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Құрметті оқырман!
Бұл фотоальбом әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

80 жылдық мерейтойына арналады. ҚазМУ 1934 жылдың 15 қаңтарында 
негізі қаланған күннен бастап Қазақстандағы жоғары білім дамуының 
орталығы болып келеді. Университет ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
құндылығы мен оқытушы-профессорлар құрамының кәсіби шеберлігі 
еліміздегі ғылыми және педагогикалық мектептердің толыққанды 
университеттік дәстүрлерінің қалыптасуына тірек болады.

Университет дамуының әрбір сәті еліміздің тарихымен тығыз бай-
ланысты. Оның қалыптасу жолында үлесі ғылыми мектептердің да-
муында, пәндерді оқыту әдістемесінде және болашақ ұрпаққа рухани-
адамгершілік мұраны сіңіруде әлі күнге дейін көрініс тауып келе жатқан 
көрнекті ғалымдар, ғылым, білім және мәдениет қайраткерлері қызмет 
етті. 

ҚазҰУ өзінің 80 жылдық мерейтойын адам капиталы, заманауи 
материалды-техникалық  база, талантты студенттер және түлектер секілді 
үлкен әлеуетпен қарсы алуда. Біз халықаралық деңгейде толыққанды 
мойындалып, QS агенттігінің мәліметтері бойынша үздік 300 универ-
ситеттің қатарындамыз.

Университет ұжымы халықаралық аккредиттеуден өткен білім 
беру бағдарламаларының негізінде бәсекеге қабілетті жоғары білікті 
мамандар даярлайтын әлемдік деңгейдегі инновациялық зерттеу 
университетіне айналу бойынша реформаларға белсенді қолдау көрсе-
тіп, жүзеге асыруда.

Ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың стратегиялық бағыты аясын-
да университеттің бәсекеге қабілеттілігін әрі қарай арттыру, ғылым, 
білім беру және бизнестің тиімді интеграциясы, қазақстандық қоғамның 
ғылыми-инновациялық интеллектуалды қабатын «Al-Farabi University  – 
Smart city» және «Алатау» ИТП жобаларын жүзеге асыру арқылы жаңа 
формациялы университетті құру шараларын жүзеге асыру жоспарлануда.

Құрметті оқытушылар, студенттер және түлектер! Сіздерді әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 80 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. 
Барлығыңызға өмірде және университет игілігі жолындағы жұмыс-
тарыңызға табыс тілеймін.

Ректор
Ғ.М. Мұтанов



Уважаемые читатели! 
Настоящий фотоальбом посвящен истории Казахского националь-

ного университета имени аль-Фараби, отмечающего 80-летний юбилей. 
С момента своего основания, 15 января 1934 года КазГУ является цен-
тром развития высшего образования в Казахстане. Именно ценность на-
учно-исследовательских работ и профессионализм профессорско-препо-
давательского состава университета являются оплотом формирования 
полноценных университетских традиций научных и педагогических 
школ в стране. 

Каждый момент развития университета неразрывно связан с истори-
ей нашего государства. На пути становления университета в его стенах 
работали выдающиеся ученые, деятели науки, образования и культуры, 
при этом вклад каждого из них до сих пор отражается в формировании и 
развитии научных школ, методиках преподавания дисциплин и духовно-
нравственном наследии для будущих поколений. 

Свое 80-летие КазНУ встречает  со значительным потенциалом для 
дальнейшего развития: человеческим капиталом, современной матери-
ально-технической базой, талантливыми студентами и выпускниками. 
Достигнув полноценного международного признания, мы входим в Топ 
300 лучших университетов мира, по данным агенства QS. 

Весь коллектив университета активно поддерживает и реализует ре-
формы по трансформации КазНУ имени аль-Фараби в инновационный 
исследовательский университет мирового уровня с подготовкой конку-
рентоспособных высококвалифицированных специалистов на базе обра-
зовательных программ, прошедших международную аккредитацию. 

В рамках стратегического курса Президента страны Н.А. Назарбаева 
в КазНУ планируется реализация мероприятий по дальнейшему повы-
шению конкурентоспособности университета, эффективной интеграции 
науки, образования и бизнеса, формированию научно-инновационной 
интеллектуальной платформы казахстанского общества   путем осущест-
вления проектов «Al-Farabi University –  Smart city» и с ПИТ «Алатау» 
для построения универитета новой формации! 

Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники, я поздравляю 
Вас с 80-летием КазНУ имени аль-Фараби и желаю успехов в жизни и в 
работе во благо нашего университета.  

Ректор 
Г.М. Мутанов



«AL-FARABI UNIVERSITY – SMART CITY»
ҒЫлЫМИ-ИННОвАЦИЯлЫҚ ЖОБАСЫ

Әрбiр адамы бір-біріне көмектесу арқылы 
бірігіп, ұлы мақсатқа ұмтылатын қала 
қайырымды, тұрғындары бір-біріне бақытқа жету 
жолында көмектесетін қала  тұрғындарындары 
қайырымды.

Бақытқа жету жолында халықтар бір-
біріне көмектесетін болса, жер беті қайырымды 
болмақ. 

Әбу Насыр әл-Фараби
«Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары»

«Al-Farabi university – smart city» жоба-
сы технологиялық және рухани-адамгершілік 
тұжырымдардың біртұтастығы негізінде ғылыми, 
білім беру және әлеуметтік мәселе лерді 
шешудің жаңа заманауи тәсілін ұсына отырып, 
университеттің жаңа ұрпақ дайындауына негіз бо-
лады. Smart-университеттер – бұл нәтижесінде 
Smart-Қазақстанды құратын біздің еліміздегі Smart-
қалалардың негізі болмақ. 2020 жылдарға қарай 
еліміздің кемінде екі жоғары оқу орны әлемнің үздік 
топ университеттері рейтингінің қатарына енуі 
қажет. «Al-Farabi university – smart city» жобасы ел 
Президенті алға қойған осы мемлекеттік маңызды 
тапсырманы жүзеге асырудың методологиялық 
негізі болады.

НАУЧНО-ИННОвАЦИОННЫЙ ПРОеКТ
«AL-FARABI UNIVERSITY – SMART CITY»

«Город, в котором объединение людей имеет своей 
целью взаимопомощь в делах, когда обретается ис-
тинное счастье, является добродетельным городом, 
и общество, где люди помогают друг другу в целях до-
стижения счастья, есть добродетельный народ. 

Таким же образом вся земля станет доброде-
тельной, если народы будут помогать друг другу 
для достижения счастья».

Абу Наср аль-Фараби 
«Трактат о взглядах жителей добродетельного 
города»

Проект «Al-Farabi University – Smart city» 
предполагает создание университета нового по-
коления, где на основе синергизма технологиче-
ских и духовно-нравственных концептов будут 
продемонстрированы современные подходы к ре-
шению научных, образовательных и социальных 
проблем. Smart-университеты – это основа Smart-
городов нашей страны, которые в итоге создадут 
Smart-Казахстан. К 2020 году как минимум два 
вуза страны должны войти в топ-рейтинги лучших 
университетов мира. Проект «Al-Farabi University 
– Smart city» является методологической основой 
для реализации этой важной государственной за-
дачи, поставленной Президентом страны.
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арының пікірлері

От
зывы зарубежных гост

ей
"Я верþ, что наука, образование и молодежь 
сделаþт мир добрее и лучше!"

Депутат  Европарламента  
Альфред Рубикс

"Мен ғылым, білім және жастар әлемді жақсы 
және мейірімді ететініне сенемін!"

Еуропарламент депутаты 
Альфред Рубикс

Первое знакомство зарубежных гостей с на-
шим университетом, как правило, происходит в 
музее. Здесь же, в книге Почетных гостей,  они  
оставляют свои отзывы и пожелания. 

Со дня своего открытия Музей КазНУ им. 
аль-Фараби посетили и стали желанными гостя-
ми многочисленные делегации из дальнего и 
ближнего зарубежья – ученые мира, профессора, 
лауреаты Нобелевских премий, ректора ведущих 
вузов мира, а так же участники международных 
научных конференций, форумов, симпозиумов. 
Их впечатляет светлая и добрая атмосфера, 
огромная и насыщенная территория музея, бо-
гатая история, заложенные традиции, автори-
тетные научные школы, выдающиеся ректора, 
дости жения университета в области образова-
ния и науки и, конечно, широкомасштабные пер-
спективы развития. 

В книге Почетных гостей есть множество от-
кликов о нашем  университете, его сплоченном 
коллективе. С трепетом и огромной благодарно-
стью посетители оставляют свои воодушевлен-
ные отклики, восторженные впечатления и доб-
рые пожелания. С уверенностью можно сказать, 
что КазНУ сегодня – открытый и признанный 
миром!

Самые ценные отклики об университете оста-
вили Лауреаты Нобелевских премий, Послы, 
Представители бизнеса, Ректора университетов 
мира, Международные образовательные органи-
зации.  

Ученые с мировыми именами – Лауреаты 
Нобелевских премий:  Роджер Корнберг, Финн  
Эрлинг  Кидланд, Джон Нэш, Мюррей Гель-
Манн, Эрвин Неер, Джеймс Миррлис, Джордж 
Фицжеральд Смут ІІІ, Кристоффер Писсаридес 
оставили  здесь свой рукописный след. 

Шетел қонақтарының біздің университет-
пен алғашқы таныстығы әдеттегідей мұражайда 
өтеді. Мұнда, Құрметті қонақтар кітабында, олар 
өз пікірлері мен тілектерін қалдырып жатыр. 

Ашылған күннен бастап әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ мұражайына алыс және жақын шетел-
ден көптеген делегациялар келіп, құрметті қо-
нақ  тарымызға айналған. Олардың ішінде: әлем 
ғалымдары, профессорлар, Нобель сыйлы ғы-
ның лауреаттары, әлемнің жетекші ЖОО-ның 
рек торлары, сондай-ақ халықаралық ғы лыми 
конференциялар, форумдар, симпозиум дар 
қатысу шылары бар. Олар жанға жайлы атмо-
сфераға, мұражай аумағының ауқымдылығы мен 
көркемдігіне, бай тарихына, ғасырлар бойы келе 
жатқан дәстүрлеріне, беделді ғылыми мектептер-
ге, танымал ректорларға, университеттің білім 
және ғылым саласындағы жетістіктеріне, кең 
ауқымды даму перспективаларына тәнті болды.

Құрметті қонақтар кітабында университетіміз, 
оның ұйымшыл ұжымы туралы көптеген пікірлер 
бар. Университетке келушілер шын ниеттерімен 
және аса жоғары құрметпен өздерінің жылы 
лебіздерін, ізгі тілектерін және ең жоғары 
бағаларын қалдырып жатыр. Бүгінгі таңда ҚазҰУ 
барлық әлемге ашық және баршаға танылған деп 
сенімді айтуға болады!

Университет туралы ең құнды пікірлерді Но-
бель сыйлығының лауреаттары, Елшілер, Бизнес 
өкілдері, Әлем университеттерінің ректорлары, 
Халықаралық білім ұйымдары қалдырған болатын.  

Әлемге танымал ғалымдар – Нобель сыйлы-
ғының лауреаттары: Роджер Корнберг, Финн  
Эрлинг  Кидланд, Джон Нэш, Мюррей Гель-
Манн, Эрвин Неер, Джеймс Миррлис, Джордж 
Фицжеральд Смут ІІІ, Кристоффер Писсаридес 
өздерінің қолжазбаларын тастап кетті. 

"Я верþ, что наука, образование и молодежь 
сделаþт мир добрее и лучше!"

"Мен ғылым, білім және жастар әлемді жақсы 
және мейірімді ететініне сенемін!"
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Шетел қонақтарының пікірлері

Отзывы зарубежных гостей

«Университеттеріңізге келіп, мен ҚазҰУ Қазақстанның ең ірі және төл университеті 
екеніне көзім жетті. Мені көргенім таң қалдырды. Мен тарихтарыңыздың керемет рухын 
және болашаққа деген батыл жоспарларыңызды толық сезіндім деп айта аламын! Оқу 
орындарыңыз атын иеленген Шығыстың ұлы ғұламасының асыл мұрасын жалғастырып, 
рет-ретімен дамып жатыр. Ізгі ниетпен және аса жоғары құрметпен!»

«Сегодня, посетив университет, я понимаю, что КазНУ является крупнейшим и ста-
рейшим вузом Казахстана. Увиденное  – поистине впечатляет. И хочу добавить, что я 
прочувствовал прекрасный дух истории и реалистичные планы на будущее! Вуз идет по 
пути поступательного развития, продолжая наследие великого ученого Востока. С наи-
лучшими пожеланиями и огромной признательностью!»

Нобель сыйлығының лауреаты Джон Нэш

Лауреат Нобелевской премии  Джон Нэш

«Университеттің мұражайы бойынша сапарларыңыз және тұрақты даму жөніндегі 
батыл жоспарыңыздың тарихы туралы әңгімеңізге үлкен алғысымызды білдіремін» 

«Спасибо за организацию тура по музею университета и рассказ об истории амбициоз-
ного плана по устойчивому развитию» 

Нобель сыйлығының лауреаты  Эрвин Неер

Лауреат Нобелевской премии  Эрвин Неер

«Университеттеріңіз көркем және тұрақты болып тұр, осының бәрі мұражайда 
көрініс тапқан. Осының бәрін көру мен үшін үлкен ғанибет. Студенттеріңіз бен 
оқытушыларыңыз өте әсерлі ортада жүргеніне қуаныштымын. Сізге шығармашылық 
ілгерілеуде шексіз мүмкіндіктерді тілеймін»

«Ваш университет выглядит прекрасно и жизнестойко, и это все отражено в музее. 
Было огромной привилегией увидеть все это. Ваших студентов и преподавателей окру-
жает потрясающая среда. Желаю Вам  бесконечного числа возможностей для творческо-
го продвижения»

Нобель сыйлығының лауреаты  Джеймс Миррлис

Лауреат Нобелевской премии  Джеймс Миррлис
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«Сіздің ұлағатты университетіңізге келіп, осы керемет мұражайда университет 
тарихы мен болашаққа жоспарларды байқататын экспозицияңызбен танысу үлкен 
ғанибет болды. Одан әрі көркеюлеріңізге шын жүректен тілектеспін. Үлкен алғысымды 
білдіремін!»

«Было огромным удовольствием посетить Ваш великий университет и насладиться 
экспозицией, отражающей историю и планы на будущее в этом великолепном музее. 
Желаю вам дальнейшего процветания. Большое спасибо!»

Нобель сыйлығының лауреаты  Роджер Корнберг

Лауреат Нобелевской премии  Роджер Корнберг

«Сіздің университетіңіздің экспозициясы және жоспарлары керемет әрі перспекти-
валы болып табылады. Университетіңізге келіп, әріптестеріңізбен танысып, олардың 
жетістіктері мен жоспарларын талқылау мен үшін аса құрметті және маңызды болды. 
Жарқын болашақ тілеймін!» 

«Экспозиция и планы Вашего университета перспективны и прекрасны. Было огром-
ным удовольствием и привилегией посетить и обсудить с коллегами из Вашего универ-
ситета и познакомиться с их достижениями и планами. С наилучшими пожеланиями 
блестящего будущего!» 

Нобель сыйлығының лауреаты  Джордж Фицджеральд Смутт III.

Лауреат Нобелевской премии  Джордж Фицджеральд Смутт III.

«Университеттеріңізге келу мен үшін қызықты болды. Швеция астанасында 
марапатталған Нобель сыйлығының лауреаттары Сіздің студенттеріңізге дәріс оқи-
тынына қуаныштымын»

«Было очень интересно посетить Ваш университет. Радует, что лауреаты Нобелев-
ской премии,  которые  были награждены в столице Швеции,  читали и будут читать 
лекции  Вашим студентам»

Швецияның Қазақстандағы Елшісі Манне Вэнгборг

Посол Швеции в Казахстане Манне Вэнгборг



Шетел қонақтарының пікірлері
Отзывы зарубежных гостей

10

«Мен өткенді мадақтайтын және болашақпен байланыстыратын орасан зор бастама-
ны байқадым. Елдің тұрақты дамуының маңызды кепілі университеттер мен білім болып 
табылады. Мұражайдың экспозициясы ғылымға, зерттеулерге және технологияларға 
негізделген. Мұражай осы ұғымдардың қоғамда кеңінен танылып, қолдау табуы және 
әл-ауқатының кепілі болуы тиіс екенін байқатады»

«Я увидел очень внушительную инициативу, прославляющую прошлое и соединя-
ющую будущее. Важнейшим гарантом устойчивого развития являются университеты и 
образование. Экспозиция музея основана на науке, исследованиях и технологиях. Му-
зей демонстрирует то, что эти понятия всегда должны иметь широкое признание и под-
держку в обществе, быть гарантом его благополучия»

БҰҰ Жалпы ақпарат департаменті Ақпараттық-насихаттау бөлім 
директоры (Нью-Йорк)  Махер Нассер

Директор информационно-пропагандистского отдела Департамента 
общей информации ООН (Нью-Йорк) Махер Нассер

Ректор Сеульского Национального Университета О Ён Чон

«Мұтанов мырза!  Сеул Ұлттық университет командасы Сіздің қонақжай лығы -
ңыз бен бізге көрсетілген құрметіңізді аса жоғары бағалайды. Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті және СҰУ жақын арада жемісті ынтымақтастығын 
бастамақ. Біз әріптестеріңіздің Сіздің патриоттық университетіңізді әлемдік дең-
гейге ілгерілетуде көп күш жұмсайтынына қуаныштымыз»

«Господин Мутанов! Команда Сеульского Национального Университета высоко це-
нит Вашу гостеприимность и уважение. Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби и СНУ в скором времени начнут свое плодотворное сотрудничество. Мы 
рады узнать о том, что Ваши коллеги  отдают немало сил для того, чтобы продвинуть 
Ваш патриотический университет на мировой уровень»

Сеул Ұлттық университетінің ректоры О Ён Чон

«Университетіңіздің соңғы 80 жылдағы жетістіктерімен шын жүректен құттық-
таймыз! Мақсаттарға қол жеткізуде табыс тілеймін»

«Поздравляем со всеми достижениями Вашего университета за последние 8 десяти-
летий! Желаю дальнейших успехов в достижении Ваших целей»

ЮНЕСКО-ның білім мəселелері жөніндегі бас директор орынбасары Цянь Тан

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цянь Тан
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«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – ғалымдар мен мамандарды дайындайтын әлемде 
кеңінен танылған білім шаңырағы. ҚазҰУ Қазақстан мен ТМД басқа елдерінің Білім 
экономикасына ауысуда қомақты үлес қосатынына сенемін»

«КазНУ им. аль-Фараби, признанная в мире кузница кадров ученых и специалистов. 
Уверен, что КазНУ внесет весомый вклад в переход Казахстана и других стран СНГ к 
экономике Знаний»

ТМД Парламентаралық Ассамблея кеңесінің Бас хатшысы Михаил Кротов

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Михаил Кротов

«Мұражай бойынша жасаған сапарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Бұл сапар 
Қазақстанның Тұңғыш университетінің құрылуы мен тарихы туралы ақпарат алуға 
мүмкіндік берді» 

«Спасибо за чудесный тур по Вашему музею. Эта экскурсия помогла нам понять мно-
гое об истории и основании Первого университета Казахстана» 

АҚШ Конгресс мүшелерінің өкілдері

Представители членов Конгресса США

«Керемет тарих және орасан зор әлеует – ҚазҰУ-мен танысқанда ойға келетіні 
осылар. Оқу орындарыңыздың басшылығы да, студенттері де бір идеяны ұстанып, 
университеттеріңіздің әлемнің ең үздік жоғары оқу орындарының қатарына кіру жөніндегі 
міндетті серпінді әрі кешенді жүзеге асыруға дайын екенін көруге қуаныштымыз.

Жалынды, дарынды және құлшынып тұрған тұлғалар командасы – жылдам әрі ұзақ 
мерзімді табыс кепілі. Сіздерге сәттілік тілеймін.

«Отличная история и гигантский потенциал – вот то, что приходит на ум при зна-
комстве с КазНУ. Приятно видеть, что и руководство, и студенты вуза мыслят в одном 
ключе и готовы динамично и комплексно подходить к решению задачи по вхождению 
университета  в число лучших вузов мира. 

Команда энергичных, талантливых и неравнодушных личностей с горящими глазами 
– залог  быстрого и долгосрочного успеха. Удачи вам!»

QS компаниясының Орталық жəне Шығыс Еуропадағы маркетинг жөніндегі директоры
 Зоя Зайцева

Директор по маркетингу в Центральной и Восточной Европе компании QS 
Зоя Зайцева
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«Мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тарихы мен жетістіктеріне тәнті болдым. 
Кампусыңызға келгеніме қуаныштымын» 

«Я впечатлен историей и достижением КазНУ им. аль-Фараби. С удовольствием по-
сетил Ваш кампус» 

Түркия индустриялық компания президенті Мехмет Бей 

Президент турецкой индустриальной компании Мехмет Бей

«Мұражайға келуім маған үлкен әсер қалдырды. Қазақстанда университеттік білімнің 
ұзақ әрі мадақты жолын байқататын өте керемет және таң қалдырарлық экспозиция. Біз 
жоғары білімді дамыту мүмкіндіктеріңізге шын көңілден қуанып, үлкен табыс тілейміз»

«Посещение музея оставило огромное впечатление. Очень достойная и впечатляю-
щая экспозиция, показывающая долгий и славный путь развития университетского об-
разования в Казахстане. Мы искренне рады за возможности развития высшего образова-
ния и желаем больших успехов»

«Шинхан банктің» вице-президенті Чжо Енг Бенг 

Вице-президент «Шинхан банка» г-н Чжо Енг Бенг 

«Сіздің жетістіктеріңізге және батыл жоспарларыңызға шын жүректен қуанамыз 
және құрмет білдіреміз. Үлкен табыс тілеп, Қазақстан мен оның ұлтының игілігі үшін 
жоғары оқу орындарының әлемдік рейтингілерінде ілгерілеуді тілейміз. Жемісті 
ынтымақтастыққа әрқашан дайынбыз»

«Рады и восхищаемся Вашими достижениями и грандиозными планами. Желаем 
дальнейших успехов и продвижения в мировых рейтингах Вузов на благо Казахстана и 
его прекрасного народа. Готовы к развитию плодотворного сотрудничества»

Урал федералды университет ректоры Виктор Кокшаров

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров

«Университетке және Қазақстанның білім беру жүйесіне тарихи мұраны сақтағаны, 
болашаққа ұмтылысы мен адамның рухани көркемдігіне деген махаббаты үшін аса 
жоғары құрмет білдірдім. Алғыс айтамын және ұзақ өмір тілеймін!»

