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Өзіндік бай дəстүрлерімен танымал əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің  екендігі жалпыға мəлім.қазақстандық элитаның бас шеберханасы

ҚазҰУ-да оқу қашан да үлкен мəртебе жəне мақтаныш болған. Мұнда мыңдаған 
талапкерлер мен олардың ата-аналарының үміттері ақталып, армандары 
орындалады. Университет түлектері үкіметте, мемлекеттік органдарда, ел 
экономикасының түрлі салаларында таңдаулы, беделді қызмет атқарады, бұл ЖОО 
мəртебесін қалыптастыруда басты фактордың бірі.

ДӘСТҮРЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР ҮНДЕСТІГІ

 Бүгінде ҚазҰУ – Қазақстанның ең ірі университеті.
 Университетте еліміздің барлық өңірінен, сондай-ақ алыс жəне жақын 
шетелден келген 20 мыңға жуық студент білім алуда. 
 14 факультетте 180 мамандық бойынша бакалавриатта, магистратурада, PhD 
докторантурада маман даярлауда. 
 Үш тілде маман даярлау жүзеге асырылады.

Мұнда ЖОО-ның бірегей интеллектуалдық əлеуетінен хабар беретін ғалымдар 
шоғырланған. 2000  Жоғары білікті  оқытушы дəріс береді, олардың құрамында
мыңнан 60-тан астам доктор мен ғылым кандидаты, профессорлар мен доценттер,  
астам академиктер,  астам мемлекеттік жəне атаулы сыйлықтардың 70-тен
лауреаттары бар.
2011 жылы ЖОО жүйелі құрылымдық жетілдірілуден өтті.  Факультеттер кластерлік 
негіздегі іріленді, ғылым, инновация мен білімнің  сипатқа бағыт алды, кафедралар 
дамуына жағдай жасалуда, материалдық жəне ғылыми-лабораториялық база 
нығайтылуда.
ҚазҰУ елімізде алғаш оқу үдерісіне білім берудің модульдік ұстанымы негізінде 
құзіреттілік тəжірибесін, пəнаралық жəне мəселелік-бағыттаушылық оқытуды енгізді 



ҚАЗҰУ ЕЛІМІЗДЕ БІРІНШІ БОЛЫП 
БОЛОН ҮДЕРІСІНІҢ НЕГІЗГІ ҰСТАНЫМДАРЫМЕН 

ҚАТАР ОҚУ ҮДЕРІСІНЕ:

 Университеттің білім беру бағдарламалары əйгілі шетелдік AQUIN жəне ASIIN 
агенттіктерінің халықаралық акредитациясын иеленді. 

 Біздің университет БҰҰ  Бас хатшысы Пан Ги Мунның бастамасы бойынша 
құрылған «Академиялық ықпал»  бағдарламасына  қабылданған алғашқы 
жоғарғы оқу орны.

Ағымдағы оқу жылы ҚазҰУ кезекті мемлекеттік аттестациядан сəтті өтті, студенттер 
жүзпайыздық білім деңгейін көрсетті. Университет болса барлық мамандықтар 
бойынша аттестацияланды, бұл оның отандық білім берудегі көшбасшылық 
ұстанымын тағы да дəлелдей түсті.

 Модульді ұстаным негізінде оқытудың құзіреттілік тəсілін, пəнаралық жəне 
мəселелік-бағыттаушылық оқытуды;

Əлемнің жетекші ЖОО-ның салыстырмалы бағдарламаларына жəне жоғары 
халықаралық стандарттарға сəйкес тəжірибелі білім беру бағдарламаларын енгізді.

Жұмыс берушілер ҚазҰУ түлектерінің біліктілігі мен ой өрісін 
жоғары бағалайды.



Осы жылы тəуелсіз «Элит» агенттігінің жұмыс берушілер арасында жүргізген 
сауалнамасы бойынша ҚазҰУ компания мен ұйымдар өкілдерінің 
бағалауынша жұмыс берушілердің талабына сай білім беретін ЖОО ретінде 
бірінші орында. 

