное значение научно-иссле - 
довательских работ и публикации науч - 
ных изданий для повышения подготовки 
специалистов. Повышение квалификации 
преподавателей, постоянное сотрудниче-
ство с работодателями, обеспеченность 
учебного процесса современной литера-
турой также формирует специалистов 
новой формации. Представлены сведения 
о достижениях ученых и обучающихся 
факультета в 2015 году. Поставлена за - 
дача о подготовке магистров в рамках 
Государственной программы индустриаль-
но-инновационного развития Республики 
Казахстан.

В настоящее время в Республике 
Казахстан формируется и развивается 
инновационная экономика – экономика, 
основанная на знаниях. При этом для ее 
развития огромное внимание будет уделено 
подготовке специалистов новой формации, 
которая является главной миссией сис-
темы высшего образования. Казахский 
национальный университет имени аль-
Фараби как лидер высшего образования 
Казахстана проводит огромную работу 
в качестве субъекта рыночной экономи-
ки и по продвижению имиджа страны на 
мировом уровне [1]. Об этом свидетель-
ствуют последние достижения универ-

ситета в рейтинге мировых высших учеб - 
ных заведений в 2015 году: 275-ое место 
в глобальном рейтинге мировых универ-
ситетов агентства QS, 31-ое место по 
технологическому развитию в рейтинге 
Great Value College, 11-ое место в рейтинге 
агентства QS среди развивающихся стран 
Европы и Центральной Азии. Особо хочется 
отметить развитие университета с новой 
моделью Al-Farabi University Smart City для 
формирования «умного» студенческого кам - 
пуса с высококвалифицированными и кон-
курентоспособными специалистами.

Для реализации данной задачи на фа - 
культете химии и химической техноло - 
гии КазНУ как структурное подразделе-
ние университета проводится целенап-
равленная работа по улучшению подго-
товки специалистов [2]. Качество подго-
товки специалистов начинается с фор-
мирования контингента студентов. Про-
фориентационная работа и позитивный 
имидж факультета позволяют отобрать 
лучших абитуриентов, которые со школьной 
скамьи участвуют в различных олимпиадах 
и конкурсах научных проектов по химии. 
В 2015 году в бакалавриат по трем 
специальностям факультета поступили 
295 абитуриентов, из них 23 – обладатели 
«Алтын белгі», 4 – призеры республиканских 
олимпиад и конкурса научных проектов, 
54 – выпускники Назарбаевских интеллек-
туальных школ. Факультет ежегодно сов - 
местно с выпускниками факультета про - 
фессором Д.К.Мендалиевой и Р.Ермагам-
бетовым проводит олимпиады по химии 
среди школьников Западно-Казахстанской 
области, посвященные юбилею известного 
ученого-химика.

Факт о том, что абитуриенты из 
отдаленных регионов отдают приоритет 
при выборе вуза КазНУ им. аль-Фара-
би, подтверждают диаграммы по рас-
пределению государственных грантов по 
специальностям «Химическая технология 

Онгарбаев Е.К., Ескалиева Б.К., 
Мылтыкбаева Ж.К., Рахметуллаева Р.К. 
КазНУ имени аль-Фараби

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ХИМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
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неорганических веществ» и «Химическая 
технология органических веществ» в 
2015 году (рисунок 1). В 2015 году на 
эти специальности были выделены 210 
и 154 государственных гранта. Абиту-

риенты, несмотря на наличие в своей 
области регионального вуза по данной 
специальности предпочитают получить 
высшее образование в КазНУ им.  
аль-Фараби.

В 2016 году образовательные прог-
раммы бакалавриата и магистратуры по 
специальностям «Химическая технология 
неорганических веществ», «Химическая 
технология органических веществ» успешно 
прошли международную аккредитацию 
агентства ASIIN (Германия). Аккредитацию 
также прошли образовательные программы 
магистратуры по специальностям «Хими-
ческая технология взрывчатых веществ и 
пиротехнических средств», «Нефтехимия», 
«Наноматериалы и нанотехнологии». Это 
свидетельствует о соответствии уровня 
подготовки специалистов по этим прог-
раммам уровню подготовки в вузах ев-
ропейских стран. В 2016 году университет 
по всем трем специальностям бакалавриата 
факультета в национальном рейтинге вузов 
Республики Казахстан по оценкам НААР 
занял 1-ое место (таблица 1) [3].

Во всех факультетах университета с 
2013 года образовательные программы 
бакалавриата реализуются по основ-
ным учебным планам на основе 
компетентностного подхода [4]. Основное 
изменение в учебных планах произошло 
введением STEM-модулей, увеличением 
кредитов на дисциплины естественно-
научного направления (математика, физика), 
базовые и профильные дисциплины. Также 
в соответствии с основными направлениями 
индустриально-инновационного развития 

страны на 4-ом курсе студенты буд ут 
обучаться по индивидуальным обра зова - 
тельным траекториям как «Химия и тех - 
нология редких элементов», «Ком плекс - 
ная переработка минерального сырья», 
«Химическая технология тонкого органи-
ческого синтеза», «Химическая технология 
переработки нефти и газа», «Химическая 
технология полимеров» и др. Оценка знаний 
студентов на экзаменах осуществляется по 
компетентностно-ориентированным воп-
росам.