«Испытал глубокое уважение к университету и системе образования  Казахстана за 
сохранение исторической памяти, устремленность в будущее и любовь к красоте челове-
ческого духа. Спасибо и долгих вам лет!»

Джавахарлало Неру атындағы университет профессоры Киран Сингх Верма 

Профессор университета им. Джавахарлало Неру Киран Сингх Верма 
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«Университеттің жетістіктері қатты әсер қалдырып қана қоймай, сөзсіз қазақстандық 
технологиялық ғажайып негізі мен іргетасы болып табылады»

«Достижения университета не только впечатляют, но, безусловно, являются замеча-
тельной базой для казахстанского технологического чуда»

Холон технологиялық институтының вице-президенті Эдуард Якубов

Вице-президент Холонского технологического института Эдуард Якубов

«Университеттеріңізде іске асырылған және көркем мұражайыңызда көрініс тапқан 
идеяларыңыз бен технологияларыңыз таң қалдырарлық. Сіздің мұражайыңыз – 
қазақстандық білім мен ғылымның ұлттық мұрасы»

«Восхищены идеями и технологиями, задуманными  и реализованными в Вашем уни-
верситете и так умело отраженными в прекрасном музее. Ваш музей – это национальное 
достояние казахстанской науки и образования»

РЖҒА президенті, академик Олег Кузнецов

Президент РАЕН академик Олег Кузнецов

 «ҚазҰУ табыстарынан, жетістіктерінен және жоспарларынан қатты әсерлендім. 
Оқытушыларға, студенттерге және университеттің барлық ұжымына қызметтің барлық 
салаларында үлкен жетістік пен орасан табыс тілеймін»

 «Глубоко впечатлен успехами, достижениями и планами КазНУ. Желаю препо-
давателям, студентам и всему коллективу  университета дальнейших успехов и достиже-
ний во всех областях деятельности»

профессор Валерий Романовский, САМТР, University of Maribor, Maribor

САМТР, University of Maribor, профессор Валерий Романовский

Ең үздік тілектер:  
Саяси бюро мүшесі, Қытай Компартиясы ОК Хатшысы Лю Юньшан; Жапонияның Қазақстан 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Нацуй Сигэо; Куба Республикасының Қазақстан 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Абелардо Эрнандес Феррер; Ұлыбритания Атом 
энергетикасы басқармасының Төрайымы – Леди Барбара Томас-Джадж; Еуроодақтың Қазақстан 
Республикасындағы Өкілдігі; Американдық Жаһандық білім беру ұйымының өкілдері; Халықаралық 
академиялық құндылықтар және рейтингтер ұйымы (Франция); Француа Лоран –Нанси университетінің 
президенті (Франция); Корея денсаулық сақтау институтының, медициналық орталықтың делегациясы; 
Американдық жазушы Анна Кастио (АҚШ), және басқалары – 2 мыңнан аса шетел қонағы.

Наилучшие пожелания оставили: 
Член Политбюро, Секретарь ЦК Компартии Китая Лю Юньшан; Чрезвычайный и полномочный посол 
Японии в РК Нацуй Сигэо; Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Казахстане Абелардо 
Эрнандес Феррер; Председатель Правления Атомной энергетики Великобритании  Леди Барбара Томас-
Джадж; Представительство Евросоюза в РК; Представители Американского Комитета глобального обра-
зования, Международной организации  по академическим ценностям и рейтингам (Франция); Француа 
Лоран – Президент университета Нанси (Франция); Делегация корейского института здравоохранения, 
медицинского центра; Американская писательница Анна Кастио (США), и многие другие – более 2 тыс. 
зарубежных гостей.

президенті (Франция); Корея денсаулық сақтау институтының, медициналық орталықтың делегациясы; 

; Жапонияның Қазақстан 
; Куба Республикасының Қазақстан 

; Ұлыбритания Атом 
 Қазақстан 



Шетел қонақтарының пікірлері
отзывы зарубежных гостей









Абу Наср аль-Фараби

Әбу Наср Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлаг әл-Фараби әт-Түрки  
870 жылы Фа  раб қаласында әйгілі әскери қол  бас   шы  ның отбасында дүние-
ге кел  ген. Ғылым мен мәдениетті зерт теген ірі тарихшылар әл-Фа раби тұл-
ға сы ның ұлылығы мен кереметтігін атап көрсетеді. Ол астро номия, логика, 
музыка тео риясы және математика, әлеумет тану мен этика (әдеп), медицина 
және психология, пәлсапа мен заң салаларына қатты ғылыми қы зығушылық 
танытқан. Осы мақ сатпен білім қуып әл-Фараби жас кезін де туған қаласын 
тастап, шығыс тың барлық ірі қалаларын – Бұхара ны, Мервті, Алек-
сандрияны, Каирді, Дамаскіні, Бағ дат ты түгел аралаған.

Әл-Фараби – шындығында, әлем дік деңгейдегі тұлға. Ол өз шығар-
ма шы лығында араб, парсы, грек, үнді жә не түркі мәдениеттерінің құн-
ды же тіс тіктерін іріктеп жақын дастырған. Со ның негізінде: «Даналық 
Геммасы», «Қайы рымды қала тұрғындарының көз қарастары туралы 
трактат», «Ғы лым класси фикациялары туралы трактат», «Му зыка ту-
ралы үлкен кітап», т.б. еңбектер жазған.

Ұлы тұлға әл-Фараби қазір гі ғы лым мен пәлсапаның дамуына үл-
кен ықпал етті. Әлемдік ой қазы насы на қосқан орасан үлестері үшін 
оны ғылыми орта Аристотельден ке йінгі «екінші ұстаз» санайды. Оның 
ғылымдағы, философиядағы жә не мәдениеттанудағы баға жетпес 
еңбектері әлем мойындаған асыл мұралар болып табылады.

Абу Наср Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки 
родился  в  городе Фарабе в 870 г., в семье знатного военачальника. 
Крупнейшие исто рики культуры  и  науки отмечали величие и уникаль-
ность фигуры аль-Фараби. В сферу  его  научных  интересов  входили  
астрономия, ло гика, теория музыки и математика, социология и этика, 
медицина и психология, философия  и  право. Еще в молодые годы Фа-
раби покинул родной город и побывал практически во всех крупных 
городах Востока: в Бухаре, Мерве, Александрии, Каире, Дамаске, 
Багдаде.

Фараби был поистине личностью мирового масштаба, он сбли-
зил и синтезировал в своем творчестве ценнейшие достижения араб-
ской, персидской, греческой, индийской и тюркской культур. Его насле-
дие включает в себя следующие тру ды: «Геммы мудрости», «Трактат 
о взглядах жителей добродетельного города», «Трактат о классификации 
наук», «Большая книга  о  музыке». 

Деятельность аль-Фараби оказа ла большое влияние на развитие 
сов ременной науки и философии. За его выдающийся вклад в сокро-
вищницу мировой мысли его прозвали «вто рым учителем» после Ари-
стотеля, что является безусловным показателем мирового признания 
научных, фи лософских  и  культурологических  заслуг  аль-Фараби. 
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Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев

Президент Республики Казахстан 
Назарбаев Нурсултан Абишевич

18

ҚР Президентінің  ҚазҰУ 
студенттерімен кездесуі

встреча Президента РК 
со студентами 

КазНУ

ҚазҰУ / КазНУ / 2009
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Қазақстан Республикасы Президентінің 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін құттықтауы
Поздравление Президента РК Казахскому национальному университету имени аль-Фараби

Высказывание Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева в ходе встречи в 

Астане с ректором КазНУ имени аль-Фараби 
Галимкаиром Мутановым 

19 марта 2014 года.

«КазНУ имени аль-Фараби – один из ос-
новных университетов в Казахстане. Самый 
крупный и передовой. В этом году ему испол-
няется 80 лет. Сколько специалистов было 
подготовлено в этих стенах и сейчас работа-
ет в Казахстане. Выпускники КазНУ есть в 
правительстве и в моем аппарате, в Парла-
менте. Сегодня требования к студентам выс-
ших учебных заведений стали еще выше, по-
этому в новых условиях университет должен 
стать примером в подготовке высококвали-
фицированных кадров, постоянно усиливая 
свою конкурентоспособность. Только в этом 
случае статус учебного заведения будет ра-
сти.... Желаю КазНУ оставаться вузовским 
флагманом страны, хранить и приумножать 
лучшие традиции отечественной науки и об-
разования, служить идеям добра и просвеще-
ния!».

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – Қазақ стан  -
дағы негізгі университеттердің бірі. Ол – ең 
ірі және  алдыңғы  қатарлы оқу ор ны. Биылғы 
жылы оның құрылғанына 80 жыл  тол мақ. Осы 
уақыт ішінде оның қабыр ғасында қанша маман 
дайындалып, қазіргі уа қытта Қа  зақстанда қызмет 
етуде. ҚазҰУ тү  лектері үкі метте де, менің аппа-
ратымда да, Пар ла мент те де бар. Бүгінде жоғары 
оқу орын да рының студенттеріне қойылатын 
талаптар бұ рынғыдан артты, сондықтан жаңа 
жағдайда уни верситет үнемі өзінің бәсекеге 
қабілеттілігін күшейте отырып, біліктілігі жо -
ғары кадрлар даярлауда үлгі болуы тиіс. Тек осы 
жағдайда университеттің мәртебесі арта түспек... 
ҚазҰУ-ға еліміздегі жоғары оқу орындарының 
көш бас  шысы болып қалуы на, отандық ғылым 
мен білімнің үздік дәс түрлерін сақтап, байыта 
тү суі не, ізгілік пен ағартушылық идеяларына 
қыз мет етуіне тілектеспін!».

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

рек торы Ғалымқайыр Мұтановпен 2014 жыл-
дың 19 наурызында Астанада өткен кездесуі 

барысындағы сөзі.





Кешегі ҚазҰУ / КазНУ вчера
ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ
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ҚазҰУ ректорлары
РектоРы КазНУ

Оликов Федот Трофимович,
1934-1940 ж. ҚазМУ ректоры
Оликов Федот Трофимович,

ректор КазГУ с 1934 по 1940 гг.

Дарқанбаев Темірбай Байбосынұлы,
1955-1961 ж. ҚазМУ ректоры

Дарканбаев Темирбай Байбосынович,
ректор КазГУ с 1955 по 1961 гг.

Тәжібаев Төлеген,
1948-1953 ж. ҚазМУ ректоры

Тажибаев Толеген,
ректор КазГУ с 1948 по 1953 гг.

Жолдасбеков Өмірбек Арсланұлы,
1970-1986 ж. ҚазМУ ректоры
Джолдасбеков Умирбек Арсланович,
ректор КазГУ с 1970 по 1986 гг.

Лукьянец Иван Куприянович,
1940-1948 ж. ҚазМУ ректоры
Лукьянец Иван Куприянович,
ректор КазГУ с 1940 по 1948 гг.

Зәкәрин Асқар,
1953-1955, 1961-1970 ж. 
ҚазМУ ректоры
Закарин Аскар,
ректор КазГУ с 1953 по 1955 гг.,
1961-1970 гг.
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ҚазҰУ ректорлары
Ректоры КазНУ

Әбділдин Мейірхан Мүбәракұлы,
1988-1991 ж. ҚазМУ ректоры

Абдильдин Мейрхан Мубаракович,
ректор КазГУ с 1988 по 1991 гг.

Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлы,
2010 ж. ҚазҰУ ректоры

Мутанов Галымкаир Мутанович,
ректор КазНУ с 2010 г.

Қожамқұлов Төлеген Әбдісағиұлы,
2001-2008 ж. ҚазҰУ ректоры

Кожамкулов Толеген Абдисагиевич,
ректор КазНУ с 2001 по 2008 гг.

Ерғожин Еділ,
1986-1988 ж. ҚазМУ ректоры
Ергожин Едил,
ректор КазГУ с 1986 по 1988 гг.

Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлы,
2008 жылдан ҚазҰУ ректоры
Жумагулов Бакытжан Турсынович,
ректор КазНУ с 2008 по 2010 гг.

Нәрібаев Көпжасар,
1991-2001 ж. ҚазМУ ректоры
Копжасар Нарибаев,
ректор КазГУ с 1991 по 2001 гг.
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Қазақ мемлекеттік университетінің 
алғашқы ғимараты

Первое здание Казахского
Государственного университета

1934
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ҚазҰУ қысқаша тарихы
краткая история КазНУ 

1934

Казахский национальный университет им. аль-
Фараби с момента своего основания находится у ис-
токов зарождения университетских традиций всей 
системы высшего образования Казахстана, форми-
рования профессиональных научных и педагогиче-
ских школ, усилиями которых творилась и прирас-
тала слава нашего государства. Высоким по своему 
статусу учебным заведением страны КазНУ остает-
ся и сегодня, демонстрируя качественные перемены 
к лучшему в области  образования, произошедшие 
в ходе реализации стратегического курса Главы го-
сударства.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси-
теті негізін қалаған сәттен бастап мемлекетіміздің 
даңқы қалыптастырылған және артып отырған 
Қазақстанның жоғары білім жүйесінің уни вер-
ситеттік дәстүрлерінің іргетасын қалау, кәсіби 
ғылыми және педагогикалық мектептерді қалып-
тастыруды жүргізіп жатыр. ҚазҰУ мәртебесі бо-
йынша бүгінгі таңда да елдің ең жоғары оқу орны 
болып келіп, Мемлекет басшысының стратегиялық 
бағытын іске асыру барысында байқалған білім 
беру саласындағы сапалы ауысуларды байқатып 
отыр. 



Университеттің құрылуы
рождение университета



Химия сабағы 
Занятия по химии

1934
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Краткая история КазНУ 
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ҚазҰУ қысқаша тарихы
Краткая история КазНУ 

Биология факультетінің 
алғашқы түлектері

Первые выпускники 
биологи ческого факультета

1934

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситеті негізін қалаған сәттен бастап мем ле-
кетіміздің даңқы қалыптастырылған және артып 
отырған Қазақстанның жоғары білім жүйесінің 
университеттік дәстүрлерінің іргетасын қа-
лау, кәсіби ғылыми және педагогикалық мек-
тептерді қалыптастыруды жүргізіп жатыр. 
ҚазҰУ мәртебесі бойынша бүгінгі таңда да елдің 
ең жоғары оқу орны болып келіп, Мемлекет 
басшысының стратегия лық бағытын іске асыру 
барысында байқалған білім беру саласындағы са-
палы ауысуларды бай қатып отыр.

15 қаңтар 1934 жыл – Қазақ мемлекеттік 
университетінің ресми ашылу күні. Қазақ мем -
лекеттік университетінің 1934 жылғы 19 қаң-
тардағы алғашқы директоры болып Федот 
Трофимович Оликов тағайындалған. ҚазМУ 
тарихындағы ең басты оқиға 1938 жылдың ақпа-
нында биология, физика-математика және химия 
ғылымдары бойынша кандидат дәрежелерін және 
доцент дәрежесін беру құқығымен Оқу кеңесінің 

Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби с момента своего основания на-
ходится у истоков зарождения университетских 
традиций всей системы высшего образования 
Казахстана, формирования профессиональных 
научных и педагогических школ, усилиями ко-
торых творилась и прирастала слава нашего го-
сударства. Высоким по своему статусу учебным 
заведением страны КазНУ остается и сегодня, 
демонстрируя качественные перемены к луч-
шему в области  образования, произошедшие в 
ходе реализации стратегического курса Главы 
государства. 

15 января 1934 г. – день официального откры-
тия Казахского государственного университета. 
Первым директором Казахского государственно-
го университета 19 января 1934 г. был назначен 
Федот Трофимович Оликов. Крупным событием 
в истории КазГУ стало создание в феврале 1938 г. 
Ученого совета с правом присуждения кандидат-
ских степеней и званий доцента по биологиче-
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ҚазМУ кітапханасының 
оқу залында

В читальном зале 
библиотеки КазГУ

19341934

құрылуы болды. 1939 жылдың күзінде ҚазМУ 
ректоры болып Иван Куприянович лукьянец 
тағайындалды. Бұл қызметті ол соғысқа дейінгі 
және соғыс жылдарында атқарды. Факультет 
үшін оқытушы кадрларды даярлауда ММУ және 
ЛМУ профессорлары мен оқытушыларының 
үлесі зор болды.

1943-1944 оқу жылы ҚазМУ жоғары оқу 
орындарының бірінші санатына жатқызылды. 
Мұнда ректор И.К. лукьянецтің үлесі жо-
ғары. Бұл жылдары университеттің про-
фессорлық-оқытушылық құрамының негізгі 
ұйытқысы құрылды: айтулы кафедраларға 
химия  ғылымдарының докторы, профессор 
А.Б.  Бектұров, филология ғылымдарының док -
торы, профессор С.К. Кеңесбаев, тарих ғылым-

ским, физико-математическим и химическим нау-
кам. Осенью 1939 г. ректором КазГУ был назначен 
Иван Куприянович лукьянец, занимавший этот 
пост на протяжении предвоенных и военных лет. 
Большую помощь в подготовке преподаватель-
ских кадров для КазГУ оказали профессора и пре-
подаватели МГУ и ЛГУ.

В 1943-1944 учебном году КазГУ был отнесен к 
первой категории вузов. В этом, безусловно, были 
большие заслуги ректора И.К. лукьянца. В 40-е 
годы сложился основной костяк профессорско-
преподавательского коллектива университета: ве-
дущие кафедры возглавляли доктор химических 
наук, профессор А.Б. Бектуров; доктор филоло-
гических наук, профессор С.К. Кенесбаев; доктор 
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Кешегі ҚазҰУ / КазНУ вчера
ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ 

дарының докторы, профессор С.Н. Покровский, 
физика-математика ғылымдарының докторы, про-
фессор К.П. Персидский, тарих ғылымдарының 
доекторы, профессор Е.Б. Бекмаханов және т.б. 
басшылық етті. 

Университетте Қазақ КСР ҒА толық мүшесі 
М.О. Әуезов, Қазақ КСР ҒА Президенті  
Қ.И. Сәт баев және басқа да танымал ғалымдар 
дәріс оқыды. 

1949 жылы 1947 жылдан бастап әрекет ететін 
филология факультетінің логика және психоло-
гия бөлімдері С.М. Киров атындағы ҚазМУ рек-
торы, танымал ғалым, дипломат, қоғам қайраткері  
Т.Т. Тәжібаевтың бастамасымен философия 

исторических наук, профессор С.Н. Покровский; 
доктор физико-математических наук, профессор 
К.П. Персидский, доктор исторических наук, про-
фессор Е.Б. Бекмаханов и др.

 В университете читали лекции выдающиеся 
ученые – действительный член АН Казахской 
ССР М.О. Ауэзов, президент АН Казахской ССР 
К.И. Сатпаев и другие. 

В 1949 г. на базе существовавшего с 1947 г. от-
деления логики и психологии филологического 
факультета. по инициативе видного ученого, ди-
пломата, общественного деятеля, ректора КазГУ 
им. С.М. Кирова Т.Т. Тажибаева были сформи-
рованы философский и экономический факуль-



ҚазҰУ қысқаша тарихы
Краткая история КазНУ 

35
Қа

зҰ
У 

ф
от

оа
ль

бо
м

ы
 / 

Ф
от

оа
ль

бо
м

 К
аз

Н
У 

және экономика факультеттері құрылды. Уни вер-
ситетің нығаюына оған 1954-1955 оқу жылы заң 
факультеті ретінде Алматы заң инсти тутының 
қосылуы өз септігін тигізді.

1955-1961 жылдары С.М. Киров атын да-
ғы  ҚазМУ ректоры болып биология ғылым да -
рының докторы, профессор, ҚазССР ҒА ака    -
демигі Темірбай Байбосынұлы Дарқан ба ев 
тағайындалды, 1961 жылы университетті қай   -
тадан (1953-1955 жылдары алғашқы рет бас шы -
лық еткеннен кейін) профессор Асқар За ка-
рия  ұлы Закарин басқарды. Ғылым саласындағы 
көптеген жетістіктер, университеттің мәдени және 
қо ғамдық өміріндегі оқиғалар осы кезеңге сәйкес 
ке леді; университеттің білім беру дәстүрлері және 

теты. Укреплению университета способствовало 
присоединение к нему в 1954-1955 учебном году 
Алма-Атинского юридического института в ка-
честве юридического факультета.