Университетте  əдісі енгізілген, оның арқасында ұжым нəтижеге бағытталған басқару
айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді.

Соңғы үш жыл ішінде ҚазҰУ QS World University Rankings халықаралық 
рейтингісіндегі 350 орынға жоғарлап əлем деңгейінде мойындалған 800 
жоғарғы оқу орындарының ішінде, топ-300-ге еніп,  299 орынға ие болды. 

Сондай-ақ осы агенттіктің мəліметі бойынша, бұрынғы кеңестік кеңістіктен бұл топқа 
тек үш ЖОО кірген, олар М. Ломоносов атындағы ММУ, Санкт-Петербург 
университеті жəне аль-Фараби атындағы ҚазҰУ. 

ҚАЗҰУ ЖЕТІСТІГІ ҮЛКЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТУДЫРДЫ ЖӘНЕ QS 
АГЕНТТІГІНІҢ ҰСЫНЫСЫМЕН ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ЕҢ ІРІ ЖОО-ЛАРЫ 

ОНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ЖҮГІНУДЕ.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ТАНЫЛУ

ҚазҰУ Америка, Европа жəне Азия университеттерімен бірігіп, қосдипломды білім 
беру бағдарламасын алғаш қолға алды. 
Бұл əлемдік білім беру кеңістігіндегі ҚазҰУ-дың жоғары бəсекеге қабілеттілігін 
анықтайды.

Бүгінде ҚазҰУ дипломы бірқатар мамандықтар 
б о й ы н ш а  б е д е л д і  Л о т а р и н г и я ,  В а л е н с и я  
политехникалық жəне Ланьяжоу университеттері, 
Страсбург менеджмент мектебі,  т.б. шетелдік 
университеттер дипломымен тең дəрежеде. 

Студенттердің академиялық ұтқырлығы артуда, оның аясында əлемнің жетекші 

ЖОО-ларында білім алуға магистранттар мен докторанттар ғана емес, бакалавриат 

студенттері де бара алады.

Соңғы үш жылдың өзінде университеттің 4,3 мың 
студенті шетелдік ЖОО-ларда оқу тағылымдамасынан 
өткен.

2011-2013 жылдары академиялық тəжірибе алмасу 
аясында 3 мыңнан астам шетелдік студент ҚазҰУ-да 
білім алды.



ҚазҰУ əлемнің ең ірі 400 университетімен əріптестік орнатқан. Жыл сайын 150-ден 
астам атақты шетелдік ғалымдар ҚазҰУ-да дəріс оқиды, кеңес береді жəне ғылыми 
тəжірибелерімен бөліседі. 

Оқытушылар мен студенттердің Нобель сыйлығы лауреаттарымен кездесуі игі 
дəстүрге айналды. Тек осы жылдың өзінде ғылым саласында аталған мəртебелі 
марапатқа ие болған жеті ғалым ҚазҰУ-ға ат басын тіреді.

ҚазҰУ – ТМД елдері университеттері арасында Рио-де-
Жанейрода (Бразилия)  өткен БҰҰ-ның «Рио+20» тұрақты 
даму бойынша саммитінде жеке секциясын ашқан 
жалғыз университет.

Халықаралық ЖОО ассоциациясы құрамына Орталық 
Азияда ҚазҰУ-дың қосылуы жəне Қазақстан ЖОО-лары 
арасында БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарламасына 
қабылданған тұңғыш университет ретінде БҰҰ-дың 
жаһандық тұрақты даму бірлестігін басқарып жоғары 
халықаралық дəрежеде танылып отыр. 
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Секция жұмысының нəтижесінде «Жасыл көпір – ұрпақтан ұрпаққа» халықаралық 

университеттер бірлестігі құрылды. Бұл – ұжымның ел Президентінің «Жасыл 

көпір» жаһандық идеясына көрсеткен үлкен қолдауы жəне Н.Ə. Назарбаев 

бастамаларына академиялық жəне ғылыми ортаны кеңінен қатыстыру. 