Повышению уровня получаемых 
знаний нашими студентами способствует 
программа приглашения зарубежных спе-
циалистов. Ведущие ученые иностранных 
вузов не только проводят занятия, они 
становятся соруководителями магистрантов 
и докторантов, публикуют совместные 
научные статьи, выпускают монографии. В 
2015 году на факультете для чтения лекций 
побывали 24 приглашенных профессоров, 
из них особо хотелось бы отметить 
лауреата Нобелевской премии по химии 
за 2103 год, профессора университета 
Южной Калифорнии (США) Арье Варшель. 
В 2014-2015 учебном году на факультете 
в течение одного семестра преподавали 
проф. Ф.Х.Уракаев из Института геологии и 
минералогии СО РАН и проф. Р.М.Исламова 
из Санкт-Петербургского государственного 
университета.

а                                                        б
Рисунок 1 – Распределение государственных грантов по вузам РК в 2015 году  

по специальностям «Химическая технология неорганических веществ» (а) и
«Химическая технология органических веществ» (б)
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Таблица 1 – Национальный рейтинг вузов Республики Казахстан 2016 года по 
специальностям бакалавриата химического профиля

Место Высшее учебное заведение Баллы
5В060600 – Химия

1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 6615
2 Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 2366
3 Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова 1355

5В072000 – Химическая технология неорганических веществ
1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 7082
2 Государственный университет им. Шакарима г. Семей 2276

3 Южно-Казахстанский государственный университет имени 
М.О.Ауэзова 2237

5В072100 – Химическая технология органических веществ
1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 9953
2 Алматинский технологический университет 2096

3 Южно-Казахстанский государственный университет имени 
М.О.Ауэзова 2089

Создание совместных лабораторий с 
ведущими зарубежными вузами повышает 
не только рейтинг университета, но и сви-
детельствует о заинтересованности зару-
бежных коллег в проведении сов мест ных 
научных исследований. Например, учены-
ми факультета создана совместная лабора-
тория в университете Росток (Гер мания), 
открыта лаборатория в университете Карачи 
(Пакистан), функционирует лабо ратория по 
радиационной экологии, наз ванной именем 
Марии Склодовской-Кюри по инициативе 
Польского химического общества.

В последние годы реализация Болон-
ского процесса сильно продвигается в связи 
с внедрением программы академической 
мобильности. Возможность отправить сту - 
дентов на обучение в течение одного 
семестра, стажировка магистрантов в 
течение 10 дней, стажировка докторантов 2 
раза в течение 2-х месяцев за весь период 
обучения в зарубежных вузах позволили 
сильно повысить уровень подготовки наших 
обучающихся, владение иностранным язы-
ком, коммуникабельность и расширение 
кругозора, общение со сверстниками – 
иностранными студентами. Сейчас на 
факультете открыты группы с английским 
языком обучения по всем специальностям 
по всем трем уровням подготовки. В 
2014-2015 учебном году 21 магистрант 
факультета обучался в течение одного 
семестра в университетах Вулверхэмптон 
(Великобритания), Кайзерслаутерн (Герма - 

ния), Гази (Турция), Мичиганском техно-
ло гическом университете (США), Белго-
родском государственном университете 
и Московском институте стали и спла-
вов. Также с 2014-2015 учебного года 
начата подготовка магистров по програм-
мам двухдипломного образования с Белго-
родским государственным университетом, 
Московским институтом стали и спла-
вов и доктора PhD с Валенсийским поли-
техническим университетом (Испания). В 
2014 году докторант факультета З.С.Конус - 
паева защитила диссертацию в универ-
ситете Лион-1 (Франция) по программе 
двухдипломного образования. Кроме того, 
ежегодно 5 студентов зарубежных вузов 
проходят стажировку в лабораториях фа-
культета и НИИ по программе IAESTE и 
направлению вузов.

Для повышения уровня подготовки 
специалистов огромное влияние оказывает 
привлечение обучающихся к научно-ис-
следовательским работам. Традиции и раз-
витие научных школ по химии и химической 
технологии на факультете способствуют 
и преподавателям, и обучающимся 
постоянно заниматься научными иссле - 
дованиями. В 2015 году объем финан-
сирования НИР факультета составил 
1,164 млрд. тенге (рисунок 2), примерно 
10 % которого выделяется обучающимся 
для выполнения проектов. Результаты 
НИР ученых факультета вышли на инно-
вационный этап развития: по итогам 2-х 
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проектов «Коммерциализация технологий» 
под руководством проф. М.К.Наурызбаева 
созданы завод по переработке минераль-
ных шунгитовых пород производственной 
мощностью 2000 т в год в поселке Ауэзов 
Восточно-Казахстанской области и завод 
по производству активированных углей и 
углерод-минерального сорбента на базе 

Агробиостанции КазНУ [5]. Открытие за-
водов позволило трудоустроить 25 человек, 
на данных заводах студенты факультета 
проходят производственную практику. Ожи  - 
дается также по остальным проектам 
Всемирного банка и МОН РК провести 
коммерциализацию технологий и создать 
инновационное предприятие.

Продвижение и коммерциализация 
результатов научных исследований не-
возможны без обсуждения среди научной 
общественности и опубликования в 
мировых научных журналах. В 2015 году 
учеными факультета опубликованы 32 
публикации, входящие в базу данных 
Thomson Reuters, 42 – в базу данных 
Scopus. В этом плане факультет и НИИ 
также являются инициаторами и издателями 
научных журналов, которые включены в 
список изданий, рекомендуемых Комитетом 
контроля в сфере образования и науки 
РК [6]. На факультете издаются журналы 
«Вестник КазНУ. Серия химическая» 
и «International Journal of Bioilogy & 
Chemistry», которые с 2014 года перешли 
на прием и опубликование статей через 
сайт с присвоением индекса DOI. Это 
способствует дальнейшему включению 
указанных журналов в базу данных Scopus. 
РГП «Институт проблем горения» издает 
международный журнал «Eurasian Chemico-
Technological Journal», который входит в 
базу данных Scopus и имеет импакт-фактор 
SCImago Journal & Country Rank. Институт 
также выпускает международный журнал 
«Горение и плазмохимия».