В 1955-1961 гг. ректором КазГУ им. С.М. Ки-
рова работал доктор биологических наук, про-
фессор, академик АН КазССР Темирбай Бай-
бусынович Дарканбаев, в 1961 г. университет 
вновь (после первого периода ректорства в 1953-
1955 гг.) возглавил профессор Аскар Закарьевич 
Закарин. Многие выдающиеся достижения в об-
ласти науки, яркие события в культурной и об-
щественной жизни университета приходятся на 
данный период; возникают, развиваются и креп-
нут образовательные традиции и научные школы 



Кітапхана
библиотека



Жаңа әдебиеттерді сұрыптау 
разборка новой литературы



академик К. Әзербаев
академик К. Азербаев



академик Я. Әубәкіров
академик Я. Аубакиров
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ғылыми мектептер пайда болып, дамып, нығая 
түсті; студенттік ғылыми және көркем шығар-
машылық пен спорт жоғары жетістіктерге жетті.  

1970 жылдың желтоқсанында Қазақ КСР Ми-
нистрлер Кеңесі ҚазМУ кешенінің бірінші кезегін 
салуды бастау туралы шешім қабылдап, 1971 
жылдың сәуірінде ҚазМУ-дың бас ғимаратының 
іргетасын қалау рәсімі арқылы ҚазМУ қала шы-
ғының құрылысы бойынша бірегей жоба іске 
асырыла бастады. 80-жылдардың басына қарай 
бірнеше студенттік жатақхана, гуманитарлық, 
биология және география факультеттерінің оқу 
ғимараттары, Тамақтану комбинаты және Сау-
да орталығы, бірқатар өндірістік-шаруашылық 
объектілер пайдалануға тапсырылды. 

университета; больших высот достигает развитие 
студенческого научного и художественного твор-
чества и спорта.  

В декабре 1970 г. Совет Министров Казах-
ской ССР принимает решение о начале строи-
тельства первой очереди комплекса КазГУ, и 
в апреле 1971 г. церемонией закладки фунда-
мента главного корпуса КазГУ начал осущест-
вляться уникальный проект строительства 
КазГУграда. К началу 80-х годов были сданы 
в эксплуатацию несколько студенческих обще-
житий, учебные корпуса гуманитарных фа-
культетов, биологического и географического 
факультетов, Комбинат питания и Торговый 
центр, ряд производственно-хозяйственных 
объектов. 
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ҚазҰҰ-ды жеке ғылыми-білім конгломера-
ты ретінде құруда ректор Өмірбек Арсланұлы 
Жолдасбековтың үлесі теңдессіз, бұл атақты 
тұлғаның есімі отандық ғылым тарихына алтын 
әріппен жазылған. Оның тікелей қатысуымен 
Алатаудың баурайында «ҚазҰУ қалашығы» ал-
ғашқы студенттік қалашық салынды. Осы кезеңде 
ғалымдарымыздың ғылыми әзірлемелері мен 
жаңалықтары елде де, шетелде де танымал болды. 
«Ғылымды – өмірге» тезисі оның өмірлік ұстанымы 
болған, оның мәні теория мен практика байла-
нысын қамтамасыз ету болатын. Ол студенттерді 
алғашқы оқу күндерінен бастап өнеркәсіпте және 
халық шаруашылығымен талап етілетін нақты 
ғылыми жобаларды бастауға шақырды. 

В создании КазНУ как самостоятельного на-
учно-образовательного конгломерата неоценима 
роль ректора Умирбека Арислановича Джол-
дасбекова, чье имя вписано золотыми буквами 
в историю отечественной науки и образования. 
При его непосредственном участии создан первый 
студенческий город «КазГУград» у подножия гор 
Алатау. Именно в тот период научные разработки 
и открытия наших ученых стали известны в стра-
не и за рубежом. Тезис «Наука – в жизнь» был его 
кредо, смысл которого обеспечивал связь теории с 
практикой. Он призывал студентов с первых ша-
гов учебы приступать к реальным научным про-
ектам, востребованным промышленностью и на-
родным хозяйством. 



Қа
зҰ

У 
ф

от
оа

ль
бо

м
ы

 / 
Ф

от
оа

ль
бо

м
 К

аз
Н

У 
42

Ке
ш

ег
і Қ

аз
ҰУ

 / 
Ка

зН
У 

вч
ер

а

ҚазҰУ қысқаша тарихы
краткая история КазНУ 



ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ 43

ҚазҰУ қы
сқаш

а т
арихы

крат
кая ист

ория КазНУ 







ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ 46

Қа
зҰ

У 
қы

сқ
аш

а 
т
ар

их
ы

кр
ат

ка
я 

ис
т
ор

ия
 К

аз
НУ

 
1986 жылы КазМУ ректоры болып еділ ер-

ғо жаұлы ерғожин тағайындалды, ал 1998 жыл-
дан Мейірхан Мүбәракұлы Әбділдин универ-
ситет ректоры болып сайланды. 80-жылдарға 
ғылыми-зерттеу жұмысына және оқу процесіне 
автоматтандырылған жүйелердің белсенді ен-
гізілуі тән болды. Өзінің мықты электрондық 
машина паркін пайдалана отырып, ҚазҰУ осы 
бағытта Қазақстанда жоғары оқу орны қызметі 
бағытында көшбасшы бола білді. Бұл ҚазҰУ 
оқыту шылары мен ғылыми қызметкерлеріне ғы-
лым, техника және білім жетістіктерін, оқытуды 
компьютерлендіру, ақ па раттық, инновациялық 
технологиялардың, білім беру сапасын, менед ж-
менті мен маркетингін бас қарудың заманауи 
әдіс темелерін білім беру және ғылыми-зерттеу 
процесіне енгізуді біріктіру саласында жиналған 
тәжірибе мен білімді иеленуге мүмкіндік берді. 

В 1986 г. руководителем КазГУ был назначен 
едил ергожаевич ергожин, а в 1988 году ректо-
ром КазГУ был избран Мейрхан Мубаракович 
Абдильдин. На 80-е годы приходится начало ак-
тивного внедрения автоматизированных систем 
в научно-исследовательскую работу и учебный 
процесс. Используя свой мощный электронный 
машинный парк, КазГУ стал в этом направлении 
лидером вузовской деятельности в Казахстане. 
Это помогло приобрести опыт и знания, накоплен-
ные преподавателями и научными сотрудниками 
КазГУ в области соединения достижений науки, 
техники и образования, процессов компьютери-
зации обучения, внедрения информационных, 
инновационных технологий в образовательный и 
научно-исследовательский процесс, современных 
методик управления качеством образования, его 
менеджмента и маркетинга. 
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Университет дамуындағы жаңа дәуір Қазақстан 
тәуелсіздігін алған сәттен басталды. 1991 жыл-
дан ол ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби 
есімін иеленді. Қазақ мемлекеттік университеті 
өмірдің жаңа парағын ашты, жаңа есіммен бірге 
– ұлттық университет, жоғары оқу орындарының 
көшбасшысы – жаңа мәртебесіне ие болды. 

Тәуелсіз мемлекет университетінің қалып-

Новая эпоха в развитии университета началась 
с обретения Казахстаном государственной неза-
висимости. С 1991 года он стал носить имя вели-
кого мыслителя Абу Насыра ибн аль-Фараби. 
Казахский государственный университет открыл 
совершенно новую страницу, вместе с новым име-
нем обрел новый статус – национального универ-
ситета, лидера среди вузов. 





1991 жылдың 23 қазанындағы Қазақ КСР Министрлер 
Кабинетінің университетке ұлы философ, 

ғалым-энциклопедист әл-Фараби есімін беру туралы 
№629 қаулысы

Постановление Кабинета Министров Казахской ССР  
от 23 октября 1991 года №629 о присвоении 

университету имени великого философа, 
ученого-энциклопедиста аль-Фараби
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тасуына Қазақстанның зияткерлік ой мен жаңа 
идеялар көшбасшылары ретінде ректорлардың 
қосқан үлесі маңызды. Университеттің жаңа 
мәртебесіне сәйкес қайта құрылуларды эко-
номика ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Ака-
демиясының академигі, ректор Көпжасар Нәрі-
байұлы Нәрібаев алғашқы болып жүзеге асыр-
ды. Қазақстан Республикасында және Кеңес 
одағынан кейінгі кеңістікте Қазақ мемлекеттік 
ұлттық университетінің элиталық идеясын 
қалыптастыру маңызды болды. Алғаш рет әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
автономды мемлекеттік жоғары оқу орнына ай-
налды. Университеттің элиталығы педагогтар мен 
ғалымдардың зияткерлік әлеуетімен, мамандарды 
даярлау сапасымен, ҚазМУ-дың Қазақстанның 
университеттік білім жүйесіндегі жағдайдың 
басымдығымен, ғылыми-әдістемелік және ғы-
лыми-зерттеу жұмысының жоғары деңгейімен 
анықталған. 

Значительный вклад в становление универси-
тета независимого государства внесли ректоры 
как лидеры интеллектуальной мысли и новых 
идей Казахстана. Первым довелось осуществлять 
преобразования в соответствии с новым статусом 
университета доктору экономических наук, про-
фессору, академику Национальный Академии 
наук Республики Казахстан ректору Купжаса-
ру Нарибаевичу Нарибаеву. Важным моментом 
было формулирование идеи элитности Казахско-
го государственного национального универси-
тета в Республике Казахстан и на постсоветском 
пространстве. Впервые Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби стал автономным 
государственным высшим учебным заведением. 
Элитность университета определялась интеллек-
туальным потенциалом педагогов и ученых, каче-
ством подготовки специалистов, главенствующим 
координирующим положением КазГУ в системе 
университетского образования Казахстана, высо-
ким уровнем научно-методической и научно-ис-
следовательской работы. 
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Кейін бұл бастаманы 2001 жылы физика-
математикалық ғылымдар докторы, профессор, ҚР 
ҰҒА академигі Төлеген Әбдісағиұлы Қожамқұлов 
жалғастырды. Бұл кезеңде әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ кредиттік оқыту технологиясын енгізуді 
бастады. 

ҚазҰУ үшін 2008 жылдың сәуіріндегі кезең 
түбегейлі өзгерістер кезеңі болған, бұл уақытта 
Өмірбек Арсланұлының шәкірті – танымал 
ғалым және мемлекеттік қайраткер, ҚР ҰҒА 
академигі, техника ғылымдарының докторы, про-
фессор Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов рек-
тор болып тағайындалып, университетті сапалы 
жаңа деңгейге көтеріп, оның зерттеу университеті 
мәртебесіне толық және жүйелік ауысуының 
негізін қалады. 

Затем эстафету подхватил  в 2001 году доктор 
физико-математических наук, профессор, акаде-
мик НАН РК  Толеген Абдисагиевич Кожамку-
лов. В этот период КазНУ им. аль-Фараби присту-
пил к внедрению кредитной технологии обучения. 

С апреля 2008 года ректором стал ученик 
Умирбека Арислановича – известный ученый 
и государственный деятель, академик НАН РК, 
доктор технических наук, профессор Бакытжан 
Турсынович Жумагулов, который поднял уни-
верситет на качественно новый уровень, подгото-
вил почву для полноценного и системного пере-
хода университета к  статусу исследовательского. 

«Стратегия развития Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби на 2009-
2011 годы» стала основополагающей для модер-
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«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің 2009–2011 жылдарға арналған даму 
стратегиясын» университет білімінің ме недж-
мент жүйесін жаңғыртуда, білім беру про це сінде 
инновациялық тәсілдерді жетіл діруде және жо-
ғары оқу орындары ғылымының тиімділігіне қол 
жеткізуде негізін қалады. Осы құжатта көрсетілген 
ережелер ҚР Президенті Н.Ә. На зар баевтың Қа-
зақ станның жоғары мектебінің алдына қойған  
негізгі басым міндеттен – қазақстандық жоғары оқу 
орындары түлектерінің жоғары бәсекеге қабілет-
тілік пен талап етілуіне қол жет кізу  туындайды. 

«Қазақстан Республикасында Білім беруді 
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламаға» сәйкес кезеңдік транс-
формация  басталып, кадрларды даярлаудың 
үш деңгейлі сатысына – бакалавриат – маги-
стратура → PhD докторантурасы – толық ауысу 

низации системы менеджмента университетского 
образования, совершенствования инновацион-
ных подходов в образовательном процессе и до-
стижения эффективности вузовской науки. Из-
ложенные в этом документе положения исходят 
из основной приоритетной задачи, поставленной 
Президентом РК Н.А. Назарбаевым перед выс-
шей школой Казахстана, – достижение высокой 
конкурентоспособности и востребованности вы-
пускников казахстанских вузов. 

В соответствии с «Государственной Програм-
мой развития образования в Республике Казах-
стан на 2005-2010 годы» началось осуществление 
поэтапной трансформации и полный переход на 
трехуровневую систему подготовки кадров: ба-
калавриат – магистратура – докторантура PhD. 
КазНУ первым на территории стран СНГ успеш-
но освоил трехступенчатую подготовку кадров по 
международным стандартам.
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жүргізілген. ҚазҰУ ТМД елдерінің аумағында 
алғашқы болып кадрларды халықаралық стан-
дарттар бойынша даярлаудың үш сатылы жүйе-
сін табысты игерді.

Бұл кезеңде ҚазҰУ-дың әлемдік сахнада 
жай ғасымы нығая түсті. Университет Bureau 
Veri tas certification Франция сертификаттау 
органының аккредитациясынан табысты өтті. 
ҚазҰУ Қазақстандық жоғары оқу орындарының 
бас рейтингісінде 1-орынға ие болды. РейтОР 
агенттігімен әзірленген Ең үздік жоғары оқу 
орындарының жаңа әлемдік рейтингісіне сәйкес, 
жеріміздің 500 ең танымал университеттерінің 
арасында ҚазҰУ білім беру критерийлері бойын-
ша 150-орынға ие болды.  

Қазақстанда қалыптастырылатын жоғары бі-
лім нің жаңа моделі оқу процестерін ұйым дас -
тыру, басқару мен стандарттауда белгілі бір өз ге-
ріс терді, жаңа ақпараттық және педа го гикалық 
технологиялардың белсенді енгізілуін, қа шықтықтан 
оқыту мен үздіксіз оқытуды дамытуды ескереді. 

 В этот период укрепились позиции КазНУ 
на мировой арене. Университет успешно прошел 
аккредитацию французского сертификационного 
органа Bureau Veritas certification. КазНУ за-
нял 1-е место в Генеральном рейтинге казахстан-
ских вузов. Согласно новому мировому рейтин-
гу лучших вузов, подготовленному Агентством  
РейтОР, среди 500 самых известных университе-
тов планеты, КазНУ по образовательным крите-
риям занял 150-е место.  

Формирующаяся  в Казахстане новая модель 
высшего образования предполагает значительные 
изменения в организации, управлении и стандар-
тизации учебных процессов, активное внедрение 
новых информационных и педагогических техно-
логий, развитие дистанционного и непрерывного 
образования. 

Новый этап наступает в КазНУ с назначением 
ректором академика, доктора технических наук, 
про фессора Мутанова Галымкаира Мутановича – 
известного реформатора, создателя инновацион-
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Танымал реформатор, елдің шығысында 
инновациялық университет-технопаркті құрушы, 
екі президенттің де жіті назарында тұратын, 
техника ғылымдарының докторы, профессор 
Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлының ректор 
болып тағайындалуымен байланысты ҚазҰУ-
да жаңа кезең басталған. Ресей Президенті  
Д. Мед ведев сол уақытта Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевқа ресейліктер аталған жоба туралы 
ойланып жатқан кезде, қазақстандықтардың оны 
іске асырғанын айтты. ҚазҰУ трансформациялық 
бағыты – Мемлекет басшысының Қазақстан хал-
қына жыл сайынғы Жолдауында «кем дегенде 
екі қазақстандық университет 2020 жылға қарай 
әлемнің топ-университеттерінің тізіміне енуі 
тиіс» екенін атап кетті. Қазір университет бұл 
күрделі міндетті де орындап отыр. 

ного университет-технопарка на востоке страны, 
который заинтересовал Глав государств Казах-
стана и России. Президент России Д. Медведев 
сказал по этому поводу Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву, что россияне только начинают заду-
мывать такой проект, а казахстанцы уже его реа-
лизовали. Трансформационный курс  КазНУ – 
выполнение наказа Президента страны, который 
в своем ежегодном Послании народу подчеркнул, 
что, «по крайней мере, два казахстанских универ-
ситета должны быть в списке топ-университетов 
мира к 2020 году». Сейчас эта очень сложная за-
дача под силу КазНУ им. аль-Фараби. 

При поддержке Президента Республики Ка-
захстан завершена вторая очередь КазГУграда, в 
строй вошли новые, оснащенные по последнему 
слову науки и  техники, корпуса научной библио-
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Қазақстан Республикасы Президентінің қол
дауымен ҚазҰУ қалашығының екінші кезегі 
аяқталып, ғылым мен техниканың ең соңғы 
үлгісімен жабдықталған ғылыми кітапхана мен 
үш факультеттің – физикаматематикалық, ме
ха никаматематикалық, химия және химия тех
нологиялық – корпустары пайдалануға берілді. 
Университет басқармасының стратегиялық ор
ганы танымал ғылым, бизнес, саясат және өнер 
өкілдерінен құралған Қамқоршылық кеңес болып 
табылады. 80 жылдық тарихы кезінде университет 
ҚазҰУ Түлектері қауымдастығына біріктірілген 
бір жүз қырық мыңнан астам маманды шығарды, 
2009 жылдан бастап оның Президиум Төрағасы 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Төр
ағасы Қайрат Мәми болып табылады. 

теки, Дома молодых ученых, Центра обслужива
ния студентов и  трех факультетов: физикотех
нического, механикоматематического, химии и 
химической технологии. Стратегическим органом 
управления университетом стал впервые Попечи
тельский совет из выдающихся представителей 
науки, бизнеса, политики и искусства.  За 80лет
нюю историю университет выпустил более ста 
сорока   тысяч специалистов, объединенных в Ас
социацию выпускников КазНУ, Председателем 
президиума  которой с 2009 года является Кайрат 
Мами – ныне Председатель Верховного Суда Рес
публики Казахстан. 

Сегодня в составе университета работают 
14 факультетов, 8 научноисследовательских 
институтов, в том числе Центр физикохими
ческих методов исследований и анализа, Науч
нотехнологический парк, Национальная нано



Бүгінде университет құрамында 14 факуль
тет, 20 ғылымизерттеу институты, орталықтар, 
технопарк жұмыс істейді. Екі мыңнан астам 
оқытушы, оның ішінде 100 академик, 300 ғы
лым  докторы мен 700 ғылым кандидаты, 60 
PhD докторы, 21 Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген қайраткері, 30 ҚР Мемлекеттік 
және атаулы сыйлықтар лауреаттары, 40 жас 
ғалымдар сыйлықтарының лауреаттары 102 
кафедрада оқу процесін қамтамасыз етіп отыр. 
Жоғары кәсіби білім берудің көп деңгейлі 
жүйесімен Қазақстан  мен шет елдерінің 18 
мыңнан астам студенті, магистранты және PhD 
докторанты қамтылған. 

ӘлФараби атындағы ҚазҰУдың бай тәжі
рибесі, ғылыми дәстүрлері мен мықты зият
керлік әлеуеті Қазақстанның заманауи зияткерлік 
кейпіне тең дессіз үлес қосқан.

технологическая лаборатория открытого типа,  
5 институтов и  30 научных центров социаль
ногуманитарного профиля. Более двух тысяч 
преподавателей, из них более 100 академиков,  
373 доктора и 764 кандидата наук, 333 профес
сора и 597 доцентов, 22 Заслуженных деятеля 
Респуб лики Казахстан, более 30 лауреатов Го
сударственной и именных премий РК, 40 лауре
атов премий молодых ученых, 57 докторов PhD 
обеспечивают учебный процесс на 63   кафедрах. 
Многоуровневой системой высшего профессио
нального образования охвачены около 20 тысяч 
студентов, магистрантов и докторантов PhD из 
Казахстана и зарубежных стран. 

Богатый опыт, научные традиции и мощный 
интеллектуальный потенциал КазНУ имени аль
Фараби внесли и вносят неоценимый вклад в со
временный интеллектуальный облик Казахстана.
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Казахский национальный университет имени  
аль-Фараби сегодня – это ведущий классический 
уни верситет исследовательского типа, основной 
центр науки, образования и инноваций в Казахстане.

Одной из эффективных реализаций программы 
трансформации классического университета в совре-
менный исследовательский университет мирового 
уровня является проведенная в КазНУ комплексная 
структурная модернизация, которая позволила актив-
но внедрить систему управления, ориентированного 
на результат. При подготовке специалистов на основе 
компетентностного подхода, междисциплинарного и 
проблемно-ориентированного обучения во главу угла 
ставится формирование высококвалифицированных и 
конкурентоспособных кадров, поколения новой форма-
ции индустриально-инновационного будущего страны.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ ситеті 
бүгінде өз зерттеу нышаны қалыптасқан жетекші 
классикалық университет, Қазақстандағы негізгі 
ғылым, білім және инновациялар орталығы. 