Университеттің зор мүмкіншіліктерін ескере отырып, 

ЮНЕСКО əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Орталық Азия 

аймағының тұрақты даму мəселелері бойынша 

орталығы болатыны туралы шешім қабылдады.

2014 жылы Қазақстанда əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Азия университеттері 

ректорларының III съезі өтеді. Бұл университеттің 80 жылдық мерейтойы жылында 

айтулы шара болмақ.  
Бұл университеттің халықаралық деңгейдегі жоғары бəсекеге қабілеттілігінің, 

менеджмент тиімділігі мен дамудағы дұрыс стратегиялық беталысының жарқын 

көрсеткіші.



ЭКОНОМИКАНЫҢ БІЛІМГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ДАМУ НҮКТЕСІ

ҚазҰУ əлемдік заманауи зерттеу университеттері сынды 
Вильгельм фон Гумбольдтың «Оқыта отырып зертте, зерттей 

отырып оқыт» деген маңызды ұстанымына сүйенеді.

Мұнда еліміздің басқа  университеттерінде кездеспейтін бірегей ғылыми-
инновациялық инфрақұрылым жұмыс істейді.
ҚР атқарылып жатқан  ғылыми-зерттеу жобаларының  басым бөлігін жүзеге асырып 
отырған 30-дан астам ғылыми-зерттеу институттарын жəне орталықтарын 
басқаратын  қуатты ғылыми-технологиялық паркі құрылған.

Соңғы екі жылда ҚазҰУ-да  ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-құрастырымдық 
зерттемелерді қаржыландыру көлемі 4 есе артқан жəне бүгінде  4,5 млрд. 
тенгені құрайды.

Бұл университет қабырғасында белсенді жүргізіліп отырған зерттеу жұмыстарын, 
бəсекелестіктің   барлық талаптарына сай жаңа технологиялар, өнімдер мен 
материалдар жасалатындығын көрсетеді.
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ҒЗЖ нақты орындалуының үлестірілімі

Халықаралық қорлар және ұйымдардың 
жобаларды қаржыландыруы

Әлемдік Банк
(5,0%) 



Орталық Азия аймағында алғаш рет əлемге танымал «HEWLETT-PACKARD» 
компаниясы ҚазҰУ-да заманауи оқу-ғылыми орталығын ашты. 
Ал жапондық  компаниясы университетте алдыңғы «KONICA MINOLTA»
технологиялар лабораториясын құрады. ҚазҰУ студенттері мен оқытушылары ең 
заманауи полиграфиялық жəне IT-жабдықтарда алдыңғы қатарлы технологияларды 
тəжірибелік сабақтармен қатар,  онлайн-курстары арқылы зерттейтін болады. 
Оқудың соңында олардың ең үздіктері компанияның бөлімдерінде машықтанудан 
өтеді.

«E-campus» жобасының жүзеге асырылуы, орталықтар мен лабора-
ториялардың ашылуы ел Президентінің «Қазақстан-2050 стратегиясы» 
Жолдауында айтылған оқу бағдарламаларына жаңа оқыту технологияларын 
енгізу, өндірістік тəжірибені міндетті бекіту, ғылым мен бизнестің 
кооперациясы, жұмыс берушілерді оқу үдерісіне тарту мақсаттарын  жүзеге 
асыруға бағытталған.

ҚазҰУ-да студенттердің оқу-зерттеу жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
интегративті жүйесі қабылданған, оның нəтижесінде бітіру жəне магистрлық жұмыс 
тақырыптары нақты ғылыми-зерттеу тəжірибелік-құрылымдық зерттемелер 
тақырыбымен үйлестірілген.

Бұл əлемге танымал компаниялардың университетіміздің ғылыми дəрежесін 
жоғары бағалауын білдіреді, себебі олар өз өкілдіктерін білім берудің 
халықаралық талаптарына сай, яғни жаңа білім мен технология басымдыққа 
ие болған, ғылыми жəне инновациялық мүмкіндігі зор ЖОО-ларда ғана ашады.
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2012 ж. студенттік ғылымды дамытуға 
360 млн. тг. бөлінді

Гранттық қаржыландырудың 10 пайызының студенттер 
ғылымын қолдауға бөлінуі ғылыми жұмыстарды жүзеге 

асыруға мықты серпін береді.

Аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде Ғылыми студенттік 
қоғамының шеңберінде өз жұмысын:
• Факультеттерде 135 ғылыми үйірмелер
• 13 студенттік бизнес – инкубаторлар
• Университеттегі интеллектуалдық клуб атқаруда

Мұның барлығы дипломды қолына алған түлектердің жұмыс іздеп кетпей, керісінше, 
өздері жаңа үлгідегі шағын инновациялық кəсіпорындар ашу арқылы жұмыс берушіге 
айналуына бағытталған. Бұл үшін əр факультетте студенттік бизнес-инкубатор 
жұмыс істейді жəне студенттік бастамалар жүзеге асыруда.

ҚазҰУ студенттері алғаш рет Токио университетінде 
іс-тəжірибеден өте отырып, жапондықтармен бірге 
алғашқы қазақстандық наноспутникті жасау туралы 
бірегей жобаны жүзеге асыруға кірісті.



Университтегі СБИ-ның  ең  үздік студенттік инновациялық жобалары 

“Энергоүнемдегіш лампа”(физика-техникалық факультет)
“3D мультфильмдері”(механика-математика факультеті)

“ҚазҰУ бренді”  
(ЭжБЖМ)

“Криочемодан”(физика-техникалық факультет)

“Ecointerior” (ЭжБЖМ)

“Youth Travel” турфирмасы

(география және табиғатты 

пайдалану факультеті)

Биосабын
(Биология және 

биотехнология факультеті)

(Жалпыуниверситеттік

СБИ)
“Велоcity”

(Биология және 

биотехнология факультеті)

Бұл зерттеме өзге жобалар және талдамалармен қатар планеталық 
деңгейдегі «ЭКСПО – 2017» көрмесіне қойылатын болады.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН 
БIЛIМI МЕН FЫЛЫМЫНЫҢ 
АЛДЫҢFЫ ҚАТАРЫНДА 



«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ инновациялық кластері» жобасы 
2010-2014 жылдарға арналған Мемлекеттік инновациялық  даму 

бағдарламасына енді. 

ЖОБАНЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫ 11,02 МЛРД. ТГ

ФИЗИКАЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
5,98 МЛРД. ТГ

ЖОБАНЫ ТОЛЫҚТЫРУ 5,04 МЛРД. ТГ

Жоба аясында мынадай басым бағыттар бойынша зерттеу жүргізілуде: нанотех-
нологиялық, баламалы энергетика жəне энергия үнемдеу технологиялары, био-
логиялық жəне физика-химиялық технологиялар, фармацевтика, жаңа 
материалдар, биомедицина жəне т.б.

ИННОВАЦИЯЛЫК КЛАСТЕРДІ ҚҰРУ УНИВЕРСИТЕТТІ БІЛІМГЕ 
НЕГІЗДЕЛГЕН «ЖАҢА» ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ

НҮКТЕСІНЕ АЙНАЛДЫРАДЫ. 

Еуропалық одақтың жоғары дəрежелі сарапшылары ғылым саласындағы 
халықаралық сараптама қорытындысы бойынша ҚазҰУ Қазақстан ЖОО-ры 
арасында ғылыми технологиялық жəне инновациялық мүмкіншілік жағынан 
талассыз көшбасшы болып табылады.



Университет өзге ЖОО-лардан  халықаралық рейтингтік ғылыми журналдардағы 
жарияланымдар саны бойынша да көш ілгеріде.

ҚАЗҰУ H-ИНДЕКСІ = 27  

БІР МАҚАЛАҒА ОРТАША 
ДƏЙЕКСӨЗ КЕЛТІРІЛУІ – 3,12

Жоғары рейтінгті Thomson Reuters журналдарындағы 
қазақстандықтардың әрбір төртінші мақаласы ҚазҰУ 

ғалымдарының  еңбектері болып табылады.

Университет ғалымдарының бірқатары əлемнің топ-университеттерінің 
ғалымдарымен ғана салыстыруға болатындай Хирша индексін иеленген.