Современный интенсивно меняющийся 
рынок образовательных услуг требует от 
преподавателей постоянного повышения 
квалификации. Если преподаватели наряду 
со студентами не владеют современными 
технологиями, то качество преподавания 
может со временем уменьшаться. Ны-
неш нее время требует от ученых и пре-
подавателей владеть иностранным языком, 
IT-технологиями, оказать дополнительные 
профессиональные услуги. В 2015 году 
преподаватели факультета прошли стажи-
ровку по программам «Болашак», DAAD и 
Erasmus Mundus. В 2014 году заведующий 
кафедрой общей и неорганической химии 
Б.М.Уралбеков защитил PhD диссертацию в 
университете Йозефа Стефана (Словения). 
К постоянному усовершенствованию своих 
знаний также подталкивает ежегодный 
рейтинг ППС, принятый на университете.

Учебно-методическая обеспеченность 
учебного процесса всегда стояла на по-
вестке дня системы высшего образования. 
Обеспечение студентов качественной ли - 
тературой всегда необходимо для само-
стоятельной работы, несмотря на повсе-
местное использование Интернета. Препо-
давателями факультета в 2015 году в 

Рисунок 2 – Объем финансирования НИР факультета за 2008-2015 гг. (в тыс. тенге)
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соответствии с тематическим планом издано 
36 учебно-методической литературы. Из 
них хотелось бы особо выделить учебники, 
изданные в 2014 году под грифом МОН РК 
при содействии Ассоциации вузов РК:

Оспанов Х.К., Камысбаев Д.Х., Абла-
нова Е.Х., Шабикова Г.Х. Физикалық химия. 
– Алматы, 2014. – 544 с.

Мансұров З.А., Діністанова Б.Қ., Керім-
құлова А.Р., Нәжіпқызы М. Нанотехнология 
негіздері. – Алматы, 2014. – 248 с.

Эткинс П., де Паула Дж. Физикалық 
химия. 3-ий том. Перевод Е.Х.Аблановой. – 
Алматы, 2014. – 512 с. 

Эти учебники были и остаются на-
стольными книгами будущего специалиста-
химика.

В настоящее время в условиях ры-
ночных отношений перед отечественным 
образованием возникли новые задачи и 
проблемы, которые требуют пересмотра 
и обновления системы подготовки спе-
циалистов-химиков с учетом запросов ра - 
ботодателей. Факультетом налажена произ - 
водственная практика для студентов стар - 
ших курсов более чем на 30 отечествен-
ных предприятиях, в их числе АО 
«Karachaganak Petroleum Operating», ТОО 
«Павлодарский нефтехимический завод», 
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», 
ТОО «Henkel Bautechnik Kazakhstan», РГП 
«Национальный центр по комплексной 
переработке минерального сырья Респуб-
лики Казахстан», РГП «Научный центр 
противоинфекционных препаратов», АО 
«Конденсат», ТОО «Независимый центр 
экспертизы нефтепродуктов Organic», ТОО 
ПК «Дорпласт Инвест» и др. [7].

Поставленная таким образом рабо- 
та факультета позволила ученым и препо-
давателям факультета достичь высоких 
достижений в сфере образования и науки 
на международном уровне. В 2014 году 
проф. Х.К. Оспанов получил диплом 
Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений и золотую медаль 
РАЕН за свое 4-ое научное открытие. 
Результаты работ Х.К. Оспанова позволили 
оформить на них зарубежный патент. 
Старший преподаватель Е.О.Досжанов 
наг ражден дипломом «Лучший молодой 
ученый Евразии» по итогам конкурса, 
организованного Союзом молодых ученых 
и специалистов Евразии при поддержке 
Научного совета Российской академии 
наук по комплексным проблемам евра-
зийской экономической интеграции, мо-

дернизации, конкурентоспособности и ус - 
тойчивому развитию при Президиуме 
Российской академии наук. В 2015 году 
старший преподаватель Г.С.Ирмухаметова 
стала лауреатом премии Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан - Лидера 
нации и обладателем государственной 
стипендии для талантливых молодых 
ученых. Докторант 1-го года обучения 
М.Ауелханкызы была удостоена премии 
1-ой степени VIII международного конкурса 
проектов молодых ученых, организованного 
Российском химическим обществом име - 
ни Д.И.Менделеева, Российским союзом 
химиков и Российским химико-техноло-
гическим университетом имени Д.И.Менде-
леева.

Передача знаний студентам и во-
влечение их в научно-исследовательскую 
работу осуществляется в тандеме с со-
циально-воспитательной работой. В 2014 
и 2015 году студенты факультета завоевали 
Гран-при ежегодного фестиваля студентов 
университета по художественной само-
деятельности «Студенческая весна». Сту-
денты факультета постоянно занимают 
призовые места в конкурсе «1 курс та-
ланттары», Кубок Ректора, спортивных 
соревнованиях. Для поддержки студентов 
с отличной успеваемостью и из социально 
незащищенных семей назначаются спон-
сорские стипендии. Выпускники факультета 
академики К.С.Кулажанов, А.А.Жарменов, 
К.К.Аубакирова, З.Г.Катранова, А.Б.Туктин 
перечислили внушительные средства в 
эндаумент-фонд, созданный для развития 
и поддержки университета.