ҚазҰУ-да жүргізілген нәтижеге бағытталған 
басқару жүйесін белсенді енгізуге мүмкіндік бер-
ген кешенді құрылымдық жаңғырту арқылы клас-
сикалық университетті әлемдік деңгейдегі за  ма науи 
зерттеу университетіне ауыстыру бағ дар ламасы 
тиімді іске асырылды. Пәнаралық және мәсе-
леге тікелей бағытталған оқытудың жоғары білік-
тілік амал-тәсілдерін қолдану ар қылы мамандарды 
даяр лауда, жоғары білікті және бәсекеге қабі летті 
кадрларды, яғни еліміздің индустриялық-инно-
вациялық болашағының жаңа көзқарасқа ие ұрпағын 
қалыптастыру басты мақсат болып табылады.
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ҚазҰУ-дың білім беру жүйесі Қазақстан 
Республикасындағы Білім беруді дамыту  кон-
цеп циясының ең жоғары талаптарына сай ке-
леді. Университетте бірқатар өзара келісілген 
сатыларды қамтитын, көп деңгейлі үздіксіз 
білім берудің ұлттық үлгісін құрайтын, яғни 
бейіндік (бейіндік мектебі), техникалық және 
кәсіптік (колледж), жоғары (бакалавриат) 
және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби (ма-
гистратура және докторантура), біліктілікті 
арттыру институты қызмет атқарады. Қазір-
гі таңда Қазақстан Республикасы Білім 
және Ғылым министрлігіне кәсіби білімнің 
шыңына жету ретінде постдокторлық бағдар-
ламаларды құру туралы ұсыныс жасалды.

Образовательная система КазНУ отвечает 
самым высоким требованиям Концепции раз-
вития образования в Республике Казахстан.  
В университете успешно функционирует на-
циональная модель многоуровневого непре-
рывного образования, которая охватывает 
целый ряд взаимно согласованных ступеней: 
профильное (профильная школа), техническое 
и профессио нальное (колледж), высшее (бака-
лавриат) и послевузовское профессиональное 
(магистратура и докторантура), институт по-
вышения квалификации. В настоящее время 
в МОН РК внесено предложение о создании 
постдокторских программ как логического за-
вершения профессионального образования.
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бүгінгі келбеті
Казахский национальный университет имени аль-Фараби сегодня

Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби как оплот всей системы 
высшего образования страны на протяже-
нии многих лет является основным центром 
создания и внедрения экспериментальных 
образовательных программ, соответствую-
щих высоким международным стандартам 
и сопоставимых с учебно-образовательны-
ми программами ведущих вузов мира. Обу-
чение на английском языке, академическая 
мобильность обучающихся, реализация дву-
дипломных программ образования, ряд спе-
циальностей, аккредитованных междуна-
родными агентствами AQUIN и ASIIN, – вот 
далеко не полный перечень дел повседнев-
ной жизни и результатов образовательной и 
международной деятельности университета.

Қазақ ұлттық университеті еліміздің барлық 
жоғары білім беру жүйесінің діңгегі бола 
тұра, ұзақ жылдар бойы жоғары халықаралық 
стандарттарға сәйкесетін және әлемнің ал-
дыңғы қатарлы оқу орындарының оқу-білім 
беру бағдарламаларымен салыстыруға келетін 
тәжірибелік білім беру бағдарламаларын құру 
мен енгізудің басты орталығы болып табылады.

Ағылшын тілінде оқыту, білім алушылардың 
академиялық ұтқырлығы, қосдипломды бі-
лім беру бағдарламаларының іске асырылуы, 
AQUIN және ASIIN халықаралық агент тік-
терімен тіркелген бірқатар маман дықтар әлі де 
университеттің күнделікті тіршілігі мен білім 
беру және халықаралық қызметі нәтижесінің 
толық тізбесі емес.
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Студенттердің белсене қатысуы негізінде 
ғылыми жобаларды жемісті орындаулары ар -
қылы көрініс табатын студенттердің оқу-зерт-
теу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
өзара тиімді байланысы білім беру кеңістігінің 
жүйелі жаңарту бағытын айқындаған бас-
ты фактор болып табылады. Оқу-ғылыми 
орталықтар мен халықаралық және респуб-
ли калық дең гей дегі зертханалар, сонымен 
қа тар қуатты ғы лыми-техникалық парк негі-
зін де құрылған сту денттік бизнес-инкубатор-
лар түріндегі ғы лы ми-техно логиялық және 
ин новациялық мүм кін діктер ең озық білім 
беру технологияларын енгізуге ғана емес, сон -
дай-ақ ғылыми зерттеулер мен өндірістік тех-
нологиялық зерттеулер аясында орасан зор 
жетістіктерге жетуге ықпал етеді.

 

Фундаментальным фактором, определив-
шим путь системного обновления образова-
тельной траектории, является рациональное 
соотношение учебно-исследовательской и на-
учно-исследовательской работы студентов, 
прояв ляющееся в успешном выполнении науч-
ных проектов при активном участии студентов. 

Научно-технологический и инновационный 
потенциал в виде учебно-научных центров и 
лабораторий международного и республикан-
ского уровней, а также студенческих бизнес-
инкубаторов на базе мощнейшего научно-тех-
нологического парка способствует не только 
внедрению самых передовых образовательных 
технологий, но и огромному прорыву в области 
научных исследований и производственно-тех-
нологических разработок.
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ҚазМУ негізін қалаушылар
ОСНОВАТЕЛИ ШКОЛ КазГУ

Лидирующее положение КазНУ имени 
аль-Фараби в системе высшей школы Респуб-
лики Казахстан подтверждается многими 
фактами, укрепляющими имидж университе-
та на международном образовательном про-
странстве. 

Достаточно сказать, что Казахский нацио-
нальный университет единственный в Цен-
тральной Азии включен в состав Международ-
ной ассоциации вузов и единственный из вузов 
Казахстана принят в глобальную программу 
ООН «Академическое влияние», в рамках кото-
рой КазНУ предложено возглавить хаб ООН по 
устойчивому развитию.

Халықаралық білім беру кеңістігінде универ-
ситеттің беделін нығайтатын көптеген деректер әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Қазақстан Рес пуб-
ликасының жоғары мектебі жүйесінде көш басшы 
орынды иеленуіне бірден-бір дәлел бола алады.

Университетіміз Орталық Азиядағы халық-
ара лық оқу орындары қауымдастығының құра-
мына енген және Қазақстандық жоғары оқу 
орындары ішіндегі БҰҰ-ның «Академиялық 
ық пал» жаһандық бағдарламасына қабылданған 
жалғыз университет екендігін тілге тиек етіп 
өткеннің өзі жеткілікті, бұл бағдарлама аясын-
да ҚазҰУ-ға тұрақты даму жөнінде БҰҰ хабын 
басқару ұсынылды.

БҰҰ хабын конференциясы 
конференция хаб ООН

2014
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бүгінгі келбеті
Казахский национальный университет имени аль-Фараби сегодня

На генерирование новых знаний, прогрессив-
ных идей и технологий  значительное влияние 
оказывает социальная сторона, которая наилуч-
шим образом воплощается в инновационных со-
циальных проектах «Айналаңды нұрландыр!», 
«Культ здорового и красивого тела», «100 кітап», 
«КазНУ – Гринкампус» и формирует высокую 
духовно-нравственную среду в университете.

Жаңа білімдердің, озық ойлар мен тех-
нологиялардың туындауына «Айналаңды 
нұр лан дыр!», «Культ здорового и красивого 
тела», «100 кітап», «ҚазҰУ – Гринкампус» ин-
новациялық әлеуметтік жобалары және уни-
верситетте биік рухани-өнегелік орта қалып-
тастыратын әлеуметтік жағдайлар елеулі ықпал 
етеді. 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кадрлардың ірі 
шоғыры және ғылыми ойлардың қазынасы ретінде 
айрықша инфрақұрылымға ие. Заманауи оқу кор-
пусы, ғылыми кітапханасы, мұражайлары, интернет 
орталықтары, тамақтандыру комбинаты, спорт ке шені 
мен стадионы, Студенттер сарайы мен кинотеатры, 
жайлы жатақханалары бар университет қала шығының 
алып аумағы университеттің білім беру, ғылыми-
зерттеу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие ісі және қоғамдық 
қызметінің нығаюына және дамуына атсалысады. 

«Қазақстан – 2050» стратегиясы  университеттің 
келешек дамуына ұйытқы болуда. «Қазақстан – 2050» 
стратегиясы негізінде технологиялық және рухани-
өнегелік болмыстың бірегей синтезіне айналған «Аl-
Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық 
жобасының негізі қаланды.  

КазНУ имени аль-Фараби как крупнейшая кузни-
ца кадров и средоточие научной мысли имеет исклю-
чительную инфраструктуру. Огромная территория 
уни верситетского городка с самыми современными учеб-
ными корпусами, научной библиотекой, музеями, ин-
тернет-центром, комбинатом питания, спортивным ком-
плексом и стадионом, Дворцом студентов и кинотеатром, 
комфортабельными общежитиями помогают укрепле-
нию и продолжению развития образовательной, научно-
исследовательской, научно-методической, воспитатель-
ной и общественной деятельности университета.

Мощный импульс к дальнейшему развитию универ-
ситета дан Стратегией «Казахстан – 2050», благодаря ко-
торой положено начало научно-инновационному проекту 
«Аl-Farabi university – smart city» – уникальному син тезу 
технологических и духовно-нравственных сущностей.
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ҚазМУ негізін қалаушылар
ОСНОВАТЕЛИ ШКОЛ КазГУ

Университеттің дамуы 
развитие университета

Многотысячный коллектив профессоров, препо-
давателей, научных и административных работни-
ков, студентов, магистрантов и докторантов продол-
жает вносить весомый вклад в развитие экономики, 
культуры, науки и просвещения Казахстана.

Сегодняшний день университета исполнен на-
пряженного творческого труда над решением важ-
ной государственной задачи, поставленной Пре-
зидентом страны по вхождению в первую сотню 
мировых рейтингов вузов.

Профессорлар, ұстаздар, ғылыми және әкім-
шілік қызметкерлер, студенттер, магистранттар 
және докторанттар Қазақстан экономикасының, 
мәдениетінің, ғылымының және өркениетінің да-
муына елеулі үлес қосуда. 

Бүгінгі таңда университет Президенттің жоғары 
оқу орындары әлемдік рейтингісінің алғашқы жүз-
дігіне енуі жөніндегі алға қойған маңызды мем-
лекеттік міндеттерін шешуге бар ынта-жігерімен 
шығар машылық қызмет етуде.         
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Ғылыми-техникалық парк 
научно-технологический парк 



Университеттің ғылыми-инновациялық қызметі туралы 
Научно-инновационная деятельность университета

ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – ҚР-ның біре-
гей ғылыми-инновациялық құрылымға ие жалғыз 
жоғары оқу орны. Университетте 9 ҒЗИ ҚСД,  
оның ішінде Физика-химиялық зерттеу және тал-
дау әдістері орталығы, Ғылыми-тех но логиялық 
парк, Ашық тұрпатты ұлттық нанотехнологиялық 
зертхана және Инженерлік бейінді зертха-
на, сондай-ақ 5 институт пен 30 әлеуметтік-
гуманитарлық бейінді ғылыми орта лық жұмыс 
істеуде.

Университеттің аталған бөлімшелерінің ғы-
лыми-зерттеу бағыттары Қазақстан Респуб-
ли   ка сының басым даму бағыттарымен және 
ҚР БҒМ ғылыми зерттеулерін гранттық қар-
жы    ландыру ғылыми жобалары шеңберінде да-
мыту  дың әлемдік үрдістерімен, «Ұлттық тех-
но   логиялық даму агенттігі» АҚ жобаларына, 
Тұң     ғыш Президент Қоры БҚ, ХҒТО грантта-
ры, халықаралық ғылыми-техникалық жоба-
лар және бағдарламаларға, ұйымдармен және 

КазНУ имени аль-Фараби является един-
ственным вузом РК, который имеет уникальную 
научно-инновационную структуру. В универ-
ситете успешно функционируют 9 ДГП НИИ, 
в том числе Центр физико-химических методов 
исследований и анализа, Научно-технологиче-
ский парк, Национальная нанотехнологическая 
лаборатория открытого типа и Лаборатория 
инженерного профиля, а также 5 институтов и 
30 научных центров социально-гуманитарного  
профиля.

Направления научных иследований перечис-
ленных подразделений университета проводятся 
в соответствии с приоритетными направления-
ми развития Республики Казахстан и мировыми 
тенденциями развития науки и техники в рамках 
научных проектов грантового финансирования 
научных исследований МОН РК, проектов АО 
«Национальное агентство по технологическому 
развитию», грантов ОФ Фонда Первого Прези-
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кәсіпорындармен жасалған шаруашылық келісім-
дік жұмыстарға сәйкес жүргізіледі. Университет 
бөлімшелерінің ғылыми-техникалық қызметі мем-
лекеттік және халықаралық ғылыми-білім беру 
процестеріне белсенді интеграцияланған. Уни вер-
ситеттің ғалымдары түрлі халықаралық жә не рес-
публикалық ғылыми-техникалық бағдар ла малар 
мен жобаларды іске асыруға тікелей қа тысуда. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да іргелі және 
қолданбалы зерттеулер бойынша мемлекеттік 
тапсырыс шеңберінде жыл сайын 350-ге жуық 
ғылыми жоба орындалып жатыр. 2010 жылы 
ғалымдар 254 жобаны, оның ішінде ҚР БҒМ-
ның 2009-2011 жылдарға арналған Іргелі зерт-
теу бағдарламалары шеңберінде 147 жобаны іске 
асырған; Ұйымдармен және кәсіпорындармен 36 
шаруашылық шарт жасалған. 

2011 жылы ғалымдар 264 жобаны, оның ішінде 
ҚР БҒМ-ның 2009-2011 жылдарға арналған Іргелі 
зерттеу бағдарламалары шеңберінде 147 жобаны 
орындаған; Ұйымдармен және кәсіпорындармен 
жасалған шаруашылық шарт шеңберінде 67 
ғылыми-зерттеу жұмысы іске асты.    

дента, МНТЦ, международных  научно-техниче-
ских проектов и программ, хоздоговорных работ с 
организациями и предприятиями. Научно-техни-
ческая деятельность подразделений университета 
активно интегрирована в государственные и меж-
дународные научно-образовательные процессы. 
Ученые университета принимают непосредствен-
ное участие в реализации различных международ-
ных и республиканских научно-технических про-
грамм и проектов. 

В рамках государственного заказа на фунда-
ментальные и прикладные исследования еже-
годно в КазНУ им. аль-Фараби выполняются 
порядка 350 научных проектов. Так, в 2010 году 
учеными  выполнялись 254 проекта, в том чис-
ле 147 проектов в рамках Программ фундамен-
тальных исследований МОН РК на 2009-2011 гг. 
Были заключены 36 хозяйственных договоров с 
организациями и предприятиями. 

В 2011 году учеными  выполнялись 264 проек-
та, в том числе 147 проектов в рамках Программ 
фундаментальных исследований МОН РК на 
2009-2011 гг.; Выполнялись 67 научно-исследо-



2012 жылы 399 жоба, оның ішінде ҚР БҒМ 
2012-2014 жылдарға арналған 295 гранттық 
қар жыландыру жобасы; ұйымдармен және 
кәсіп  орындармен жасалған шаруашылық шарт  
шең берінде 67 ғылыми-зерттеу жұмысы орын-
далған. 

2013 жылы 414 жоба, оның ішінде ҚР БҒМ-
ның 2013-2015 жылдарға арналған 334 жобасы, 
ұйымдармен және кәсіпорындармен жасалған 
шаруашылық шарт шеңберінде 51 ғылыми-зерт-
теу жұмысы іске асырылған. 

АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Бельгия, 
Жапония, Қытай және тағы басқа елдердегі 
шетелдік серіктестерімен бірге университет 
ғалымдары жыл сайын ХҒТО, ИНТАС, МАГАТЭ,  
ТАСИС, Еуропалық одақ, НАТО, Әлемдік банк,  
ЭНЕСКО, ЮСАИД, Францияның Сыртқы істер 
министрлігі, Азия  даму банкі, Ашық қоғам инсти-
туты т.б-мен қаржыландырылатын 140-қа жуық 
ірі ха лық аралық жобаны орындайды. 

Университетте ұлттық деңгейде де, халық-
аралық деңгейде де ҒЗТКЖ патенттік-лицен-
зиялық сүйемелдеу бойынша жүйелі түрде жұмыс 
жүргізіліп жатыр. Осылайша, 2012-2013 жылдары 

вательских работ в рамках хозяйственных догово-
ров с организациями и предприятиями.    

В  2012 году выполнялись 399 проектов, в том 
числе 295 проектов грантового финансирования 
МОН РК на 2012-2014 гг.; 67 научно-исследова-
тельских работ в рамках хозяйственных догово-
ров с организациями и предприятиями. 

В 2013 году выполнялись 414 проектов, из них:  
334 проекта грантового финансирования МОН 
РК на 2013-2015 гг.; 51 научно-исследовательская 
работа в рамках хозяйственных договоров с орга-
низациями и предприятиями. 

Cовместно с зарубежными партнерами из 
США, Великобритании, Германии, Бельгии, Япо-
нии, Китая и др. стран, ученые университета еже-
годно  выполняют порядка 140 крупных между-
народных проектов, финансируемых МНТЦ, 
ИНТАС, МАГАТЭ, ТАСИС, Европейским Со-
юзом, НАТО, Всемирным Банком, ЮНЕСКО, 
ЮСАИД, Министерством иностранных дел 
Франции, Азиатским банком развития, Институ-
том Открытого общества и др. 

В университете на системной основе прово-
дятся работы по патентно-лицензионному сопро-

Ун
ив

ер
си

т
ет

т
ің 

ғы
лы

ми
-и
нн

ов
ац

ия
лы

қ 
қы

зм
ет

і т
ур

ал
ы
 

на
уч

но
-и
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 д
ея

т
ел
ьн

ос
т
ь 
ун

ив
ер

си
т
ет

а

ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ 74



әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғалымдары келесі 
халықаралық патенттерді алған:

1. РФ №2447318 патенті. А.К. Ершина,  
Ш.А. Ер шин, Ч.Ш. Ершин, Р.К. Манатбаев.  
«Жұмыс істейтін айналма тұрпатты жел энер-
ге тикалық қондырғыны және оны жүзеге асыру 
құрылғысын жылудан қорғау тәсілі (нұсқалар)».

2. ҚХР № ZL 2011 20335636.3 патенті 
Шәкерхан Қанатқан «Көпфункционалды құлып».

3. ҚХР № ZL 2012 20480687.Х патенті Шә-
керхан Қанатқан «Терезелерді жууға арналған 
құрылғы».

PCT жүйесі бойынша WO2012/138207 патент. 
З.А. Мансуров, И.С. Савицкая, А.С. Қыстаубаева, 
М.А. Бейсенбаев, Ш.А. Төлеубаева, А.Ф. Нико-
лаева. «ИНГО-2» көмірсутекті энтерсорбент 
шығару әдісі/»Method for production of «INGO-
2» carbon enterosorbent» 30-дан астам мемлекет-
те, оның ішінде Ұлыбританияда, Францияда, 
ГФР-да, Австрияда, Бельгияда, Испанияда, Пор-
тугалияда, Италияда, Грецияда, Нидерландыда, 
Финляндияда, Данияда, Норвегияда, Швецияда, 
Ирландияда, Исландияда, Болгарияда, Польша-
да, Чехияда, Румынияда, Венгрияда, Сербияда, 
Хорватияда, Қытайда, Түркияда, Кипрде, Маль-
тада, Албанияда, Эстонияда, Литвада, Монакода, 
Люксембургте, Лихтенштейнде, Сан-Маринода 
және т.б. ұлттық фазаға ауыстырылған.

вождению НИОКР как на национальном уровне, 
так и на международном уровне. Так, за 2012-2013 
гг. учеными КазНУ им. аль-Фараби получены 
следующие Международные патенты:

1. Патент РФ №2447318. Ершина А.К., Ершин 
Ш.А., Ершин Ч.Ш., Манатбаев Р.К. «Способ те-
пловой защиты работающей ветроэнергетической 
установки карусельного типа и устройство для его 
осуществления (варианты)».

2. Патент КНР № ZL 2011 20335636.3 
Шәкерхан Қанатқан «Многофункциональный за-
мок».

3. Патент КНР № ZL 2012 20480687.Х Шә-
керхан Қанатқан «Устройство для мытья окон».

Патент по системе PCT WO2012/138207. 
Мансуров З.А., Савицкая И.С., Кистаубаева А.С., 
Бийсенбаев М.А., Тулейбаева Ш.А., Николаева 
А.Ф. «Способ производства углеродного энте-
росорбента «ИНГО-2»/»Method for production 
of «INGO-2» carbon enterosorbent «переведен на 
национальную фазу более чем в 30 государствах, 
в число которых входят Великобритания, Фран-
ция, ФРГ, Австрия, Бельгия, Испания, Португа-
лия, Италия, Греция, Нидерланды, Финляндия, 
Дания, Норвегия, Швеция, Ирландия, Исландия, 
Болгария, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, 
Сербия, Хорватия, Китай, Турция, Кипр, Мальта, 
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АҚШ патенттеріне ұсынылған 4 өтінім қа ра-
лып жатыр:

1. Х.К. Оспанов, Г.М. Мұтанов, В.А. Рыбако-
ва, Б.Ж. Аринов, С.К. Қожахметов, А.Б. Байбол-
диева, Н.Х. Оспанова «Минералды шикізатты 
қайта өңдеу шарттарында гентгельвиндық және 
бертрандиттік топ минералдарынан бериллийді 
шығару әдісі».

2. Х.К. Оспанов, Г.М. Мұтанов, В.А. Рыбакова, 
Б.Ж. Аринов, С.К. Қожахметов, А.Б. Байболдие-
ва, Н.Х. Оспанова «Минералды шикізатты қайта 
өңдеу шарттарында гентгельвиндық топ минерал-
дарынан бериллийді шығару әдісі».