ҚазҰУ отандық ЖОО арасында патент көлемінен де соның ішінде халықаралық 
деңгей бойынша да көшбасында тұр.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН 
БIЛIМI МЕН FЫЛЫМЫНЫҢ 
АЛДЫҢFЫ ҚАТАРЫНДА 

Біздің университетіміздің ғылыми-инновациялық саладағы жетістіктері КазҰУ 
негізінде «Алатау» инновациялық технологиялар паркінің үшінші даму кезеңін 
жүзеге асыру туралы мемлекеттік шешімін қабылдау болып табылады. 
Осындай инновациялық кластерді құрудың негізгі қорытындысы ретінде 
өндіріске ғалымдар мен ғылыми ұйымдардың болашақ өнімдерін енгізу, 
олардың коммерциализациясы, кіші кəсіпорындардың инновациялық 
негізінің қалыптасуы күтіледі.  



ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК АРТУДА 

Университеттің биік мəртебесі дегеніміз тек студенттің білім деңгейі ғана емес, 
сонымен қатар ол – белсенді азаматтық ұстаным, əлеуметтік жауапкершілік, рухани-
тəрбиелік қасиет. Бүгінде ҚазҰУ жастарды – ертең Қазақстан болашағын 
айқындайтын өз елінің патриоттарын тəрбиелеуде. Сондықтан ҚазҰУ дипломы – 
өзіндік сапа белгісі. 

ҚазҰУ-да ұжым мүшелерінің өзін-өзі реттеу қарым-қатынасын анықтайтын 
ƏЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІК ҰСТАНЫМЫ белсенді іске асырылуда. Осы ұстаным 
негізінде студенттер барлық университеттік үдерістерге қатыса жəне ортақ мүддеге 
жету жолындағы жауапкершілікті бөлісе отырып, оқытушылар мен университет 
əкімшілігімен теңқұқылы серіктес ретінде рөл атқарады.

Университеттегі əріптестік қарым-қатынасты реттеудің бір жолы ретінде 
мынадай маңызды құжаттар іске асырылуда: Оқытушылар мен 
қызметкерлердің корпоративті мəдениет кодексі, ҚазҰУ студентінің ар-намыс 
кодексі, ҚазҰУ оқытушысы мен студенті туралы ереже.



Университет өміріндегі өзекті мəселелерді шешуде түрлі қоғамдық бірлестіктер 
жұмыс атқарады: 

 Университеттің Ақсақалдар кеңесі, Этика бойынша қоғамдық комиссия, студенттік 
өзін-өзі басқару ұйымдары, куратор-эдвайзерлер кеңесі, əдістемелік бюро жəне т.б. 
Университеттің қоғамдық басқаруына Түлектер қауымдастығы, Жұмыс 
берушілер кеңесі, «Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ достары» халықаралық клубы 
тартылған.

КУРАТОР ИНСТИТУТЫ ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТЫЛҒАН, оның аясында тəжірибелі 
оқытушылардан құралған куратор-эдвайзерлер студенттік топтарға педагогикалық 
тəлім береді. Куратор-эдвайзерлер мектебі мен кеңесі белсенді жұмыс істеуде. 

ҚазҰУ-дың кураторлық жұмысты жүргізу тəжірибесін қазір 
өзге де оқу орындары қолдануда.

Студенттермен жұмыстың клубтық формасы олардың жастық жалынын пайдалы 
іске бағыттауда аса тиімді. Мұндай қызметтер əлемнің үздік университеттерінде 
пайдаланылады, жəне бүгінде ҚазҰУ-ға белсенді түрде енгізіліп отыр.

ҚазҰУ-да 250 клубтық ұйымдар жұмыс жасайды, оларға университет 

студенттерінің жартысынан астамы тартылған.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН 
БIЛIМI МЕН FЫЛЫМЫНЫҢ 
АЛДЫҢFЫ ҚАТАРЫНДА 



Бұл клубтар патриоттық, кәсіптік және ғылыми бағыттағы, 
көркемөнерпаздар үйірмесі, спорттық секциялар мен 

көшбасшылық мектептер.