С 2015 года начата подготовка спе-
циалистов в связи с реализацией второй 
пятилетки Государственной программы 
индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан. Факультет химии и 
химической технологии КазНУ имени аль-
Фараби в соответствии с этой программой 
реализует программы подготовки магис-
тров профильного направления по секто - 
рам «Промышленная химия» и «Агро-
химия» со сроком обучения 1,5 года, в 
2015-2016 учебном году были приняты 
200 магистрантов. При этом акцент 
при подготовке магистров уделяется их 
практике на базе ведущих предприятий 
страны и сотрудничеству с известными 
зарубежными вузами. Все магистранты 
заключили трехсторонние договора с ве-
дущими предприятиями химической про - 
мышленности с дальнейшим тру-
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доустройством. Более 50 преподавателей 
прошли курсы повышения квалификации 
в предприятиях ТОО «КазФосфат», ТОО 
«КазАзот», АО «Ромат», Атырауском неф - 
теперерабатывающем заводе, АО «Кон-
денсат», Павлодарском нефтехимическом 
заводе, ТОО «Кайнар АКБ» и др. Кафедрой 
общей и неорганической химии открыт 

филиал кафедры на базе ТОО «КазФосфат» 
(г. Тараз).

Таким образом, с мощным научно-
техническим потенциалом и современной 
материально-технической базой факультет 
осилит поставленную перед собой задачу 
– подготовить специалистов химического 
профиля новой формации.
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Кафедра социологии и социальной 
работы КазНУ им. аль-Фараби на про-
тяжении последних трех десятилетий 
готовит научные кадры по социологии. 
На ее базе успешно функционировали 
образовательные программы аспирантуры 
и докторантуры, действовали советы по 
защите кандидатских и докторских дис-
сертаций. Благодаря кадровому составу 
кафедры, в который входили ведущие 
профессора и доценты социологии, было 
подготовлено несколько десятков дипло - 
мированных учебных кадров для универ-
ситетов, институтов и исследовательских 
центров Казахстана.

В 2010 году по решению Министерства 
образования и науки университетским 
программам по получению степеней в 
социологии было позволено создавать 
собственные экспериментальные програм-
мы. В результате реформирования сис - 
темы подготовки научных кадров Кафед - 
ра социологии и социальной работы 
КазНУ им. аль-Фараби стала одним из 
двух центров в стране, где развивается 
новая программ подготовки докторов фи-
лософии по специальности «Социология». 
Это позволило кафедре иметь большую 
академическую свободу в изменении прог-
раммы и построении новых индивидуальных 
траекторий обучающихся. 

Программы PhD по Социологии дей-
ствуют с 2010 года на казахском и русском 
языках, с 2014 – на английском по выбору 
студента. В 2013 году Кафедра социологии 
и социальной работы запустила новые 
проекты академических программ. Все 
эти годы студенты Программы PhD по 
Социологии учатся согласно эксперимен-
тальному академическому плану, ежегодно 
разрабатываемому и обновляемому веду - 
щими профессорами кафедры в соответ-
ствии с запросом работодателей. 

В 2015-2016 учебном году кафедра 
предложила обновленную учебную прог-

рамму. В ней сокращено количество тео-
ретических курсов, прослушиваемых сту-
дентами (с 12 до 6 курсов), и еще больший 
упор сделан на исследовательскую работу, 
начиная с первого семестра. При разработке 
основного учебного плана используется 
опыт ведущих зарубежных университетов, 
а также учитываются актуальные и вос-
требованные направления научных и прак - 
тических исследований по изучению об-
щественных проблем в Казахстане. Бла-
годаря этому студентам предлагаются 
новые модули и индивидуальные траек-
тории обучения. Важным компонентом об-
учения является профессиональная прак - 
тика, включая педагогическую, а также 
участие докторантов в научных семинарах, 
выполнение научно-исследовательской ра - 
боты, оформление диссертационной работы.

Для обучения в данной программе 
приглашаются специалисты в области 
социальных исследований, которые имеют 
опыт исследовательской работы в государ-
ственных и частных структур и преподавания 
в вузах в области социологии и смежных 
социальных наук. Также программа PhD 
может заинтересовать государственных 
служащих и менеджеров, занимающихся 
социальными проектами.

Абитуриентам предлагаются програм-
мы докторантуры научно-педагоги-
ческойипрофильнойнаправленности. 
Данные образовательные программы ориен - 
тированы на подготовку научных и научно-
педагогических кадров высшей квали-
фикации в высших учебных заведениях и 
научных организациях. 

Основной целью программы PhD 
является подготовка специалистов высокого 
уровня, способных самостоятельно органи - 
зовывать и осуществлять учебную, научно- 
исследовательскую и профессиональную 
деятельность в области социологии; при-
менить системный и междисциплинарный 
подходы к решению сложных социальных 

Шеденова Н.У., д.социол.н., 
доцент кафедры социологии и 
социальной работы КазНУ им. аль-Фараби 

О ПРОГРАММЕ ДОКТОРАНТУРЫ PHD 
ПО СОЦИОЛОГИИ
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проблем; сформировать социологический 
образ мыслей. 

Программа развивает креативность и 
социальную ответственность студентов; 
использование продвинутых интегрирован-
ных курсов, которые содержат различные 
области социального знания; развивает 
способность проанализировать актуаль-
ные проблемы и найти способы их реше-
ния, стимулировать формирование специ-
фических профессиональных навыков. 