3. А.М. Ильин, Б.А. Борисов, Н.Р. Гусейнов, 
Р.Р. Немкаева, И.А. Цыганов «Графанды және 
графан тәрізді материалдарды алу әдісі»;

4. У.А. Түкеев «Домендік-түйінді қалыпты ны-
санда мәліметтер базасын ұйымдастыру және жо-
балау тәсілі».

«Ұлттық инновациялық қор» АҚ Басқар-
масының 2011 жылғы 2 қыркүйектегі шешімімен 

Албания, Эстония, Литва, Латвия, Монако, Люк-
сембург, Лихтенштейн, Сан-Марино и др.

4 заявки, поданные на патенты США, находят-
ся на рассмотрении:

1. Оспанов Х.К., Мутанов Г.М., Рыбакова 
В.А., Аринов Б.Ж., Кожахметов С.К., Байбол-
диева А.Б., Оспанова Н.Х. «Способ извлечения 
бериллия из минералов гентгельвиновой и бер-
трандитовой групп в условиях переработки мине-
рального сырья»;

2. Оспанов Х.К., Мутанов Г.М., Рыбакова 
В.А., Аринов Б.Ж., Кожахметов С.К., Байболди-
ева А.Б., Оспанова Н.Х. «Способ извлечения бе-
риллия из минералов гентгельвиновой группы в 
условиях переработки минерального сырья»;

3. Ильин А.М., Борисов Б.А., Гусейнов Н.Р., 
Немкаева Р.Р., Цыганов И.А. «Способ получения 
графана и графаноподобных материалов»;

4. Тукеев У.А. «Способ организации и про-
ектирования базы данных в домено-ключевой 
нормальной форме».
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Университеттің ғылыми-инновациялық қызметі туралы 
научно-инновационная деятельность университета

Решением Правления АО «Национальный 
ин но вационный фонд» от 2 сентября 2011 года 
(протокол № 51) ДГП «Центр физико-химиче-
ских методов исследования и анализа» прошел 
аккредитацию на осуществление научно-техни-
ческой экспертизы инновационных проектов и 
включен в перечень рекомендуемых компаний на 
территории Республики Казахстан. В 2013 году 
Национальная нанотехнологическая лаборатория 
открытого типа  и Лаборатория инженерного про-
филя были аккредитованы как испытательные 
лаборатории РГП на ПХВ «КазНУ имени аль-
Фараби» МОН РК в системе аккредитации ТОО 
«Национальный центр аккредитации» Комите-
та технического регулирования и метрологии 
МИНТ РК на соответствие «Общим требованиям 
к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий» СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007.

Для конвертации результатов НИОКР в ре-
альный сектор экономики, а также продвижения 
инновационных идей студентов, ученых и ППС 
университета эффективно функционирует пол-
ный цикл базовых элементов инновационной 
системы и сформирован технологический кори-
дор сопровождения НИОКР «от генерирования 
идеи до ее коммерциализации»: «Научно-техно-
логический парк КазНУ им. аль-Фараби» с новой 
концепцией его работы, «Центр сопровождения 
проектов», «Офис коммерциализации», «Обще-
университетский Бизнес-инкубатор», «Студенче-
ский Бизнес-инкубатор». 

Проект «Инновационный кластер КазНУ им. 
аль-Фараби» вошёл в «Государственную про-
грамму по развитию инноваций и содействию тех-
нологической модернизации в РК на 2010-2014 
годы». Уже на сегодняшний день запущен проект 
«Инновационный муниципал Алматы», в кото-
ром КазНУ им. аль-Фараби должен объединить и 
выступить ядром городской инновационной сис-
темы г. Алматы и всего южного региона страны. 

(№51 хаттама) «Зерттеу және талдаудың физика-
химиялық әдістер орталығы» ҚСД инновациялық 
жобаларға ғылыми-тех никалық сараптама жү-
зеге асыру аккредитациядан өтіп, Қазақстан 
Республикасының аумағында ұсынылатын ком-
паниялар тізбесіне енгізілген. 2013 жылы Ашық 
тұрпатты ұлттық нанотехнологиялық зертхана 
және Инженерлік бейінді зертхана ҚР ИЖТМ 
Техникалық реттеу және метрология комитеті 
«Ұлттық аккредитация орталығы» ЖШС ак-
кредитациялау жүйесінде ҚР БҒМ «әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ» ШЖҚ РМК сынақ зертханала-
ры ретінде ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 «Сынақ 
және калибрлеу зертханаларының құзыретіне 
қойылатын жалпы талаптарға» сәйкестілікке ак-
кредиттелген болатын.

ҒЗТКЖ нәтижелерін экономиканың нақты 
секторына аудару, сондай-ақ университет сту-
денттерінің, ғалымдарының және ОПҚ-ның 
инновациялық идеяларын ілгерілету үшін ин-
новациялық жүйе базалық элементтерінің толық 
циклі тиімді жұмыс жасайды және «идеяны 
жасаудан бастап оны коммерциализациялауға 
дейін» әдісімен жұмысының жаңа тұжырым-
дамасы бар «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ғылыми-технологиялық паркі», «Жобаларды сү-
йе  мелдеу орталығы», «Коммерциализация кең-
сесі», «Жалпы университеттік бизнес-инкуба-
тор», «Студенттік бизнес-инкубатор» ҒЗТКЖ 
сү йемелдеудің технологиялық дәлізі құрылған. 

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ инновациялық 
кластер» жобасы «ҚР-да инновацияларды да-
мыту және технологиялық жаңғыртуға жәр-
дем  десудің 2010-2014 жылдарға арналған 
мем   лекеттік бағдарламасына» кірген. Қазір 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Алматы қаласы 
және елдің барлық оңтүстік өңірінің қалалық 
инно вациялық жүйесінің негізі болуы тиіс «Ал-
матының инновациялық муниципалы» жобасы 
іске қосылған. 
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Университет жоғары оқу орны ғалымдары 
мен оқытушыларының 20 ең үздік инновациялық 
жобаларының нәтижелерін ел экономикасына 
енгізу бойынша «Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына – 20 инновация» бастамасын іске 
асырды. 

ҚР БҒМ-ның «Технологияларды коммерциа-
лизациялау» жобасы бойынша қаржыландыру 
шеңберінде Әлемдік Банктің қолдауымен универ-
ситет ғалымдарының 4 ҒЗТКЖ нәтижелері қазіргі 
уақытта Қазақстан экономикасының нақты секто-
рына табысты аударылып жатыр, тиісінше:

1. «Экохим» ЖШС.
2. «Химия и Инновация» ЖШС.
3. «AIM Lab» ЖШС.
4. «EcоRadSM» ЖШС Spin-off компаниялар 

құрылған.
 2013 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

агробизнес орталығы аумағында ФХТӘО ҚСД 
Әлем  дік банкпен «Технологияларды ком мер -
циализациялау» жобасы бойынша қар жы   лан-
дырылатын «Химия-технологиялық про      цестер 
үшін құрамында көмірсутегі бар нано құ   ры-
лымданған материалдардың тәжірибе лік-  -
өнеркәсіптік өндірісін құру» жобасы шең-
бе    рінде отандық шунгит шикізаты негізінде 

Университетом реализована инициатива 
«20-летию Независимости Казахстана – 20 инно-
ваций» по внедрению результатов 20 лучших ин-
новационных проектов ученых и преподавателей 
вуза в экономику страны. 

В рамках финансирования по проекту «Ком-
мерциализации технологий» МОН РК при под-
держке Всемирного Банка результаты 4-х НИ-
ОКР ученых университета в настоящее время 
успешно конвертируются в реальный сектор эко-
номики Казахстана, созданы соответствующие 
Spin-off компании:

1. ТОО «Экохим».
2. ТОО «Химия и Инновация».
3. ТОО «AIM Lab».
4. TOO «EcоRadSM».
 В 2013 году на территории Агробиоцентра 

КазНУ им. аль-Фараби ДГП ЦФХМА запущен 
опытно-промышленный цех по производству 
композиционных материалов на основе отече-
ственного шунгитового сырья в рамках проекта 
«Создание опытно-промышленного производства 
наноструктурированных углеродсодержащих 
материалов для химико-технологических про-
цессов», финансируемого Всемирным Банком по 
проекту «Коммерциализации технологий».
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ком  позициялық материалдарды шығару бойын-
ша тә жірибелік-өнеркәсіптік цех іске қосылған.

2013 жылы «ТДҰА» АҚ қолдауымен Алма-
ты облысының «Мәншүк» шаруа қожалығының 
аумағында «Технологиялық бизнес-инкубатор» 
шағын инновациялық кәсіпорны құрылған.

Университет ұжымының ғылыми-иннова-
циялық қызметінің нәтижелері республикалық 
деңгейде де, халықаралық деңгейде де қабылдан-
ған. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Thomson 
Reuters беделді халықаралық агенттігінің «Ғы-
лым са ласындағы үздік жетістіктер үшін» 
(2011 ж.) ар найы дипломымен марапатталған 
Қазақстан Рес публикасы білім беру жүйесінің 
тұңғыш әрі жалғыз жоғары оқу орны. Thomson 
Reuters мә лі меттері бойынша, қазақстандық 
ғалымдардың жоғары рейтингтік халықаралық 
журналдардағы 2013 жылғы әр алтыншы басы-
лымы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға  тиесілі. 
2013 жылғы жағдай бойынша Thomson Reuters 
мәліметтер базасына сәйкес университет ғалым-
дары мен ОПҚ жұмыстарын дәйексөз алуда 
пайдалану және Хирштың сомалық индексі 
(H-index) 500 белгісіне жеткен. Университеттің 
жекелеген ғалымдары орта топ-университеттер 
индексімен салыстырылатын Хирш индексіне 
ие. ҚР БҒМ «Элемент» журналының арнайы 

В 2013 году при поддержке АО «НАТР» на 
территории Крестьянского хозяйства «Маншук» 
Алматинской области создано малое инновацион-
ное предприятие «Технологический бизнес-инку-
батор».

Результаты научно-инновационной деятель-
ности коллектива университета признаны как 
на республиканском, так и на международном 
уровнях. КазНУ им. аль-Фараби первый и един-
ственный вуз системы образования Респуб-
лики Казахстан, который награжден специаль-
ным дипломом авторитетного международного 
агентства Thomson Reuters «За выдающиеся до-
стижения в области науки» (2011 г.). По данным 
Thomson Reuters, из всех публикаций казах-
станских ученых за 2013 г. в высокорейтинго-
вых международных журналах, каждая шестая 
публикация принадлежит ученым КазНУ им. 
аль-Фараби. По состоянию на 2013 г. согласно 
базе данных Thomson Reuters количество ци-
тирований работ ученых и ППС университета 
и суммарный индекс Хирша (H-index) достиг 
отметки 500. Отдельные ученые университета 
имеют индекс Хирша, сравнимый с индексом 
ученых средних топ-университетов. Согласно 
аналитической статье специального выпуска 
журнала МОН РК «Элемент» (Наука Казахста-



шығарылымының Қазақстан ғалымдары фору-
мына арналған талдамалық мақаласына сәйкес 
(Қазақстан ғылымы: 20 жылдық шежіресі) нөл-
дік емес импакт-факторы бар халықаралық рей-
тинг журналдардағы басылымдар саны бо й-
ынша соңғы 20 жылда Қазақстанның ғылыми 
ұйымдары арасында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ҚР Ұлттық Ғылым академиясынан кейін аз ғана 
айырмашылықпен екінші орынға ие болып отыр.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Hewlett 
Packard» және «Konica Minolta» сияқты ірі ком-
паниялар өз өкілдіктерін және оқу-ғылыми орта-
лықтарын ашты.

на: хроника 20-летия), посвященного Форуму 
ученых Казахстана, по количеству публикаций 
в международных рейтинговых научных журна-
лах с ненулевым импакт-фактором за последние 
20 лет среди научных организаций Казахстана 
КазНУ им. аль-Фараби занимает с небольшой 
разницей второе место после Национальной 
Академии Наук РК.

В КазНУ им. аль-Фараби открыли свои пред-
ставительства и учебно-научные центры такие 
крупные компании, как «Hewlett Packard» и 
«Konica Minolta».

КазНУ им. аль-Фараби сохраняет позиции 
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лидера в области подготовки специалистов с 
высшим и послевузовским образованием меж-
дународного уровня, сохраняя и преумножая 
опыт национальных научных школ. КазНУ  
им. аль-Фараби является первым вузом страны, 
который успешно реализовал государственный 
пилотный проект по подготовке и выпуску ка-
дров PhD докторов. Разрабатывается предло-
жение в МОН РК по второму государственному 
пилотному проекту и открытию в 2014 году пост-
докторских программ в КазНУ им. аль-Фараби.

Два международных журнала университе-
та «International Journal of Mathematics and 
Physics» и «International Journal of Biology 
and Chemistry»  отобраны экспертами Elsevier, 
Scopus как лучшие в Казахстане и готовые к 
размещению на платформе Science Direct. До-
стигнутые успехи в научно-исследовательской 
и инновационной деятельности университе-
та являются реальной основой для успешной 
трансформации КазНУ имени аль-Фараби 
в исследовательский университет мирового 
уровня.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұлттық ғылыми 
мектептердің тәжірибесін сақтап және көбейте 
отырып, халықаралық деңгейде жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар-
ды даярлау саласында көшбасшылығын сақтап 
отыр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – PhD доктор-
ларын даярлау бойынша мемлекеттік пилотты жо-
баны табысты іске асырған елдегі тұңғыш жоғары 
оқу орны. ҚР БҒМ-ында екінші мемлекеттік пи-
лотты жоба және 2014 жылы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да пост-докторлық бағдарламаларды ашу 
бойынша ұсыныс әзірленіп жатыр.

Университеттің «International Journal of Mat-
hematics and Physics» және «International Journal 
of Biology and Chemistry» екі халықаралық жур-
налын Elsevier, Scopus сарапшылары Қа зақ-
стандағы ең үздік және Science Direct негі зінде 
жариялануға даяр журналдар ретінде таңдаған. 
Университеттің ғылыми-зерттеу және инно-
вациялық қызметтеріндегі қол жеткізілген жетіс-
тіктер – әл-Фараби атын дағы ҚазҰУ-ды әлемдік 
деңгейдегі зерттеу уни верситетіне табысты транс-
формациялаудың нақты дәлелі.
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В октябре 2009 года в Казахском националь-
ном университете имени аль-Фараби в честь 
75-летнего юбилея вуза состоялась актовая лек-
ция Президента Республики Казахстан Нурсул-
тана Назарбаева, в которой он обозначил роль 
университета как «форпоста образования и науки 
нового Казахстана».

Современный этап развития КазНУ связан с 
принципиально новыми задачами, поставленны-
ми Президентом РК – Лидером нации в Стратеги-
ческом плане развития Казахстана до 2020 года и 
Стратегии «Казахстан-2050». 

2009 жылдың қазанында әл-Фараби атын дағы 
Қазақ ұлттық университі оқу орнының 75 жыл-
дығына орай Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың актілік дәрісі өтті, мұнда 
Мемлекет  басшысы университеттің «Жаңа Қа-
зақстанның білім және ғылым форпосты» ретінде 
рөлін белгіледі.

ҚазҰУ-дың қазіргі дамуы ҚР Президенті – 
Ұлт көшбасшысының Қазақстанның 2020 жыл ға 
дейінгі стратегиялық даму жоспары және «Қазақ-
стан–2050» стратегиясында анықталған қағидатты 
жаңа мін деттерімен байланысты. 
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Университет елдің инновациялық-индуст рия-
лық дамуын және басым жобалардың енгізілуін 
жүзеге асыруға бағытталған білікті кадрларды 
даярлауға бет алды. ҚазҰУ дәстүрлі универси-
теттен әлемдік деңгейдегі заманауи зерттеу уни-
верситетіне трансформациялану бойынша жаңа 
ауқымды бағдарламаны іске асыра бастады. Уни-
верситет әлемнің жетекші оқу орындарының оқу-
білім беру бағдарламаларымен салыстырылатын 
жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес білім 
беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу ба-
засына айналды. Бүгінгі таңда білім берудің  үш 
сатысы – бакалавриат, магистратура және PhD 
докторантурасы арқылы университет түлектерін 
пән аралық және құзіреттілікте тәрбиелеу, олар-
дың білімін, дағдылары мен қабілеттіліктерін дина-
микалық бір лікте ұштастыру әрі оны практикада 
қол дана білуге үйрету. Университет оқытушылары 
проб лемалық бағдарланған оқыту, жобалық әдіс 
және басқа да заманауи оқыту технологияларын 
пай даланады. Әлемдік білім беру жүйесінің стан-
дарттарына бағдарлану уни верситеттің білім беру 
бағдарламаларына AQUIN және ASIN жетекші 
шетел агенттіктерінің халықаралық аккредита-
циясын алуға мүмкіндік берді. Халықаралық та-
ным алдылықтағы маңызды қадам – білім берудің 
екі дипломды бағдарламаларын іске асыру. Қазіргі 
уақытта ҚазҰУ дипломы бір қатар ма мандықтар 
бойынша Лотарингия универ ситеті, Страсбург 
менеджмент мектебі, Валенсия политехникалық, 
Ланьчжоу және басқа да халық аралық универси-
теттер сияқты беделді оқу орындарының диплом-
дарына теңестірілген. Жыл сайын халықаралық 
Же лілік жоғары оқу орындарының – ШЫҰ және 
ТМД университеттері магистра тураларына қа-
былдау жүргізіледі. Халықаралық академиялық 
жұмылдыру белсенді дамуда, оның шеңберінде 
әлемдік жетекші жоғары оқу орындарында маги-
странттар мен докторанттар ғана емес, сонымен 
бірге бакалавриат студенттері де оқиды. 

Университет взял курс на подготовку квали-
фицированных кадров, призванных осуществлять  
инновационно-индустриальное развитие страны 
и внедрение прорывных проектов. КазНУ присту-
пил к реализации новой масштабной программы 
по трансформации из классического университе-
та в современный исследовательский университет 
мирового уровня. Университет стал базой для раз-
работки и внедрения образовательных программ, 
соответствующих высоким международным стан-
дартам, сопоставимых с учебно-образовательными 
программами ведущих вузов мира. На сегодняшний 
день в основе образовательного процесса всех трех 
ступеней образования – бакалавриата, магистрату-
ры и докторантуры PhD лежат междисциплинар-
ность и компетентностный подход, ориентирован-
ный на формирование у выпускников динамичного 
единства знаний, умений и навыков их применения 
в практической деятельности. Преподаватели уни-
верситета применяют современные технологии 
обучения, такие, как проблемно-ориентированное 
обучение, проектный метод и другие. Ориентация 
на стандарты мировой образовательной системы 
позволила образовательным программам универ-
ситета получить международную аккредитацию 
ведущих зарубежных агентств AQUIN и ASIN. 
Важным шагом к международному признанию ста-
ла реализация двудипломных программ образова-
ния. В настоящее время диплом КазНУ по целому 
ряду специальностей приравнен к дипломам таких 
престижных вузов, как университет Лотарингии, 
Страсбургская школа менеджмента, Валенсийский 
политехнический, Ланьчжоуский, и другие зару-
бежные университеты. Ежегодно осуществляется 
набор в магистратуру международных Сетевых ву-
зов – университетов ШОС и СНГ. Активно разви-
вается международная академическая мобильность 
обучающихся, в рамках которой на учебу в ведущие 
мировые вузы выезжают не только магистранты и 
докторанты, но и студенты бакалавриата. 

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН БIЛIМI МЕН FЫЛЫМЫНЫҢ АЛДЫҢFЫ ҚАТАРЫНДА 
ФОРПОСТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НОВОГО КАЗАХСТАНА
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Университет – бұл оның түлектері. ҚазҰУ 
үшін түлектердің кәсіби құзіреттіліктерін жұмыс 
берушілердің жоғары бағалауы аса маңызды. 
Олардың талап етілуі және табысы универси-
тет қызметінің негізгі көрсеткіштері болады. 
ҚазҰУ түлектері өндірісте, ғы лымда, бизнесте 
және қызметтің басқа салаларында жетекші рөлге 
ие болып отыр. Олардың көп шілігі Түлектер 
қауымдастығының жұмысына тар тылған, ол 
бүгінгі таңда әлеуметтік әріптестік принципінде 
университет дамуына қатысады.

Жаһандандырылу және әлемге  ашықтығы 
уни верситетті халықаралық интеграция про-
цес  теріне белсенді тартады. Әл-Фараби атын-
да ғы ҚазҰУ күннен-күнге танымал болуда. 
2013 жылы университет Орталық Азия және 
Қа зақстан жоғары оқу орындарының арасын-
да QS World Universitу Rankings халықаралық 
рей  тингісі бойынша әлемнің топ-300 ең үздік 
университеттерінің қатарына кірді. 

Университет – это его выпускники. Предметом 
особой гордости КазНУ служит высокая оценка 
работодателями профессиональной компетентно-
сти выпускников. Их востребованность и успеш-
ность являются ключевыми показателями деятель-
ности университета. Выпускники КазНУ играют 
ведущую роль на производстве, в науке, бизнесе и 
других сферах деятельности. Многие из них вовле-
чены в работу Ассоциации выпускников, которая 
сегодня на основе принципа социального партнер-
ства принимает участие в развитии университета.