Соңғы жылдары үш маусым қатарынан ҚР ЖОО арасындағы Жазғы Универсиадада 
жеңімпаз атанған ҚазҰУ –  студенттік спортта да талассыз көшбасшы.

Университет тарихында алғаш рет 11 спортшы-студент Лондондағы 
Олимпиада ойындарына қатысты, ал заң факультетінің 2-курс студенті 
Светлана Подобедова ауыр атлетикадан Олимпиада чемпионы атағын жеңіп 
алды.

Ұйымдар мен клубтарға 
тартылған студенттер саны

2950 

5817 

3952 

823 

0 СӨБ ұйымдары 

Көркемөнерпаздар
үйірмесі

Ғылыми-кəсіптік

Спорттық

Жастар ұйымдары 
жəне клубтардың саны

Көркем өнерпаздар
үйірмесі

Тілдік

Спорттық 

СӨБ ұйымдары

Ғылыми-кəсіптік

10 

12 

33

57

151



Студенттер өмірін жақсарту, рухани-тəрбиелік құндылықтарды арттыруға 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР оң ықпал етеді.

«АЙНАЛАҢДЫ НҰРЛАНДЫР» жобасы студенттік ортада 
рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруға 
бағытталған жəне республиклық «Айқын» газетінің 
ақпараттық қолауымен жүзеге асып отыр.

«100 кітап» жобасы аясында ЖОО студенттері оқуға тиіс 
кітаптарды талқылайтын бірегей пікірталас алаңы құрылған.

Студенттердің экологиялық бастамалырна қолдау көрсетуге 
бағытталған «ҚазҰУ - GREEN CAMPUS» қозғалысы кеңінен өріс 
алды.

Сонымен қатар «Саламатты дене 

мəдениеті», «Отандық кино күні» сияқты 

жобалар да қарқынды жүзеге асырылып 

келеді.

«Өнегелі өмір» жəне «Аманат» кітап сериялары 
университет-тің жастарға үлгі боларлық үздік 
ғалымдары мен түлектеріне арналған.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН 
БIЛIМI МЕН FЫЛЫМЫНЫҢ 
АЛДЫҢFЫ ҚАТАРЫНДА 



Университетте студенттерге арналған  енгізілгенін атап ƏЛЕУМЕТТІК ҚОРЖЫН
өтуіміз керек, оның аясында мыңнан астам студент атаулы материалдық көмек жəне 
жұмыс орнымен қамтамасыз ету.

Əлеуметтік-əлсіз категория қатарына жататын «өте жақсы» жəне «жақсы» бағамен 
оқыған  оқу ақысы бойынша 10-тен 25%-ға 500-ГЕ ЖУЫҚ СТУДЕНТ ЖЫЛ САЙЫН
дейін жеңілдіктерді пайдаланады.

ƏР ЖЫЛЫ 400 СТУДЕНТКЕ ДЕЙІН УВП, СҚЖ, қызмет көрсетуші құрамында жұмыс 
істеуге мүмкіндік алады.

500-ДЕН АСТАМ ДАРЫНДЫ СТУДЕНТТЕР ғылыми жобаларға қатысқандары үшін 
жалақы алады.

 
Ай сайын материалдық көмек алады. 170 ЖЕТІМ-СТУДЕНТ 

Диабет жəне өкпе ауруымен сырқаттанған тамақтану талондарын  145 СТУДЕНТ 
алады.

Осы оқу жылы ҚазҰУ-дың 127 оқытушысы мен 
қызметкері «Ақкент» тұрғын үй кешенінен жаңа пəтер 
кілтін иеленді.

Əлеуметтік қоржын тек университеттің қаржысынан ғана емес, сондай-ақ түлектер 
мен басқа да демеушілердің қомақты қаражаттарын құрылған.





ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ КАМПУС

Əсем табиғат аясындағы университет қалашығы талапкер көңілін бірден жаулап 

алады. ҚазҰУ қалашығы тек көрікті мекен ғана емес, еліміздегі жалғыз əлемдік 

деңгейдегі студенттік кампус.