Задачи образовательной програм-
мыPhDпосоциологии:

– обеспечить комплексное понимание 
инновационных технологий обучения, раз - 
вивающих социальную активность, сфор - 
ми ровать креативное мышление и лич-
ностную позицию специалиста при оценке 
современных проблем; 

– сформировать глубинное и системное 
понимание современных теорий и мето-
дологии социологических, социальных и 
маркетинговых исследований, навыки при-
менения базовых и инновационных техник 
анализа данных в предметных областях; 

– развить навыки применения техно-
логий моделирования и прогнозирования 
при научном обосновании важнейших со-
циально значимых проблем и задач;

– сформировать способность к кон-
цептуальному осмыслению постоянно из - 
меняющейся социальной среды, разра бот - 
ке оригинальной концепции самостоя-
тельного научного исследования как необ-
ходимым условиям эффективного развития 
современного научного знания;

– овладеть на практике ключевыми 
компетенциями, которыми должен обладать 
специалист, ответственный за весь ком-
плекс активной деятельности в сфере 
социальных исследований;

– освоить логику организации мирового 
и казахстанского рынка социологических 
услуг, разбираться в его ключевых субъектах 
и трендах.

Количество претендентов на эту об-
разовательную программу зависит от 
государственного заказа. Каждый год МОН 
РК выделяет 1-2 гранта на обучение в 
докторской программе по специальности 
«Социология» в КазНУ им.аль-Фараби. За 
последние пять учебных лет на программу 
в наш университет поступило 9 человек, 
которые представляют социогуманитар-
ные кафедры казахстанских университетов, 
научные институты и социологические 
исследовательские центры. Четыре чело-

века успешно защитились и им присвоена 
степень доктора PhD по социологии.

Докторанты с учетом своих исследо-
вательских интересов выбирают индиви-
дуальную траекторию обучения, в част-
ности, по образовательным программам 
«Экономическая социология» и «Приклад-
ная социология». В рамках программ они 
выбирают прослушивание отдельных дис-
циплин на трех языках – казахском, русском, 
английском.

Срок обучения программы по гранту 
составляет три года, в том числе первые 
3 семестра, посвященные теоретическому 
обучению (посещение курсов по кредитам) 
и исследованиям, и последние 3 семестра 
– только исследованиям. В соответствии с 
требованиями программы, студенты должны 
выполнить исследование до окончания 
3-летней программы. Тем не менее, после 
завершения программы в течение шести 
месяцев студенты имеют возможность 
завершить диссертацию и выйти на защиту. 
Защита диссертации в дополнительный 
год разрешается диссертационными сове-
тами в обоснованных случаях (подготовка 
и издание обязательных статей в рецен-
зируемых журналах). В среднем, исследо-
вание докторантов PhD занимает от 3,5 до 
5 лет.

Эффективное обучение студентов 
предполагает освоение ими общекультурных 
и профессиональных компетенций, что 
позволит им в будущем быть конкуренто-
способными специалистами, строить науч-
ную и преподавательскую карьеру.

Общекультурные компетенции:
– Владение культурой научного пись-

ма для грамотного написания научных 
материалов и публикаций, подготовки и 
оформления докторской диссертации, пред - 
ставления научных результатов на нацио-
нальном или международном уровне.

– Способность представлять получен-
ные знания и научные достижения коллегам 
и научному сообществу с целью расшире-
ния исследовательских и образовательных 
границ и изменения традиционного пред-
мета социального знания.

– Способность самостоятельно решать 
задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической дея-
тельности, которые требуют углубления 
профессиональных знаний, развития ми-
ровоззрения и профессиональной культуры.

– Владение современными информа-
цион ными технологиями и специальными 
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компьютерными программами для получе-
ния, обработки, систематизации, анализа 
и хранения научной информации и ре-
зультатов самостоятельных научных ис-
следований, их представления в форме 
отчетов и презентаций.

– Способность осуществлять эффек-
тивную устную коммуникацию и деловую 
переписку с различными научными орга - 
низациями в области социальных иссле-
дований на государственном, официальном 
и иностранных языках.

– Знание норм педагогической и научной 
этики ученого-исследователя, умение сфор - 
мировать личностную и социальную по - 
зицию социолога, самостоятельно разви-
вать профессиональную мотивацию и 
качества.

– Способность к взаимодействию с 
разными группами населения в ходе научной 
и социальной деятельности, локальному и 
международному сотрудничеству в научно-
профессиональной деятельности для ре-
шения научных, педагогических, социально-
значимых проблем.

– Владение навыками разработки и 
участия в индивидуальных и коллективных 
проектах по социологической и междисцип-
линарной тематике.

– Готовность принимать на себя 
инициативу и ответственность в профес - 
сиональной, научной и научно-педагоги-
ческой деятельности, проявлять лидерские 
качества и навыки работы в команде.

– Способность критически осмысливать 
социологическое и междисциплинарное 
социальное знание, быть креативной лич-
ностью в профессиональной деятельности, 
адаптироваться к изменениям и внедрять 
инновации.

Профессиональные компетенции:
– Знание современных социологических 

парадигм, основных тенденций и направ-
лений развития мировой и отечественной 
социологической науки, способность к их 
критическому анализу и применению для 
построения собственной концептуальной 
базы.

– Навык самостоятельной разработки 
дизайна собственного социологического 
исследования – постановки исследователь-
ских вопросов, организации этапов иссле-
дования, определения стратегии и методов 
научного исследования, проектирования 
методов анализа данных.

– Владение практическими навыками 
по самостоятельному проведению коли-

чественных и качественных исследований, 
квалифицированного объяснения, анали за 
и прогнозирования современных социаль-
ных процессов в рамках одной из отраслей 
социологии.