Глобализация и открытость миру активно во-
влекают университет в процессы международной 
интеграции. КазНУ им. аль-Фараби все больше це-
нят и узнают в мире. В 2013 году университет впер-
вые среди вузов Центральной Азии и Казахстана 
вошел в топ-300 университетов лучших универси-
тетов мира международного рейтинга QS World 
Universitу Rankings. 
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Быстрые темпы развития современной биологии 
в мире и, главным образом, новых ее направлений, 
таких, как молекулярная биология, молекулярная 
генетика, биотехнология, микробиология и вирусо-
логия, клеточная биология, биомедицина и другие 
обусловлены запросами здравоохранения, сельского 
хозяйства, промышленности. Данные приоритетные 
направления развиваются на факультете биологии и 
биотехнологии КазНУ им. аль-Фараби, а результа-
ты исследований успешно внедряются на практике. 
Кроме того, являясь в республике самым  крупным 
научно-образовательным центром, факультет био-
логии и биотехнологии готовит специалистов новой 
формации, соответствующих современным интел-
лектуальным требованиям и стратегии развития Ка-
захстана на основе эффективной интеграции науки, 
образования и инновационной деятельности.

      

Әлемде қазіргі заманғы биологияның және  оның 
молекулярлық генетика, биотех нология, микро-
биология және вирусология, жасу шалық биоло гия, 
биомедицина және басқа да жаңа бағыттарының 
жылдам даму қарқындары ден саулық сақтау, 
ауылшаруашылығы, өнеркәсіп сұраныстарымен 
негізделген. Осы басым бағыттар әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ Биология және био тех  нология 
факультетінде дамиды, ал зерттеу нәти желері прак-
тикада табысты енгізіліп жатыр. Со  нымен қатар 
республикадағы ең ірі ғылыми-бі лім беру орталығы 
бола отырып, Биология және био технология 
факультеті ғылымды, білімді және ин но вациялық 
қызметті тиімді интеграциялау негі зін де қазіргі 
заманғы зияткерлік талаптарға және Қа  зақстанның 
даму стратегиясына сәйкес келетін жа  ңа үлгідегі 
мамандарды даярлайды.
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За время 80 лет существования факультет под-
готовил более 13 тысяч специалистов по различным 
отраслям биологической науки, которые работают в 
научно-исследовательских учреждениях, на произ-
водствах, и в системе высшего и среднего образова-
ния нашей Республики, а также в университетах и 
научных центрах   ближнего и дальнего зарубежья: 
Гарвардском,  Техасском, Вирджинском  универси-
тетах США, университетах Франции, Канады, Вели-
кобритании, Германии, России. Среди выпускников 
биологического факультета есть государственные и 
общественные деятели, а также представители биз-
неса, которые являются работодателями нынешних 
выпускников и активно участвуют в разработке об-
разовательных программ, непрерывной практической 
подготовки студентов,  предоставляют базы практик.  

80 жылдық қызметінде факультет ғы лыми - зерт-
теу мекемелерінде, өндірісте, рес пуб  ли камыздың 
жоғары және орта білім жүйелерін де, сондай-ақ 
алыс және жақын шетел уни  верситеттері – АҚШ-
тың Гарвард, Техас, Вирд  жиния университеттері, 
Франция, Канада, Ұлы  британия, Германия, Ре-
сей университеттері мен ғылыми орталықтарында 
биотехнологиялық ғылымның түрлі салалары бо-
йынша жұмыс істей тін 13 мыңнан астам маманды 
даярлады. Биология факультетінің түлектері ара-
сында қазіргі түлектердің жұмыс берушілері бо-
лып табылатын және білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуге белсенді қатысатын, студенттерді үздіксіз 
педагогикалық тұрғыдан даярлайтын, практика 
базаларын ұсынатын мемлекеттік және қоғамдық 
қайраткерлер, сондай-ақ бизнес өкілдері бар.  
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Гордостью факультета являются выдаю-
щиеся выпускники:  академики И.О. Байту-
лин, Т.М. Масенов,  М.А. Айтхожин, Е.В. Гвоз-
дев, Б.А. Быков, И.А. Абугалиев,  А.У. Аханов,  
Ф.А. Полимбетова,  М.К. Гильманов и многие  
другие ученые, которые создали на факуль-
тете  научные школы по различным направ-
лениям биологической науки. Сегодня на фа-
культете биологии и биотехнологии успешно 
работают известные в Казахстане и за рубежом  
ученые: академики НАН РК М.Х. Шигаева,  
Х.Д. Дюсем бин, академики РАЕН Н.М. Мухит-
динов, А.Б. Би га лиев, А.А. Жубанова, С.Т. Тулеу-
ханов, К.А.Сапаров,  член-корреспондент НАН 
РК А.К.Бисенбаев, профессора В.М. Инюшин,   
С.Т. Нуртазин, Т.М.Шалахметова, А.Т. Иващен-
ко, К.К. Шулембаева, З.Г. Айташева, Г.В. Ни-
колаев, Б. К. Заядан, Т.Д. Мукашева, С.Ж. Ко-
лумбаева, С.Г.Нестерова, которые продолжают  
традиции этих научных школ и развивают новые 
направления исследований.  Фундаментальные,  
прикладные и хоздоговорные исследования про-
водятся в лабораториях  2-х НИИ: проблем био-
логии и биотехнологии и проблем экологии, в 
биоклинике и на агробиостанции. Результаты 
исследований опубликованы в монографиях и 
многочисленных статьях в высокорейтинговых 
журналах с импакт-фактором, защищены патен-
тами, охранными документами на интеллекту-
альную собственность (авторские программы, 
учебники и учебные пособия, технологии). К 
выполнению проектов активно привлекаются 
студенты, магистранты, докторанты PhD, темы 
их  курсовых, выпускных работ и магистерских 
диссертаций связаны с тематикой научных про-
ектов, заказчиками которых являются также и  
работодатели. 

Факультеттің танымал түлектері қатарында  
мынадай танымал тұлғалар бар: биология ғы-
лымының түрлі бағыттары бойынша ғылыми 
мектептер құрған И.О. Байтулин, Т.М. Масе-
нов,  М.А. Айтхожин, Е.В. Гвоздев, Б.А. Быков,  
И.А. Абу галиев, А.У. Аханов, Ф.А. Полимбе-
това,  М.К. Гиль манов, т.б. Бүгінде Биология 
және биотехнология факультетінде Қазақстанда 
және шетелде танымал болған және осы ғы лыми 
мектептердің дәстүрін жалғастыратын, зерт-
теулердің жаңа бағыттарын дамытатын келесі 
ғалымдар жұмыс істейді: ҚР ҰҒА  академиктері 
М.Х. Шигаева, Х.Д.  Дюсембин,  РЖҒА акаде мик-
тері Н.М. Мухитдинов, А.Б. Бигалиев, А.А. Жу-
банова, С.Т. Тулеуханов, К.А. Сапаров,  ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі А.К. Бисенбаев, профес-
сорлар В.М. Инюшин, С.Т. Нуртазин, Т.М. Ша-
лахметова, А.Т. Иващенко, К.К. Шулембаева,  
З.Г. Айташева, Г.В. Николаев, Б. К. Заядан,  
Т.Д. Му кашева, С.Ж. Колумбаева, С.Г. Нестерова.  
Іргелі, қолданбалы және шаруашылық-келісімдік 
зерттеулер 2 ҒЗИ зертханасында жүргізіледі: бұл 
зерттеулер биология және биотехнология про-
блемалары мен экология, биоклиника мен агро-
биостанция проблемаларына қатысты. Зерттеу 
нәтижелері монографиялар мен импакт-факторы 
бар, патенттермен, зияткерлік меншікке (авторлық 
бағдарламалар, оқулықтар  және оқу құралдары, 
технологиялар) арналған қорғау құ жаттарымен 
қорғалған, жоғары рейтингтік журналдарда жа-
рия ланған. Жобаларды орын дауға студенттер, ма-
гистранттар, PhD докторлары белсенді тартыла-
ды, олардың курстық, дип ломдық жұмыстары мен 
магистрлік диссертация тақырыптары тапсырыс 
берушілері жұмыс берушілер болып табылатын 
ғылыми жобалар тақырыптарымен байланысты. 
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Из года в год расширяются научные контак-
ты  факультета с зарубежными биологическими 
центрами и лабораториями университетов и на-
учных центров России, США, Великобритании, 
Франции, Германии, Китая, Южной Кореи, Ав-
стрии, Израиля, и других стран, что позволяет 
преподавателям и студентам широко осущест-
влять академическую мобильность, выполнять 
исследования по совместным международным 
проектам МАГАТЭ, МНТЦ, ПРООН, ГЭФ. 
Многие преподаватели являются лауреатами 
стипендиальных программ Болашак, ДААД, 
Фулбрайт, Александра фон Гумбольдта, «Луч-
ший преподаватель вуза РК»: профессора Ай-
ташева З.Г., Айдосова С.С.,  Шалахметова Т.М., 
Нуртазин С.Т., Сапаров К.А., Канаев А.Т., Зая-
дан Б.К., Иващенко А.Т., Колумбаева С.Ж., Са-
вицкая И.С., Бисенбаев А.К., Тулеуханов С.Т.,  
доценты Базарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., 
Кайырманова Г.К., Конуспаева Г.С., старшие 
преподаватели  Жусупова А.И., Ерназарова А., 
Кистаубаева А.С.

Жылдан жылға Ресейдің, АҚШ, Ұлы бри  -
танияның, Францияның, Германияның, Қы тай-
дың, Оңтүстік Кореяның, Австрияның, Из раиль -
дың және басқа елдер университеттері мен 
ғылыми биологиялық ор талықтары және зерт-
ханаларымен ғылыми байланыстар кеңеюде, ол 
оқытушылар мен студеттерге МАГАТЭ, ХҒТО, 
БҰҰДБ, ЖЭФ біріккен халықаралық жоба-
лар бойынша зерттеу жүргізуге, академиялық 
жұмылдыруды кеңінен жүзеге асыру ға мүмкіндік 
береді. Көптеген оқытушылар Бо лашақ, ДААД, 
Фулбрайт, Александр фон Гумбольдт, «ҚР жо ғары 
оқу орнының ең үздік оқыту шысы» стипендиялық 
бағдарламалар лауреаттары, оның ішінде, профес-
сорлар Айташева З.Г., Айдосова С.С.,  Шалахмето-
ва Т.М., Нуртазин С.Т., Сапаров К.А., Канаев А.Т., 
Заядан Б.К., Иващенко А.Т., Колумбаева С.Ж., Са-
вицкая И.С., Бисенбаев А.К., Тулеуханов С.Т.,  до-
центтер Базарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Кай-
ырманова Г.К., Конуспаева Г.С., аға оқытушылар  
Жусупова А.И., Ерназарова А., Кистаубаева А.С., 
т.б. бар.





Шығыстану факультеті
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Факультет востоковедения

Современное казахстанское востоковедение не-
разрывно связано с именем профессора Дерби са лие  ва 
Абсаттара Багисбаевича – крупного ученого-араби-
ста, который стоял у истоков образования фа  культета 
востоковедения и был его первым деканом. 

В настоящее время на факультете востоковеде-
ния КазНУ функционируют 4 кафедры: кафедра 
арабистики и иранистики, кафедра китаеведения, 
кафедра корееведения и японоведения, кафедра 
тюркологии и индологии. Также на факультете 
функционируют 2 научных центра: Центр араби-
стики (руководитель – д.фил.н., профессор Нади-
рова Г.Н.) и Центр корееведения (руководитель – 
д.и.н., профессор Ким Г.Н.). 

Қазіргі заманғы қазақстандық шығыстану бі-
лімі Шығыстану факультетінің іргетасын қалап, 
тұң ғыш деканы болған арабист-ғалым, профессор 
Дербісалиев Әбсаттар Бағысбайұлымен тығыз бай-
ланысты. 

Қазіргі уақытта ҚазҰУ Шығыстану факуль-
тетінде 4 кафедра жұмыс істейді:   Арабистика және 
иранистика кафедрасы, Қытайтану кафедрасы, 
Кореятану мен Жапонтану кафедрасы, Түркітану 
мен Үндітану кафедрасы. Сондай-ақ факультетте 
2 ғылыми орталық жұмыс жасайды: Арабистика 
орталығы (жетекшісі – фил. ғ.д., профессор Нади-
рова Г.Н.) және Кореятану орталығы (жетекші – 
т.ғ.д., профессор Ким Г.Н.) 
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За пройденные годы на факультете защищены 
докторские, кандидатские, PhD диссертации, под-
готовлены и изданы десятки учебников, хрестома-
тий, монографий, словарей и сотни научных статей. 
Существует научная школа доктора исторических 
наук, профессора Н.А. Алдабек, связанная с ис-
следованиями проблем взаимоотношений народов 
Центральной Азии, Казахстана и Китая в области 
внешней политики, экономики, торговли, культу-
ры; научные школы доктора филологических наук, 
профессора Г.Е. Надировой,  доктора филологиче-
ских наук, профессора Б.Н. Жубатовой, доктора 
исторических наук, профессора Г.Н. Ким.

Развитие международного сотрудничества яв-
ляется одним из важных направлений деятель-
ности факультета. Факультет установил связи с 
зарубежными образовательными учреждениями, 
международными организациями и фондами, по-
сольствами и культурными центрами восточных 
стран. 

Өткен жылдары факультетте докторлық, кан-
дидаттық, PhD диссертациялар қорғалды, он даған 
оқулықтар, хрестоматиялар, монографиялар, сөз-
діктер әзірленіп, жүздеген ғылыми мақалалар 
жария ланды. Тарих ғылымдарының докторы, про-
фессор Н.А. Алдабектің Орталық Азия, Қазақстан 
және Қытай ұлттарының сая сат, экономика, сауда, 
мә дениет саласындағы өзара қарым-қатынастарын 
зерттеумен байланыс ты ғылыми мектебі; фило-
логия ғылымдарының кандидаты, профессор  
Г.Е. Надированың,  филология ғылымдарының 
док  торы, профессор Б.Н. Жубатованың, тарих 
ғы  лым дарының докторы, профессор Г.Н. Кимнің  
ғы лыми мектептері бар.

Халықаралық ынтымақтастықты дамыту фа-
культет қызметінің маңызды бағыттарының бірі 
бо лып табылады. Факультет шетел білім беру 
орын дарымен, халықаралық ұйымдармен және 
қор   лармен, шығыс елдерінің  елшіліктері мен мә-
де   ни орталықтарымен байланыстар орнатқан. 
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Факультет востоковедения

Многие выпускники факультета стали из-
вестными личностями:  Курмансеит Батырхан, 
выпускник 2001 года – в настоящее время кон-
сул Посольства РК в Японии; Нарысов Серик 
Жұматаевич – выпускник кафедры китаеведения 
1994 года,  был вторым секретарем Посольства 
Казахстана в Китае, заместителем Генерально-
го Секретаря ШОС (от Республики Казахстан) 
по политическим вопросам и безопасности,  
с 2011 г. по настоящее время – Председатель Цен-
трально-Азиатского Историко-дипломатического 
Общества; Нурышев Шахрат Шакизатович – вы-
пускник кафедры китаеведения 1996 года, имеет 
дипломатический ранг Советника II класса, яв-
ляется первым заместителем Посла РК в КНР. 
Қыраубаев Шошыхан Асылбекұлы – выпускник 
кафедры китаеведения 1998 года, с 2006 г. явля-
ется первым секретарем Посольства РК в КНР; 
Алимбаев Ерлан – первый выпуск отделения ин-
дологии (1996),  является советником Посольства 
РК в Швейцарии.

Выпускники арабского отделения: Ержан Ка-
лекенов – глава Дипломатической миссии РК в 
Ливане, Ержан Мукаш – глава Дипломатической 
миссии РК в Ливии, Кайрат Лама Шариф – чрез-
вычайный и полномочный посол РК в ОАЭ, посол 
РК в Катаре Азамат Бердибаев, политолог Расул 
Жумалы, сотрудники посольства Ирана: Абди-
молдаев  Б., Оналбаев  О.К., Ахметов Е., Окапов Е., 

Факультеттің көптеген түлектері танымал 
тұл ғаларға айналған:  2001 жылдың түлегі Құр-
ман сеит Батырхан – қазіргі уақытта Жапо ния -
дағы ҚР Елшілігінің консулы; Нарысов Серік 
Жұ матайұлы – 1994 жылғы Қытайтану кафед ра-
сының түлегі, Қытайдағы Қазақстан Елшілігінің 
екінші хатшысы, ШЫҰ Саяси мәселелер және 
қауіпсіздік жөніндегі Бас Хатшы орынбасары 
(Қазақстан Республикасының атынан) болған, 
2011 жылдан бастап осы уақытқа дейін – Орталық 
Азия Тарихи-дипломатиялық қоғам Төрағасы; 
Ну рышев Шахрат Шакизатұлы – 1996 жылғы 
Қы тайтану кафедрасының түлегі, ІІ дәрежелі Ке-
ңесші дипломаттық шенге ие, ҚХР-да ҚР Ел-
ші  сінің Бірінші Орынбасары; Қыраубаев Шо-
шыхан Асылбекұлы – 1998 жылғы Қытайтану 
ка федрасының түлегі, 2006 жылдан бастап ҚХР-да 
ҚР Елшілігінің Бірінші Хатшысы; Алимбаев Ер лан 
– Үндітану бөлімінің бірінші шығарылым түлегі 
(1996),  Швейцариядағы ҚР Елшілігінің Кеңесшісі.

Араб бөлімінің түлектері: Ержан Калекенов – 
Ливандағы ҚР Дипломатиялық миссия басшысы, 
Ержан Мукаш – Ливиядағы ҚР Дипломатиялық 
миссия басшысы, Кайрат Лама Шариф – БАӘ-дегі 
ҚР Төтенше және Уәкілетті Елшісі, Катардағы 
ҚР Елшісі Азамат Бердибаев, политолог Расул 
Жұмалы, Иран елшілігінің қызметкерлері: Абди-
молдаев  Б., Оналбаев  О.К., Ахметов Е., Окапов Е., 
Жусупов  Е., Акжолов Е., Акбасов Г., Хайдаров Б., 
Тусипбаев А., Дуйсебаев Д.

Бүгінде Шығыстану факультеті шығыстану, 
түркітану, шетел филологиясы, аударма ісі бо-
йынша мамандар даярлайтын қазақстандық ориен-
талистиканың көпшілік мойындаған орталық. 

ҚР БҒМ грантының және «ҚР жоғары оқу 
орнының ең үздік оқытушысы» атағының иегерлері 
Арабистика және иранистика кафедрасының про-
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Жусупов  Е., Акжолов Е., Акбасов Г., Хайдаров Б., 
Тусипбаев А., Дуйсебаев Д.

Сегодня факультет востоковедения – это при-
знанный центр казахстанской ориенталистики, где 
готовят специалистов по востоковедению, тюрколо-
гии, иностранной филологии, переводческому делу. 
Обладателями гранта МОН РК и звания «Лучший 
преподаватель вуза РК», а также звания «Лучший 
преподаватель вуза» являются профессор кафедры 
арабистики и иранистики Надирова Г.Е., профессор 
кафедры китаеведения Алдабек Н.А., профессор ка-
федры тюркологии и индологии Алжанбаева У.Т., 
доцент кафедры корееведения  Ем Н.Б., доцент ка-
федры арабистики и иранистики Калиева Ш.С., де-
кан факультета профессор Жубатова Б.Н. 

В рамках реализации программы МОН РК по 
привлечению ведущих зарубежных специалистов в 
КазНУ им. аль-Фараби» факультет ежегодно при-
глашает  известных профессоров из престижных 
зарубежных вузов. На факультете читают лекции 
приглашенные профессора Университета Фудань, 
Шанхайского университета (КНР), Института 
Дальнего Востока РАН, Института востоковеде-
ния (Россия), Амстердамского университета (Ни-
дерланды), Синьцзянского университета (КНР), 
Университета Висконсин-Мэдисон (США), Уни-
верситета имени Джавахарлала Неру (Индия),  
Боннского университета (Германия), Университе-
та Аль-Азхар (Египет), Корейского университета 
международных отношений (HUFS) (Корея) и др. 

В состав факультетского совета работодателей 
входят представители таких организаций, как Ки-
тайская Национальная нефтегазовая корпорациия,  
Банк Китая в РК, «Азиатский Газопровод», Египет-
ский культурный центр, Фонд культуры тюркских 
народов, АО «Шинханбанк», Институт востокове-
дения им. Р. Сулейменова, Казахстанско-Японский 
центр развития человеческих ресурсов и другие, 
представители которых читают лекции, участвуют 
в формировании новых образовательных программ, 
в проведении производственных практик.

фессоры Надирова Г.Е., Қытайтану кафедрасының 
профессоры Алдабек Н.А., Түркітану және үнді-
тану кафедрасының профессоры Алжанбаева У.Т., 
Корея тану кафедрасының доценті Ем Н.Б., Араби-
стика және иранистика кафедрасының доценті Ка-
лиева Ш.С., факультет деканы, профессор Жубато-
ва Б.Н. 

ҚР БҒМ әл-Фараби атындағы ҚазҰУ танымал 
шетел мамандарын тарту бойынша бағ дар ламасын 
іске асыру шеңберінде факультет жыл сайын 
беделді шетел ЖОО про фессорларын шақырып 
отыр. Факультетте Фудань Университетінің, Шан-
хай  университетінің (ҚХР), Ресей ҒА Қиыр Шығыс 
Институтының, Шы ғыс тану институтының (Ре-
сей), Амстердам уни верситетінің (Нидерланды), 
Синьцзян  уни  верситетінің (ҚХР), Висконсин-
Мэдисон Уни вер си тетінің (АҚШ), Джавахарлал 
Неру  атындағы Университеттің (Үндістан), Бонн 
уни вер ситетінің (Германия), Аль-Азхар уни вер-
си тетінің (Египет), Корея халық аралық қаты нас-
тар университетінің (HUFS) (Корея) және  тағы 
басқалардың профессорлары дәріс оқиды. 