Оның аумағында мəдени маңыздағы – бірегей музей экспонаттары,                  

Ө. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайы, ірі спорттық кешен мен  

стадион орналасқан. Студенттік қалашық толығымен Wi-Fi жүйесіне қосылған. 

ҚазҰУ – Ыстықкөлде демалыс орны мен заманауи спорттық-сауықтыру лагері бар 

жалғыз университет.

Университет кампусының құрылысы жалғасуда. Орталық Азиядағы ең үлкен, 

жаңа жоо-лық кітапхана оқырманға есігін айқара ашты. 

Жақын арада инжиниринг жəне ғылыми технологиялар кластері, жүзу бассейні 

салынады. 



Осы жылы жаңа ғимаратта  өз жұмысын студенттерге қызмет көрсету орталығы
бастайды. Ол «бір терезе» ұстанымымен жұмыс істейтін болады. Мұнда студенттер 
құжаттарын рəсімдеп, кəсіби кеңес пен көмек алатын болады. Сондай-ақ мұнда 
супермаркет, кинотеатр, интернет-кафе, тұрмыстық қызмет көрсету орындары 
орналасатын болады. 

Жыл соңына дейін жаңа жатақхана қолданысқа беріліп, магистранттар мен 
докторанттарға арналған Жас ғалымдар үйінің құрылысы басталады.

ҚазҰУ-да медико-биологиялық кластер құру аясында жақында  құрамында заманауи 

аурухана, ғылыми-зерттеу лабораториясы, қажетті инфрақұрылымы бар 55 мың 

шаршы метрді құрайтын қуатты медициналық орталықтың құрылысы да 

басталатын болады.

ҚазҰУ-мен қатар өзге де Алматы қаласы ЖОО-ларының оқытушылары мен 

студенттері сапалы медициналық көмек алатын болады. Жобаны жүзеге асыруға 

шетелдік инвестиция тартылуда, оған университеттер, Қазақстан, Оңтүстік Корея, 

Гонконг жəне Сингапурдың инженерлік, құрылыс жəне қаржы компаниялары 

қатысуда.

Северанс» клиникасының инвестициялауымен кампус аумағында 

медициналық диагностикалық орталық өз жұмысын бастайды. 

Оқытушылар мен студенттер заманауи жоғарғы технологиялық құрал-жабдықтарда 

халықаралық талаптарға сай  медициналық көмек ала алады. Қажет болған 

жағдайда Кореяда жеңілдікпен емделе алады. 

ҚазҰУ-да медико-биологиялық кластер құру жаңа білім мен технологияны 
үндестіруге, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу жəне тəжірибеге енгізуге 
жол ашады. 

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН 
БIЛIМI МЕН FЫЛЫМЫНЫҢ 
АЛДЫҢFЫ ҚАТАРЫНДА 



2020 жылға дейін еліміздің  кем дегенде екі жоғарғы оқу орны əлемнің ең 
үздік университеттері топ-рейтингісіне кіруі тиіс. Ел басының алдыға қойған 

осындай маңызды мемлекеттік міндетті жүзеге асыру үшін 
«Al-Farabi university - smart city» əдістемелік негізі болып табылады. 

Smart-университеттер нəтижесінде Smart - Қазақстанды 
құратын біздің мемлекетіміздің Smart - қалаларының негізі.

ҚазҰУ ұжымы 2050 стратегиясында қойылған жаңа міндеттерді 
жүзеге асыруға барлық күшін салады жəне Қазақстан 
əлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіруі бойынша 

жоспарды жүзеге асыруға өз үлесін қосады.     

Жаңа формациялық университетті құру мақсатында ҚазҰУ-да 
«Аl-Farabi university – smart city» жобасы іске асуда. 

Университеттің жаңа моделін жүзеге асыру технологиялық жəне рухани-адамгершілік 
концептердің синергизмі негізінде қазіргі қоғамның дамуына байланысты 

инновацимялық ұстанымдарды негіздеуге мүмкіндік береді. 
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