– Осведомленность об особенностях, 
механизмах и основных тенденциях раз-
вития современного общества, глобальных 
и региональных социально-экономических 
и политических, культурных и политических 
процессов.

– Знание и применение основных 
научных методов социологического иссле-
дования, мониторинга и диагностики, мо-
делирования социальных, экономических, 
политических, культурных явлений, процес-
сов, отношений.

– Способность осуществлять диагнос - 
тику политических, культурных, экономи-
ческих рисков развития и актуальных 
проблем современного общества в кон - 
тексте глобализации и единого информа-
ционного пространства.

– Умение анализировать современные 
процессы социальной модернизации и 
трансформации институтов, конструирова-
ния новых социальных ландшафтов, со-
циальных групп и структур.

– Владение математическими мето-
дами анализа, навыками применения рег-
рессионных и многомерных статистических 
методов, анализа социологических данных 
современными программными пакетами ста-
тистической обработки данных (SPSS и др.).

– Владение научной методологией, 
методикой и техникой проведения социо - 
логического исследования, навыками раз-
работки и использования социологического 
инструментария, организации и проекти-
рования научных исследований и социаль-
ной деятельности.

– Умение применять современные ме - 
тоды и инструменты дизайна исследо вания, 
социального проектирования и мо  делиро-
вания социальных объектов и процессов для 
изучения актуальных проб лем общества и 
принятия управленческих решений.

Главной составляющей обучения в 
докторантуре является выбор научной 
темы и написание диссертации. Тема об-
суждается научным руководителем и про - 
фессорами кафедры. Поощряется учас-
тие докторанта в научных проектах и 
следованиях кафедры.

Научная работа кафедры социологии 
и социальной работы проводится в сле-
дующих областях исследования:
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1. Социальная структура и социальная 
стратификация казахстанского общества, 
формирование среднего класса;

2. Образовательные стратегии моло-
дежи и вопросы их трудоустройства;

3. Социально-экономические стратегии 
городских и сельских домохозяйств;

4. Развитие ценносто-нормативной 
струк туры современного общества;

5. Социологический анализ семейных и 
гендерных отношений;

6. Трудовые ценности и развитие со-
циально-трудовых отношений;

7. Городское пространство и социаль-
ные вопросы городской политики.

Наши студенты докторантуры рабо - 
тают над актуальными темами социо-
логических исследований, отвечающими 
новым социальным практикам и инсти-
тутам социальной жизни. Среди них: 
«Современные молодежные субкультуры 
г. Алматы» (Биекенова Н.), «Политические 
ориентации в рамках системы ценностей 
современных казахстанских студентов» 
(Кокушева А.), «Социальное благосостояние 
населения в чрезвычайных ситуациях» 
(Омарова А.), «Домашние стратегии в опре - 
делении профессионального выбора выпуск-
ника: методы и ресурсы» (Шнарбекова М.), 
«Социально-экономический статус мо-
нородительских семей крупного города: на 
примере г. Алматы» (Шабденова А.) и другие.

Одним из преимуществ программы 
докторантуры по социологии является 
то, что помимо отечественного научного 
руководителя докторант имеет возможность 
получения консультаций со стороны 
зарубежного научного руководителя. Как 

правило, это известный ученый в области 
научных поисков докторанта, который 
работает в ведущем университете. Среди 
научных руководителей докторантов про-
фессора: Сесилия Менхивар, Университет 
Канзаса (США), Виктор Агаджанян, Уни-
верситет штата Аризона (Темпе, США), Ким 
Мён Су, Университет Хайнань (Сеул, Южная 
Корея), Азамат Жунисбай, Питцер-Кол-
ледж (Клермонт, Соединенные Штаты), 
Балиар Сангера, Школа социальной поли - 
тики, социологии и социологических ис сле-
дований, Кентский университет (Велико-
британия) и другие. Обычно, на втором 
или третьем году обучения студент от-
прав ляется в заграничную поездку, ко-
торая длится от 2 до 4 месяцев, и под 
руководством зарубежного консультанта 
готовит исследовательские материалы для 
его докторской работы, знакомится с 
работой зарубежных научных центров и 
университетов, участвует в семинарах и 
конференциях.

Важным требованием завершения 
обучения в программе PhD по социологии 
является как подготовка научных статей 
в ведущих казахстанских журналах, так и 
участие с докладами в международных 
конференциях и выпуск научных публикаций 
в журналах, имеющих рейтинг Scopus и 
Tompson Reuters. Данные достижения наших 
выпускников докторантуры позволяют им 
востребованными в университетах, науч-
ных институтах и центрах, в сфере госу-
дарственного управления социальными 
проектами, проходить стажировки в зару-
бежных вузах, строить успешные научные и 
профессиональные карьеры.

Моя БУДУщая ПРоФЕссия
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воПРос-отвЕт

1. Жоғары оқу орнына түсу үшін қабылдау комиссиясына қандай құжаттар 
тапсыру керек? 

Жауап: Талапкер әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың қабылдау комиссиясына қабылдау 
туралы өтінішпен бірге келесі құжаттарды тапсырады:

1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) кәсіптік бастауыш (техникалық және кәсіптік) немесе кәсіптік орта (орта білімнен 

кейінгі) оқу орнын бітіру туралы аттестат немесе диплом (түпнұсқа);
3) 3 х 4 көлемдегі алты фотосурет;
4) 086-У түріндегі медициналық анықтама;
5) 063-егу картасының көшірмесі;
6) кешенді тестілеудің немесе ҰБТ сертификаты;
7) білім беру гранты тағайындалғаны туралы куәлігі (болған жағдайда);
8) ер балаларды әскери тіркеу туралы куәліктің көшірмесі.