Жұмыс берушілердің факультет кеңесінің 
құрамына Қытай Ұлттық мұнай-газ корпорация-
сы, ҚР-дағы Қытай банкі, «Азия газ құбыры», 
Египет мәдени орталығы, Түркі халықтарының 
мәдениет қоры, «Шинханбанк» АҚ, Р. Сулейме-
нов атындағы Шығыстану институты, Қазақстан-
Жапон адам ресурстарын дамыту орталығы және 
басқа да ұйымдардың өкілдері кіреді, олар дәріс 
оқиды, жаңа білім беру бағдарламаларын жасауға, 
өндірістік практикаларды өткізуге қатысады.

 

Бүгінгі ҚазҰУ / КазНУ сегодня 
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География және табиғатты пайдалану факультеті 

Факультет географии и природопользования

География – образовательное направление, 
на целенное на подготовку специалистов, изу-
чающих глобальное и региональное проявление 
общепланетарных процессов и явлений в области 
общеземлеведческой, экологической, демогра-
фической, энергетической, сырьевой, продоволь-
ственной и других общечеловеческих проблем. 

На факультете географии и природопользова-
ния действуют 5 кафедр, на которых работают 18 
докторов наук, профессоров и около 60 кандида-
тов наук, 2 доктора PhD, 52 преподавателя. При 
факультете функционируют диссертационный 
совет по защите докторских (PhD) диссертаций. 
На факультете имеются учебный метеорологи-
ческий центр, учебная метеостанция, геологиче-
ский музей, гидравлическая лаборатория, карто-
графический центр. 

С 2007 года на факультете открылась подго-
товка PhD докторов. 

География – жалпы жертану, экологиялық, 
де мографиялық, энергетикалық, шикізат, азық-
түлік және басқа жалпы адами проблемалар са-
ласында жалпы планеталық процестер мен құ-
былыстардың өңірлік және жаһандық көрінісін 
зерттейтін мамандарды даярлауға бағытталған 
білім беру бағыты. 

География және табиғатты пайдалану факуль-
тетінде 18 ғылым докторы, профессорлар және 
шамамен 60 ғылым кандидаты, 2 PhD докторы, 
52 оқытушы жұмыс істейтін 5 кафедра жұмыс 
істейді. Факультеттің жанында докторлық (PhD) 
диссертациялары жөніндегі диссертациялық 
кеңес жұмыс жасайды. Факультетте метеоро-
логиялық орталық, оқу метеостанция сы, геоло-
гиялық мұражай, гид равликалық зертхана, карто-
графиялық орта лық бар. 

2007 жылдан бастап факультетте PhD доктор-
ларын даярлау басталған. 
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Приоритетными вопросами при подготовке  

будущих географов являются: познание законов 
формирования и развития географической среды 
в целях рационального использования ресурсов; 
изучение современного состояния природных 
комплексов и определение степени интенсивно-
сти их функционирования; изучение состояния 
динамики и прогнозирования природных и при-
родно-хозяйственных систем; эколого-географи-
ческое картографирование и районирование тер-
ритории Казахстана и др.

Болашақ географтарды даярлауда басым мә -
се лелерге мыналар жатады: ресурстарды оң-
тайлы пайдалану мақ сатында географиялық ор-
таны қалыптастыру және дамыту заңдарын тану; 
табиғи кешендердің қазіргі заманғы жағдайын 
зерттеу және олардың жұмысының белсенділік 
дәрежесін айқындау; табиғи және табиғи-шаруа-
шылық жүйелердің сер піні мен бол жа мы ның 
жағдайын зерттеу; Қа зақстан аума ғын эко ло-
гиялық-географиялық картографиялау жә не ау-
дандастыру.

Бүгінгі ҚазҰУ / КазНУ сегодня 



10
8

Қа
зҰ

У 
ф

от
оа

ль
бо

м
ы

 / 
Ф

от
оа

ль
бо

м
 К

аз
Н

У 

География және табиғатты пайдалану факультеті 
Факультет географии и природопользования

В связи с этим основным направлением научных 
исследований факультета является развитие тео-
рии и методов географической картографии, геоин-
форматики и аэрокосмического зондирования для 
изучения природных, социально-экономических 
и геоэкологических систем, новые методы иссле-
дований и моделирования геосистем; разработка 
методик создания анимационных виртуальных гео-
изображений на основе трехмерных картографи-
ческих моделей географических полей; изучение 
изменения климата, современные экологические 
проблемы, связанные с загрязнением атмосферного 
воздуха, почвы, водной среды; исследование альтер-
нативных источников энергии Казахстана; изуче-
ния режима водных объектов и охрана их от загряз-
нения, планирование водоохранных мероприятий, 
выполнение экологических экспертиз и проектов, 
связанных с использованием водных ресурсов и др. 

Факультет географии и природопользования 
поддерживает устойчивые связи со многими зару-
бежными университетами и международными ор-
ганизациями стран Азии, Африки, Европы и США. 
Среди них Университет Бирмингема, Университет 
Ноттингема, Западно-Мичиганский университет, 
Постдамский институт геонаук, Ташкентский го-
сударственный университет, Московский государ-
ственный университет, Российский университет 
дружбы народов, Варшавский университет, Лод-
зинский университет, Институт Яноша Кодолари, 
Итальянский гляциологический комитет, Бавар-
ская академия наук и многие другие.

Осыған байланысты, факультеттің ғылыми 
зерт теулерінің негізгі бағыты табиғи, әлеуметтік-
экономикалық және геоэкологиялық жүйелерді, 
гео жүйелерді зерттеу мен модельдеудің жаңа 
әдістерін зерттеу үшін географиялық картогра-
фия, геоинформатика мен аэроғарыштық зондтау 
теориясы мен әдістерін дамыту; географиялық 
өрістердің үш өлшемді картографиялық модельдері 
негізінде анимациялық виртуалды геобейнелерді 
жасау әдістемелерін әзірлеу; климаттың өз-
геруін, атмосфералық ауаның, топырақтың, су 
ор тасының ластануымен байланыс ты қазіргі за-
манғы экологиялық проблемаларды зерттеу; Қа-
зақстанның балама энергия көздерін зерттеу; су 
объек тілерінің режимін зерттеу және оларды лас-
танудан қорғау, су қорғау шараларын жоспарлау, 
су ресурстарын пайдаланумен байланысты жоба-
ларды және экологиялық сараптаманы орындау 
және т.б. 

География және табиғатты пайдалану фа-
куль теті көптеген университеттермен және Азия, 
Африка, Еуропа мен АҚШ елдерінің халық-
аралық ұйымдарымен тұрақты байланыс тарды 
қолдайды. Олардың арасында Бирмингем уни-
верситеті, Ноттингем университеті, Батыс-Ми-
чиган университеті, Постдам геоғылымдар инс-
титуты, Ташкент мемлекеттік университеті, 
Мәс  кеу мемлекеттік университеті, Ресей ұлттар 
дос  тастығы университеті, Варшава университеті, 
Лод зин университеті, Янош Кодолари институты, 
Италия гляциологиялық комитеті, Бавария ғылым 
академиясы және т.б.
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Факультет оснащен современными компью-
терными и графическими редакторами и лицен-
зионными программами, специальными компью-
терными картосоставительскими программами 
(Mapinfo 7.0, Geographic Transformer и т.д.). 

Выпускники факультета работают в Институте 
географии МОН РК, РГП «Казгидромет», МООС 
ОК, РГП «Казгипроград», Казахстанском Инсти-
туте Стратегических исследований при Прези-
денте РК, Агентстве по управлению земельными 
ресурсами РК, Институте экономики МОН РК, 
Институте космических исследований НКА РК, 
Казселезащите, Институте устойчивого развития 
МЧС РК, Министерстве обороны, туристских 
фирмах РК, городских и областных территори-
альных управлениях экологии, туризма, акиматах 
различного уровня и других организациях.

Факультет заманауи компьютер және графи-
калық редакторлармен және лицензиялық бағ-
дарламалармен, арнайы компьютер картоқұраушы 
бағдарламалармен (Mapinfo 7.0, Geographic Trans-
former және т.б.) жабдықталған. 

Факультет түлектері ҚР БҒМ География инсти-
тутында, «Казгидромет» РМК, ҚР ҚОҚМ, «Каз-
гипроград» РМК, ҚР Президентінің жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын-
да, ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінде, ҚР 
БҒМ Экономика институтында, ҚР ҰҒА Ғарыш 
зерттеулері институтында, Қазселқорғауда, ҚР 
ТЖМ Тұрақты даму институтында, Қорғаныс 
министрлігінде, ҚР туристік фирмаларында, қа-
ла лық және облыстық аумақтық экология, туризм 
бас қармаларында, түрлі деңгейдегі әкім діктерде 
және басқа да ұйымдарда жұмыс істейді.





Журналистика факультеті
Факультет журналистики
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Журналистика факультеті

Факультет журналистики

Факультет журналистики Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби ведет 
свое летоисчисление с марта 1934 года. Сегодня фа-
культет журналистики КазНУ имени аль-Фараби 
является крупнейшим центром журналистского 
образования в республике. На факультете в соот-
ветствии с Болонским процессом в рамках подго-
товки студентов, магистрантов и докторов Ph.D 
проводятся стажировки, тренинги, мастер-клас-
сы ученых  США, России, Австралии, Германии, 
Польши, Швеции. Традиционными являются Бар-
манкуловские, Кожакеевские  чтения, чтения име-
ни Бекхожина.  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің журналистика факультеті 1934 жыл дың 
наурызынан бастап әрекет етеді. Бүгінде әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың журналистика фа культеті 
республикада бі лім нің ең ірі орталығы болып та-
былады. Факультетте Болон процесіне сәйкес 
студенттерді, ма  гист ранттар мен Ph.D доктор-
ларын даярлау шең  берінде АҚШ, Ресей, Австра-
лия, Германия, Польша, Швеция ғалымдарының 
шебер-кластары, тағылымнамалары, тренингтері 
өткізіледі. Барманқұлов, Қожакеев оқылымдары, 
Бекхожин атындағы оқулар дәстүрлі тұрғыдан та-
нымал болып отыр.  
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За последние годы на факультете были откры-
ты: телерадиокомплекс имени М. Барманкулова 
и Пресс-клуб, оснащенные современной муль-
тимедиа аппаратурой, крупнейшая учебно-прак-
тическая издательская лаборатория «Құзыреттi 
баспагер». Работает студенческий канал «Аль-
Фараби», радио «Аль-Фараби», студенческая фо-
толаборатория «Фотожурналист».  Открыт Центр 
ЮНЕСКО по Журналистике и Коммуникациям, 
имеющий собственный веб-сайт, разработано бо-
лее шестнадцати программ по журналистике по 
стандартам ЮНЕСКО и Болонского процесса. 
Факультетом реализуются прорывные проекты 
по коммуникациям и СМИ, интеллектуальной 
нации и др.

Соңғы жылдары факультетте заманауи муль-
ти   медиа аппаратурасымен жабдықталған М. Бар -
манқұлов атындағы телерадиокешен және Бас-
пасөз-орталығы, «Құзыреттi баспагер» ең ірі 
оқу-практикалық баспа зертханасы ашылған. 
«Әл-Фараби» студенттік арна, «Әл-Фараби» ра-
диосы, «Фотожурналист» студенттік фотозерт-
ханасы жұмыс істейді. Жеке веб-сайты бар Жур-
налистика мен Коммуникациялар бойынша 
ЮНЕСКО орталығы ашылған, ЮНЕСКО және 
Болон процесінің стандарттарына сәйкес журна-
листика бойынша он алтыдан астам бағдарлама 
әзірленген. Факультет коммуникациялар және 
БАҚ, зияткерлік ұлттар және т.б. бойынша басым 
жобаларды іске асырып жатыр.

Бүгінгі ҚазҰУ / КазНУ сегодня 
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Журналистика факультеті
Факультет журналистики

Получены лицензии и открыты новые 
специаль ности «связь с общественностью», «меж-
дународная журналистика», «дизайн». В 2013 
году впервые в рамках проекта научная экспеди-
ция «Қазақ елі» были проведены исследования в 
Кызылорде, Мангыстау и Семее. При поддержке 
международного ОФ «WIKIBilim» на кафедре 
печати и электронных СМИ создан студенческий 
бизнес-инкубатор. Образован научный центр гу-
манитарных исследований «Медиасфера». При 
поддержке Информационного бюро ООН в РК 
студентам была предоставлена возможность вести 
новости на радио ООН и озвучивать учебные ви-
деопособия о моделях журналистики ЮНЕСКО 
на казахском языке. Активно работают дискусси-
онные клубы «Сана», театральный кружок «Эй-
дос», лаборатория «Тележурналист» и т.д. 

Ежегодно на факультете журналистики прово-
дятся конкурсы «Хочешь стать журналистом?»,  
«Молодой репортер»,  республиканский «Форум 
молодых корреспондентов». Впервые в истории 
КазНУ на протяжении двух лет осуществляется 
инновационный проект «Global School Room». С 
2011 года совместно с Колумбийским Универси-
тетом (Нью-Йорк, США) успешно реализована 
и действует Программа MDP/Global Classroom. 
Студенты КазНУ, освоившие программу 
Integrated Approaches to Sustainable Development 
Practice по проекту Global Classroom, получают 
сертификаты Колумбийского университета.

Лицензиялар алынып, «қоғаммен байланыс», 
«халықаралық журналистика», «дизайн» сияқты 
жаңа мамандықтар ашылған. 2013 жылы «Қазақ 
елі» ғылыми экспедициясы жобасы шеңберінде 
Қызылордада, Маңғыстауда және Семейде зерт-
теулер жүргізілген. «WIKIBilim» халықаралық  
ҚҚ қолдауымен Баспа және электрондық БАҚ 
кафедрасында студенттік бизнес-инкубатор құ-
рылған. «Медиасфера» ғылыми гуманитарлық 
зерттеулер орталығы ашылған. ҚР-да БҰҰ Ақпа-
раттық бюро қолдауымен студенттерге БҰҰ 
радио сында жаңалық жүргізу және ЮНЕСКО 
жур  налистикасының модельдері туралы оқу 
бейне-құралдарын қазақ тілінде дыбыстандыру 
мүм  кіндігі ұсынылған. «Сана» пікірталас клубы, 
«Эйдос» театр үйірмесі,  «Тележурналист» зерт-
ханасы және т.б. белсенді жұмыс істейді. 

Жыл сайын Журналистика факультетінде 
«Журналист болғың келе ме?»,  «Жас репортер» 
байқаулары,  республикалық «Жас корреспон-
денттер форумы» өткізіледі. ҚазҰУ тарихында 
алғаш рет екі жыл бойы «Global School Room» 
инновациялық жобасы жүзеге асырылып жатыр. 
2011 жылдан бастап Колумбия университетімен 
(Нью-Йорк, АҚШ) бірігіп MDP/Global Class-
room бағдарламасы іске асырылып, табысты 
әрекет етіп жатыр. Global Classroom жобасы бо-
йынша Integrated Approaches to Sustainable De-
ve lopment Practice бағдарламасын игерген ҚазҰУ 
студенттері Колумбия университетінің сертифи-
каттарын алып отыр.



Бүгінгі ҚазҰУ / КазНУ сегодня 
ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ 115

Ж
урналист

ика ф
акульт

ет
і

Ф
акульт

ет
 журналист

ики

Факультет работает в контакте с предста-
вительствами ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в 
Казахстане, Фондом «Сорос-Казахстан», ре-
гиональным представительством Фонда «Ев-
разия», «Айрекс», «Фулбрайт», американской 
Ассоциа цией преподавателей факультетов 
жур налистики, информационными  агентства-
ми США, Турции, Китая, России и др., реклам-
ными агентствами и компаниями Казахстана и 
зарубежья. 

Преподаватели факультета проходят повыше-
ние квалификации в лучших вузах и НИИ Евро-
пы, США и России. Факультет имеет договора с 
медиакорпорациями и холдингами о сотрудни-
честве и базах практики для обучающихся. Так, 
летом 2013 года студенты кафедры Юнеско, меж-
дународной журналистики и связи  с обществен-
ностью  прошли практику на телевидении и радио 
Синьцзяня (Китай).

Факультет БҰҰ, ЕҚЫҰ және ЮНЕСКО-
ның Қазақстандағы өкілдіктерімен, «Сорос-Қа-
зақстан» қорымен, «Евразия»,  «Айрекс», «Фул-
брайт» қо ры ның өңірлік өкілдігімен, амери ка лық 
журналистика факультеті өкілдерінің қа уым-
дастығымен, АҚШ, Түркия, Қытай, Ресей, т.б. 
ақпараттық агенттіктерімен, Қазақстан және шет 
елдің жар нама агенттіктері, компанияларымен 
ынты мақ тастық жасайды. 

Факультет оқытушылары Еуропаның, АҚШ 
пен Ресейдің ең үздік жоғары оқу орында рында 
біліктілігін арттырады. Факультеттің ме диа- 
кор порациялармен және холдингтер мен ын ты-
мақтастық туралы шарттары және оқу шы лар  үшін 
практика базалары бар. Осылайша, 2013 жылдың 
жазында Юнеско кафедрасының, ха лық аралық 
журналис тика және қоғамдастықпен байланыс 
студенттері Синьцзянь (Қытай) теледидар мен 
радиосында практикадан өтті.
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Тарих, археология және этнология факультеті 

Факультет истории, археологии и этнологии

Факультет истории, археологии и этнологии – 
признанный лидер, старейший и самый мощный 
в стране центр по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в области отечественной 
и зарубежной истории, археологии, этнологии, 
музейного дела и охраны памятников, архивоведе-
ния. У истоков его становления стояли академики  
А.М. Панкратова, С.Н. Покровский, член-коррес-
пон дент АН КазССР, д.и.н., профессор Е.Б. Бек-
маханов. Если в первые годы на факультете рабо-
тали десять человек и обучалось 300 студентов, 
то на сегодняшний день работают более 80 пре-
подавателей, из них 27 докторов и 40 кандидатов 
исторических наук и 5 доктора PhD. Созданы и 
успешно действуют научные школы профессоров  
Т.О. Омар бекова, К.Т. Жумагулова, К.С. Каражана, 
Ж.К. Таймагамбетова, У.Х. Шалекенова, К.М. Ата-
баева и А.Т. Толеубаева. Факультет осуществляет  
подготовку специалистов по трехступенчатой  
системе: бакалавр , магистр и доктор  PhD. 

 Тарих, археология және этнология факультеті  
– отандық және шетел тарихы, археологиясы, 
этнологиясы, мұражай ісі мен ескерткіштерді 
қорғау, мұрағаттану саласында біліктілігі жоғары 
мамандарды даярлау бойынша жалпыға танымал 
көшбасшы, елдегі ең ескі және ең мықты орталық. 
Оның негізін академиктер А.М. Панкратова,  
С.Н. Покровский, ҚазКСР ҒА мүше-корреспон-
денті, т.ғ.д., профессор Е.Б. Бекмаханов құраған 
болатын. Алғашқы жылдары факультетте он адам 
жұмыс істеп, 300 студент оқыса, бүгінгі таңда 80 
оқытушы, оның ішінде 27 доктор және 40 тарих 
ғылымдарының кандидаты және 5 PhD докторы 
жұмыс істейді. Т.О. Омарбеков, Қ.Т. Жұмағұлов, 
Қ.С. Қаражан, Ж.Қ. Таймағамбетов, У.Х. Шәле-
кенов, Қ.М. Атабаев және Ә.Т. Төлеубаев сияқты 
профессорлардың ғылыми мектептері құрылып, 
табысты жұмыс істеп жатыр. Факультет үш саты-
лы жүйе бойынша – бакалавр, магистр және PhD 
докторы мамандарын даярлайды. 
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К 2014  году факультет выпустил более 10 ты-
сяч студентов, сотни магистрантов и подготовил 
5 докторов PhD. Многие представители научной, 
политической и деловой элиты Казахстана яв-
ляются выпускниками факультета. Выпускники 
факультета востребованы не только в сфере обра-
зования и науки, но и дипломатической и админи-
стративной работе,  служат в  Вооруженных силах 
и органах внутренних дел, Комитете националь-
ной безопасности и т.д. 

2014 жылға қарай факультет 10 мыңнан астам 
студентті, мыңдаған магистранттарды шығарды 
және 5 PhD докторын даярлады. Қазақстанның 
ғылыми, саяси және іскерлік элита өкілдері фа-
культет түлектері болып  табылады. Факультет 
түлектері білім беру мен ғылым саласында ғана 
емес, дипломатиялық және әкімшілік жұмыста 
талап етіледі, Қарулы күштерде және ішкі істер 
органдарында, Ұлттық қауіпсіздік комитетінде 
және т.б. жұмыс істейді. 



На факультете действуют следующие науч-
но-исследовательские центры: Республиканский 
научно-исследовательский центр изучения тради-
ционных цивилизаций Центральной Азии, целью 
которого является разработка научных проблем 
традиционных цивилизаций Казахстана и Цен-
тральной Азии на основе историко-сравнительно-
го анализа и новых методологических подходов в 
контексте критической переоценки методов по-
знания в мировой историографии; Центр изучения 
всемирной истории, цель которого исследование 
развития мировой истории на  основе современных  
методологических парадигм и инструментариев; 
Научно-исследовательский институт археологии, 
этнологии и антропологии, в задачи которого вхо-
дит проведение научных исследований в области 
сохранения археологического культурного насле-
дия, создания благоприятных условий для его раз-
вития, исследование исторических и культурных 
памятников совместно с ведущими зарубежными 
учеными и передовыми научными центрами.