2. Студенттермен алмасу бағдарламасы бойынша қай елдерде білім алуға 
болады? 

Жауап: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бүгінгі күні төмендегі 
мемлекеттермен 400-ден астам келісім-шартқа отырған:

Ресей, Корея, Жапония, Түркия, Қытай, АҚШ, Франция, Германия, Испания, Италия, 
Индия, Ұлыбритания, Польша, Египет, Малайзия, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, 
Чехия, Португалия, Бразилия, Украина, Болгария, Греция, Израиль, Кипр, Сауд Арабиясы, 
Біріккен Араб Әмірліктері, Иран, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Беларусь 
Республикасы.

3. ҰБТ-ның жаңа форматы бойынша мектеп бітірушілері жоғары оқу орнына түсу 
кезінде қандай емтихандар тапсырады? Шекті балы қанша? 

Жауап: Мектеп бітіруші түлектер ҰБТ-ның жаңа форматы бойынша тестілеу өткізу 
пункттерінде 3 міндетті пән: математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы 
және 2 бейіндік пәннен (таңдаған мамандықтарына байланысты) тест тапсырады; 

Шығармашылық емтихандары бар мамандықтар үшін 2 міндетті пән (оқу сауаттылығы, 
Қазақстан тарихы) және 2 шығармашылық емтихан.

Максималды балл – 140, шекті балы – 65.

4. Қай уақытта ҰБТ, КТ қайта тапсыруға болады? 
Жауап: Үлгілік қағидалардың 43-тармағында белгіленген шекті балды алмаған, 

нәтижелері жойылған түсушілер және ҰБТ мен КТ-ға қатыспаған адамдар үшін ЖОО-ға 
ақылы негізде түсу үшін күнтізбелік жылғы 19-24 тамыз аралығында ҰБТ және КТ қайта 
өткізіледі, бұл ретте түсушілер күнтізбелік жылғы 1-8 тамыз аралығында ЖОО-ның қабылдау 
комиссиясына келесі құжаттарды тапсырады:

№ 502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша ҰБТ-ға және КТ-ға қатысу үшін өтініш;
3 x 4 көлеміндегі екі фотосурет;
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
Үлгілік қағидалардың 6 және 7-тармақтарына сәйкес тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені 

туралы түбіртек;
5) № 902 бұйрықпен бекітілген 086-У нысандағы медициналық анықтама.
Мүгедек балалар, мүмкіндіктері шектеулі, сезіну функциялары бұзылған балалар 

(көру, есту, иісті сезу, түйсіну және сезімталдықтың бұзылуы), тірек-қимыл аппаратының 
функциялары бұзылған мүгедектер және инсулинге тәуелді қант диабетімен ауыратын 
адамдар үшін «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу ережесiн бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген мүгедектігі туралы анықтаманы ұсынғанда, 
КТ-ға қатысу үшін жеке аудитория бөлінеді; 
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6) жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта 
кәсіптік), орта білімнен кейінгі білім туралы құжат (түпнұсқа).

5. Шығармашылық емтихандарды өткізу үшін қандай өзгерістер енгізілді? 
Жауап: Шығармашылық емтихандарды тапсыру үшін өтініш беру уақыты 20 маусым мен 

7 шілде аралығы, емтихандар 8-13 шілде аралығында өткізіледі. 2 шығармашылық емтихан, 
әрқайсысынан 40 балдан жинау керек. 

6. Студенттерге жатақхана беріле ме?
Жауап: ҚазҰУ – бұл студенттер қаласы. Мұнда республикамыздың барлық ауданынан 

жастар білім алады. 5 мыңнан астам студент жалпы аумағы 81000 шаршы метр болатын 
ҚазҰУ қалашығының барлық талаптарға жауап беретін 14 жатақхана және магистранттар 
мен докторанттарға арналған «Жас ғалымдар» үйінде тұрады. ҚазҰУ студенттер үйлері 
студенттер тұруына қажетті барлық қолайлы жағдайларымен және қауіпсіздігімен 
ерекшеленеді. Жатақханаларда тұруға, оқуға және демалуға барлық жағдай жасалған. 
Студенттік үйлер бақылау камераларымен жабдықталған. Бейне бақылау әрбір қабатта 
жүргізіледі және күзет қызметімен бақыланады. Жатақхана тұрғындары электронды рұқсат 
арқылы кіреді. Студенттік үйлер аумағында сағат түнгі 23.00-ден таңғы 6.00-ге дейін 
күзетшілер кезекшілік етеді. 

7. Білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін өтінішті қашан бере 
аламын?

Жауап: Білім беру грантын тағайындау конкурсына өтініш беру уақыты 23-31 – шілде 
аралығы.

8. ҚазҰУ-да қашықтықтан білім беру жүйесі бар ма?
Жауап: Қашықтықтан білім беру жүйесі туралы толық ақпаратты http://welcome.kaznu.kz/

ru/18004/page сілтемесі арқылы ала аласыз.

9. Униветситеттің оқу ақысы туралы ақпаратты қайдан білуге болады?
Жауап: Оқу ақысы туралы ақпаратты http://www.kaznu.kz/ru/18208/page/ сілтемесі 

арқылы біле аласыз.

10. Студент коммерциялық оқу нысанынан бюджеттік бөлімге ауыса алады ма? 
Жауап: Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға 

ауыстыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысымен 
бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесіне сәйкес 
білім алу процесінде босаған білім беру гранттарын беру арқылы жүзеге асырылады. 
Талапкер студенттің «GPA» орташа балы мен оқу үлгерімінің нәтижелері және пәнаралық 
айырмашылық ескеріледі. 

11. Оқуға түсу үшін бір мезгілде бірнеше жоғары оқу орындарына құжат тапсыруға 
болады ма? 

Жауап: Жоқ, оқуға түсу үшін құжаттарды бір ғана университетке тапсыруға болады. 
Бірақ ҰБТ нәтижелерімен грантқа оқуға түсу үшін сіздер әртүрлі немесе бір университеттен 
4 мамандық таңдай аласыздар. 

12. Университетке оқуға түсу үшін ҰБТ тапсыру жеткілікті ме? Ішкі емтихандар 
тапсырамыз ба? 

Жауап: Университетке оқуға түсу үшін тестілеуді өткізу пунктерінде ҰБТ, КТ тапсы-
расыздар. Біздің университетте шығармашылық мамандықтарға шығармашылық емти-
хандар, педагогикалық мамандықтарға арналған арнайы емтихандар және қайта тестілеу 
тапсырылады. Бұл мамандықтар – «Дизайн», «Баспа ісі», «Қоғаммен байланыс», 
«Журналистика», «Дінтану», «Дене шынықтыру және спорт». 

сҰРаҚ-жаУаП
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стРаНиЧКа ЮМоРа

Пpиходит Маша в пеpвый класс.
‒ А ты считать умеешь? ‒ интеpесуется учительница.
‒ Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть, семь…
‒ А дальше знаешь?
‒ … восемь, девять, десять, валет, дама, коpоль, туз.

***

Учитель труда доказал: шуруп, забитый молотком, держится 
гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.

***

Вовочка идет с папой мимо здания с вывеской «Вино», около которого стоит толпа. 
‒ Папа, что это такое? 
‒ Это, Вовочка, «Высший институт народного образования». 
‒ А чего они все трясутся? 
‒ А у них с двух часов ‒ экзамен.

***

Экскурсия школьников осматривает экспонаты исторического музея. Два мальчика 
задерживаются у мумии фараона. 

‒ Смотри, ‒ говорит один, ‒ он весь в бинтах. 
‒ Да, ‒ отзывается другой, ‒ видимо, его здорово обработали древнеегипетские 

хулиганы…

***

‒ Папа, не ходи завтра на родительское собрание в школу! 
‒ Это почему? Там будут плохо говорить о тебе? 
‒ Да нет, папа, о тебе!

***

‒ Какие храбрые поступки вы совершали в своей жизни?
‒ Однажды на алгебре я руку поднял.

***

Учительница написала родителям в дневнике еврейского ребенка: 
«От Семы плохо пахнет». На следующий день в дневнике был ответ: 
«Сему не надо нюхать, его надо учить!»

***

Отец по вызову. Строгий, внимательный мужчина приедет к директору школы и 
выслушает жалобу на клиента.

***

‒ Пап, я опять в школе стекло разбил…
‒ Блин, не школа, а оранжерея какая-то…

***
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***
Учитель говорит школьнику:
‒ Завтра пусть придет в школу твой дедушка!
‒ Вы хотите сказать ‒ отец?
‒ Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних 

заданиях.
***

Учитель спрашивает учеников:
‒ Дети, скажите, сколько будет 7х7? Ну скажи, Петя.
‒ Я не слышу, Иван Сергеевич.
Учитель подходит к Пете поближе и спрашивает:
‒ Сколько будет 7х7?
‒ Не слышу, Иван Сергеевич.
‒ Врешь. А ну давай поменяемся местами.
Петя заходит за учительский стол и спрашивает:
‒ Иван Сергеевич! Когда вы перестанете ходить к моей матери?
‒ Ты смотри! И в самом деле не слышно за этой партой.

***
Учитель ‒ ученикам:
‒ Чем молотят хлеб?
‒ Молотками!
‒ А что делают граблями?
‒ Грабят!

Учитель пения, принимая перед каждым уроком по 50 граммов коньяка для связок, 
к шестому уроку превращается в трудовика.

***

Идет по школьному коридору ученик, вертит в руках зажигалку. Навстречу ему ‒ 
учитель ОБЖ:

‒ Я тебя отучу курить, паразит!
‒ Иван Иваныч, честное слово, я не курю!
‒ А зачем тогда тебе зажигалка?
‒ А я поджигаю петарды и бросаю их в кабинет химии.
‒ А… Тогда извини

Учитель. Петров, что такое биссектриса угла? Петров встает.
‒ Биссектриса… Биссектриса Угла… Какое красивое имя, но какая странная фамилия!

***

‒ Вася, признайся, кто тебе домашнее задание сделал? ‒ спрашивает 
учитель.

‒ Не знаю. Я рано лег спать!
***

Я так яростно борюсь с моей врожденной ленью, что когда, наконец, 
побеждаю, то уже нет сил идти в школу...

На первом уроке по плаванию Петя вылез из 
бассейна, не дожидаясь команды учителя. Тот: 
‒ В чем дело? Кто тебе разрешил? 
‒ Никто, просто я уже напился.

***
Петя с мамой приходит на собеседование для поступления в школу. Ему задают целую 

кучу вопросов. И наконец спрашивают:
‒ Петя, а ты знаешь, когда у тебя день рождения?
‒ Конечно, 5 октября.
‒ А какого года?
‒ Как какого? Каждого.
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стУДЕНЧЕсКая жизНь
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стУДЕНЧЕсКая жизНь