Факультетте келесі ғылыми-зерттеу ор та-
лық тары жұмыс істейді: Орталық Азияның дәс-
түр лі өркениенттерін зерттеу жөніндегі рес -
пуб ликалық ғылыми-зерттеу орталығы, оның 
мақ  саты – тарихи-салыстырмалы талдау және 
әлем дік тарихтануда таным әдістерін сын-
дарлы қайта бағалау контексінде жаңа әдіс-
намалық тә сілдер негізінде Қазақстан мен 
Орталық Азияның дәстүрлі өр кениеттерінің 
ғылыми проб  лемаларын әзірлеу; Жалпы та-
рихты зерттеу орталығы, оның мақсаты – қа-
зіргі заманғы әдіс  намалық парадигмалар мен 
құралдар негізінде әлемдік тарихтың дамуын 
зерттеу; Ғылыми-зерттеу археология, эт но-
логия және антро пология институты, оның 
мін деттері архео  логиялық мәдени мұраны 
сақтау, оны дамыту үшін қалыпты жағдай жа-
сау, жетекші шетел ғалымдары мен алдынғы 
қатарлы ғылыми-зерт теу зертханаларымен 
бірігіп тарихи және мәдени ескерткіштерді 
зерттеу болып табылады.12
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Кроме того, на факультете действует между-
народ ная научно-исследовательская лаборато-
рия «Геоархеология», целью которой является 
использование многообразия методов естествен-
нонаучных дисциплин при изучении и датиров-
ке археологических памятников и артефактов на 
территории Казахстана и Центральной Азии через 
призму  мировой истории на  основе современных  
методологических парадигм и инструментариев.

Сонымен қатар факультетте «Геоархеоло-
гия» халықаралық ғылыми-зерттеу зертханасы 
жұмыс істейді, оның мақсаты Қазақстан және 
Орталық Азия аумағындағы ескерткіштер мен 
артефактарды қазіргі заманғы әдіснамалық пара-
дигмалар мен құралдар негізінде әлемдік тарих 
призмасы арқылы зерттеу мен белгілеуде жара-
тылыстану ғылыми пәндерін зерттеуде әдістердің 
алуантүрлілігін пайдалану болып табылады.
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Халықаралық қатынастар факультеті

Факультет международных отношений

Факультет международных отношений – 
самый молодой факультет Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби, соз-
данный в 1995 г. Факультет является центром 
подготовки  бакалавров, магистров и докторов 
Ph.D по специальностям «международные отно-
шения», «международное право», «регионоведе-
ние», «мировая экономика» на кафедре между-
народных отношений и мировой экономики, 
кафедре международного права, кафедре дипло-
матического перевода. 

 Халықаралық қатынастар факультеті – әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
1995 жылы құрылған ең жас факультет. Фа-
культет халықаралық қатынастар және әлемдік 
экономика кафедрасының, халықаралық құ қық 
кафедрасының, дипломатиялық аударма ка фед-
расының негізінде «халықаралық қаты настар», 
«халық аралық құқық», «аймақтану», «әлемдік 
эко номика» мамандықтары бойынша бакалавр, 
магистр және PhD докторларын дайындайтын ор-
талық болып табылады. 
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К 2014  году факультет выпустил более 10 ты-
сяч студентов, сотни магистрантов и подготовил 
5 докторов PhD. Многие представители научной, 
политической и деловой элиты Казахстана яв-
ляются выпускниками факультета. Выпускники 
факультета востребованы не только в сфере обра-
зования и науки, но и дипломатической и админи-
стративной работе,  служат в  Вооруженных силах 
и органах внутренних дел, Комитете националь-
ной безопасности и т.д. 

2014 жылға қарай факультет 10 мыңнан астам 
студентті, мыңдаған магистранттарды шығарды 
және 5 PhD докторын даярлады. Қазақстанның 
ғылыми, саяси және іскерлік элита өкілдері фа-
культет түлектері болып табылады. Факультет 
түлектеріне білім беру мен ғылым саласында ғана 
емес, дипломатиялық және әкімшілік жұмыс та 
талап етіледі, Қарулы күштерде және ішкі істер 
органдарында, Ұлттық қауіпсіздік комитетінде 
және т.б. жұмыс істейді. 



Факультет ведет свою работу в тесном сотруд-
ничестве с посольствами и консульствами зару-
бежных стран, представительствами международ-
ных организаций, иностранными компаниями, 
культурными центрами. 

Факультет имеет тесные научные связи с ря-
дом зарубежных вузов и научных центров 25 стран 
Европы, Америки, Азии. Формы сотрудничества 
различны: научные стажировки преподавателей, 
приглашение иностранных профессоров для чте-
ния лекций, проведение совместных научных ис-
следований, конференций, совместное научное 
руководство докторантами.

На факультете действуют следующие центры:
– Европейский Информационный Центр: 

процесс европейской интеграции и функциони-
рование ЕС; становление и развитие европей-
ской системы безопасности;

– Ресурсный центр американских и демокра-
тических исследований: американистика, вопро-

Факультет елшіліктермен, шетелдік кон сул-
дық тармен, халықаралық ұйымдардың өкілдік-
терімен, шетелдік компаниялармен, мәдени ор-
та лық тармен тығыз байланыста жұмыс іс тейді.

Факультет Еуропа, Америка, Азияның 25 
елін   дегі ЖОО және ғылыми орталықтарымен 
ты ғыз ғылыми байланыста. Ынтымақтастық 
фо р      малары әрқилы: оқытушылардың ғылыми та -
ғы    лымдамалары, дәріс оқуға шетелдік профес-
сорларды шақыру, бірлескен ғылыми зерттеулер, 
кон ференциялар өткізу, докторанттарға бірлесіп 
басшылық ету. 

Факультетте келесідей орталықтар қызмет ат-
қарады: 

– Еуропалық Ақпараттық Орталық: еуро-
палық ықпалдасу үдерісі және ЕО қызмет етуі; 
еуропалық қауіпсіздік жүйесінің қалыптасуы 
мен дамуы;

– Америкалық және демократиялық зерт-
теулердің ресурстық орталығы: американи-12
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Халықаралық қатынастар факультеті
Факультет международных отношений
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сы внешней политики США в условиях глобали-
зации;

– Ресурсный и Информационный Центр о 
НАТО: проблемы региональной безопасности; 
вопросы сотрудничества НАТО и Республики 
Казахстан;

– Проект «Аль-Фараби – Карнеги»: совмест-
но с Фондом Карнеги поддержка научно-образо-
вательной деятельности посредством организа-
ции научных исследований в сфере социальных 
наук, международных отношений, международ-
ного права и законодательства РК;

– Центр германских исследований: германи-
стика, проблемы безопасности в Центральной 
Азии, внешняя политика РК и ФРГ, развитие не-
мецкой культуры и языка, продвижение образо-
вательных проектов по линии DAAD;

– Центр об ООН: исследования в области ми-
ростроительства, урегулирования конфликтов 
и обеспечения глобальной и региональной без-
опасности в контексте деятельности институтов 
и структур Организации Объединенных Наций в 
мире и ПРООН в РК, образовательные аспекты 
деятельности ООН в РК;

– Ресурсный и информационный центр по 
содействию международной академической 
мобильности студентов, ученых, магистрантов 
и докторантов: вопросы содействия по выбору 
международных программ мобильности для 
студентов и преподавателей, организация лет-
них школ в Казахстане и зарубежом, професси-
ональное ориентирование выпускников бака-
лавриата и магистратуры по выбору программ 
дальнейшего обучения в зарубежных вузах;

– Центр евразийских исследований: изучение 
неоевразийской идеи и концепции РК и стран 
СНГ, Евразийский союз, внешняя политика РК 
и РФ;

– Центр современных исследований Китая: 
изучение современного политико-экономическо-
го положения КНР, истории двусторонних отно-
шений Казахстана и Китая, китаеведение.

стика, жаһандану жағдайында АҚШ сыртқы 
саясатының мәселелері;

– НАТО туралы ресурстық және ақпараттық 
орталық: аймақтық қауіпсіздік мәселелері; 
НАТО мен Қазақстан Республикасының ынты-
мақ тасу мәселелері;

– «Әл-Фараби – Карнеги» жобасы: Карнеги 
қорымен бірлесе отырып, әлеуметтік ғылымдар, 
халықаралық қатынастар, халықаралық құқық 
және ҚР заңнама салалары бойынша ғылыми 
зерттеулер ұйымдастыру арқылы ғылым-білім 
беру қызметіне қолдау көрсету;

– Германдық зерттеулер орталығы: германи-
стика, Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері, 
ҚР және ГФР сыртқы саясаты, неміс мәдениеті 
мен тілін дамыту, DAAD желісі бойынша білім 
беру жобаларын ілгері бастыру;

– БҰҰ жөніндегі орталық: Біріккен Ұлттар 
Ұйымының құрылымдары мен институт тары-
ның әлемдегі қызметі және БҰҰ-ның ҚР-дағы 
ДБ-ның (Даму бағдарламасының), сондай-ақ 
ҚР-дағы БҰҰ қызметінің білім беру аспектілері 
мән мәтіні негізінде бейбітшілік құрылысы, ки-
кіл  жіңдерді реттеу, әлемдік және өңірлік қауіп -
сіздікті қамтамасыз ету саласындағы зерт теу  лер;

– Студенттер, ғалымдар, магистранттар мен 
докторанттардың халықаралық академиялық 
ұтқырлығына көмек көрсету бойынша ресурстық 
және ақпараттық орталық: студенттер мен 
оқыту шылар үшін ұтқырлықтың халықаралық 
бағдарламаларын таңдау бойынша көмек көрсету 
мәселелері, Қазақстанда және шет елдерде жазғы 
мектептерді ұйымдастыру, шетелдік жоғары оқу 
орындарында әрі қарай оқудың бағдарламасын 
таңдау бойынша бакалавриат және магистратура 
бітірушілерге кәсіптік бағдар беру;

– Еуразиялық зерттеулер орталығы: ҚР мен 
ТМД елдерінің неоеуразиялық идеялары мен 
тұжырымдамаларын оқып үйрену, Еуразиялық 
одақ, ҚР мен РФ сыртқы саясаты.

– Қытайдың заманауи зерттеулер орталығы: 
ҚХР-ның қазіргі заманғы саяси-экономикалық 
жағдайын оқып үйрену, Қазақстан мен Қытайдың 
екі жақты қатынастарының тарихы, қытайтану.









Механика-математика факультеті
Механико-математический факультет

ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ
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Механика-математика факультеті

Механико-математический факультет

Механико-математический факультет КазНУ 
имени аль-Фараби – это общепризнанный центр 
Республики Казахстан по подготовке высококва-
лифицированных специалистов в области мате-
матики и механики,  математики и информатики, 
математического и компьютерного моделирова-
ния, информационных систем. Факультет имеет 
международный статус Cisco Local Networking 
Academy. 

Профессорско-преподавательский состав фа-
культета, который составляет более 180 штатных 
единиц, располагает мощным научным потенци-
алом, способным решать самые сложные научно-
технические проблемы. Среди штатных ППС фа-
культета 4 академика НАН РК, более 40 докторов 
наук и профессоров, более 100 кандидатов наук и 
доцентов, 3 лауреата Государственной премии РК, 
30 лучших преподавателей вузов РК.

 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың механика-
математика факультеті – математика және механи-
ка, математика және информатика, математикалық 
және компьютерлік пішіндеу, ақпараттық жүйелер 
аясында жоғары білікті мамандарды даярлау жө-
нінде Қазақстан Республикасы аумағында жалпыға 
мәлім орталық. Факультет Cisco Local Networking 
Academy халықаралық мәртебесіне ие. 

Факультеттің 180-нен астам штаттық бірліктен 
тұратын профессорлық-оқытушылық құрамы ең 
күрделі ғылыми-техникалық мәселелерді шешу-
ге қабілетті маңызды ғылыми әлеуетті иемденген. 
Факультеттің штаттық ПОҚ арасында 4 ҚР ҰҒА 
академигі, 40-тан астам ғылым докторлары мен 
профессорлары, 100-ден астам ғылым кандидатта-
ры мен доценттері, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың 3 
лауреаты, ҚР жоғары оқу орындарының 30 үздік 
оқытушылары бар. 
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Подготовка специалистов на механико-мате-
матическом факультете осуществляется в рамках 
кредитной технологии по многоуровневой системе: 
бакалавриат, магистратура и докторантура PhD.

В настоящее время на факультете  обучаются 
свыше 1800 студентов. На факультете имеются 
20 специализированных компьютерных классов, 
оборудованных новейшими моделями персональ-
ных компьютеров.

Координацию научной деятельности на фа-
культете осуществляет Научно-исследователь-
ский институт механики и математики (НИИ 
ММ) при КазНУ. Научная работа проводится на 
6 кафедрах и 5 лабораториях НИИ ММ по раз-
личным направлениям фундаментальных и при-
кладных исследований. Студенты привлекаются 
для выполнения научных проектов.

Механика-математика факультетінде маман-
дарды кредиттік технология аясында көп деңгейлі 
бакалавриат, магистратура және PhD докторанту-
ра жүйелері бойынша даярлайды. 

Осы таңда факультетте 1800-ден астам сту-
денттер білім алады. Факультетте дербес компью-
терлердің заманауи жаңа үлгілерімен жаб-
дық талған 20 арнайы компьютерлік сыныптар  
ашылған.         

Факультеттегі ғылыми қызметті ҚазҰУ жа-
нындағы математика және механика ғылыми 
зерттеу институты (ММ ҒЗИ) жүзеге асыра-
ды. Ғылыми жұмыстар ММ ҒЗИ 6 кафедрасы 
мен 5 зертханасында іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің түрлі бағыттары бойынша жүр-
гізіледі. Студенттер ғылыми жобаларды орын-
дауға тартылған. 



Факультетом установлены тесные связи со сле-
дующими высшими учебными заведениями и на-
учно-исследовательскими учреждениями ближне-
го и дальнего зарубежья: University of Manchester, 
University of Newcastle upon Tyne, University of 
Leeds, университет Сиены, University of Rome 
«La Sapienza», Institut National Polytechnique de 
Lorraine – INPL, университет Лион-1, Институт 
вычислительных технологий СО РАН, Институт 
вычислительной математики и математической ге-
офизики СО РАН, Новосибирский государствен-
ный университет, Башкирский госуниверситет, 
Universitate Heidelberg, Institute of Aerodynamics 
RWTH Aachen, University of Karlsruhe, Institut of 

Факультет келесідей алыс және жақын ше-
телдің жоғары оқу орындары және ғылыми-
зерттеу мекемелерімен тығыз қарым-қатынас 
орнатқан: University of Manchester, University 
of Newcastle upon Tyne, University of Leeds, Си-
ена университеті, University of Rome «La Sa-
pienza», Institut National Polytechnique de Lor-
raine – INPL, Лион-1 университеті, СО РАН 
есеп тегіш технологиялар институты, РҒА СБ 
математикалық геофизика және есептеу инс-
титуты, Новосібір мемлекеттік университеті, 
Башқұрт мемлекеттік университеті, Universitate 
Heidelberg, Institute of Aerodynamics RWTH 
Aachen, University of Karlsruhe, Institut of Applied 
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Механика-математика факультеті

Механико-математический факультет
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Analysis TU Bergakademie Freiberg, С. Сташи-
ца атындағы тау-металлургиялық академиясы, 
AGH University of Science and Technology,Токио 
университеті, Нагоя университеті, Aoyama 
Gaukuin Univercity, University of Pittsburgh, 
Louisiana State University, University of Illinois at 
Chicago, University of Virginia, University of North 
Dame, University of Delaware, National Institute of 
Technology Calicut, Beijing University, Information 
and Communications University of Seoul, Delft 
University of Technology,  Косаели институты, 
Centre de Recerca  Matematica.

Applied Analysis TU Bergakademie Freiberg, горно-
металлургическая академия имени С. Ста шица, 
AGH University of Science and Techno logy, Токий-
ский университет, университет Нагоя, Aoyama 
Gau kuin Univercity, University of  Pittsburgh, Loui-
siana State University, University of Illinois at Chi-
cago, University of Virginia, University of North 
Dame, University of Delaware, National Institute of 
Technology Calicut, Beijing University, Information 
and Communications University of Seoul, Delft Uni-
versity of Technology,  Институт Косаели, Centre de 
Recerca  Matematica.





Физика-техникалық факультеті
Физико-технический факультет

ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ
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Физика-техникалық факультеті

Физико-технический факультет

Физико-технический факультет является од-
ним из первых факультетов, образованных в уни-
верситете. Он существует с 15 января 1934 года, 
вначале – как отделение физико-математического 
факультета, с мая 1959 года – как самостоятель-
ный физический факультет, с 2011 года – как фи-
зико-технический факультет. В настоящее время 
физико-технический факультет – признанный и 
крупнейший в РК учебный и научный центр по 
подготовке высококвалифицированных специали-
стов в области физических и технических наук, об-
ладает высоким научно-педагогическим потенциа-
лом, солидной материальной базой. 

 Физика-техникалық факультеті университет-
те алғаш құрылған факультеттердің бірі. Физика 
факультеті 1934 жылы 15 қаңтардан бастап жұмыс 
істеп келеді, бастапқыда физика-математика бөлімі 
ретінде құрылған, ал 1959 жылдың мамыр айынан 
бастап жеке факультет болып қалыптасты. 2011 
жылдан бері физика-техникалық факультеті ретінде 
қызмет жасауда. Қазіргі таңда физика-техникалық 
факультет материалдық базасы мол, ғылыми-пе да-
гогикалық әлеуеті биік қалыптасқан, физика және 
техникалық ғылымдар саласында жоғары білікті 
мамандарды әзірлеу бойынша ҚР-дағы аса танымал 
және ірі оқу және ғылыми орталық. 
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На физико-техническом факультете препо-

дают более 40 докторов наук и PhD, профессоров 
и более 100 кандидатов наук, доцентов, среди ко-
торых заслуженные деятели науки и техники, ака-
демики НАН РК, Академии Наук Высшей школы, 
Лауреаты Государственных премий, обладатели 
Государственных стипендий и правительствен-
ных наград, известные ученые. 

Физика-техникалық факультетте физика-тех-
никалық ғылымның ең үздік ұстаздары жұмыс 
атқарады. Бұл 40-тан аса ғылым докторлары мен 
PhD, профессорлары және 100-ден аса ғылым 
кандидаттары, доценттер. Олардың ішінде ғылым 
мен техниканың еңбек сіңірген қайраткерлері, 
ҚР ҰҒА, ЖМ ХҒА академиктері, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаттары, Мемлекеттік награда-
лар дың, Мем лекеттік стипендиялар мен гранттар-
дың иегерлері, белгілі ғалымдар. 
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Физика-техникалық факультеті

Физико-технический факультет

Кафедра теоретической физики и ядерной фи-
зики, кафедра теплофизики и технической физи-
ки, кафедра физики твердого тела и нелинейной 
физики, кафедра физики плазмы и компьютерной 
физики осуществляют трехуровневую подготовку 
специалистов: бакалавриат и магистратура, PhD 
докторантура. На факультете имеется специаль-
ное отделение, где обучающиеся получают допол-
нительную квалификацию по английскому языку. 
Большая часть студентов (около 90%) обучается 
по грантам МОН РК.

Теориялық және ядролық физика кафедрасы, 
жылуфизика және техникалық физика кафедра-
сы, қатты дене физикасы және бейсызық физика 
кафедрасы, плазма физикасы және компьютерлік 
физика кафедрасы мамандарды әзірлеудің 
3-деңгейлі сатысын жүзеге асырады: бакалаври-
ат, магистратура және PhD докторантура. Фа-
культетте арнайы бөлім бар, мұнда студенттер 
ағылшын тілі бойынша қосымша біліктілікті 
иеленеді. Студенттердің көпшілігі (бұл шамамен 
90%-ы) ҚР БҒМ гранты бойынша білім алады.
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С 2009 года на базе факультета осуществляется 

подготовка бакалавров, магистрантов и PhD док-
торантов  по программам двудипломного образова-
ния. 

На факультете активно ведется научно-исследо-
вательская деятельность. На сегодняшний день уче-
ными физико-технического факультета осущест-
вляется реализация около 100 научных проектов на 
общую сумму более одного миллиарда тенге. 

2009 жылдан бастап факультет негізінде қос-
дипломдық білім бағдарламасы бойынша бака-
лаврлар, магистранттар мен PhD докторанттар 
оқиды.

Факультетте ғылыми-зерттеу қызметі қызу 
жүргізіледі. Бүгінгі таңда физика-техникалық 
факультеттің ғалымдары жалпы сомасы бір мил-
лиардтан астам теңгені құрайтын 100-ге жуық 
ғылыми жобаларды жүзеге асыруда. 





Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті 
Факультет филологии, литературоведения и мировых языков

ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ
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Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті 

Факультет филологии, литературоведения и мировых языков

Факультет филологии, литературоведения и 
мировых языков – один из старейших факульте-
тов Казахского государственного национального 
университета им. аль-Фараби, который суще-
ствует с 1938 года. 

Филология, әдебиеттану және әлем тіл-
дері факультеті – 1938 жылдан бастап құ-
рыл ған әл-Фа раби атындағы Қазақ ұлттық 
университе тінің ең ежелгі факультеттерінің 
бірі. 
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На факультете работают 250 преподавате-

лей, 1 член-корреспондент  Академии наук РК, 
4 академика МАН ВШ, 4 заслуженных деятеля 
науки РК, 15 членов Союза писателей Казах-
стана, в том числе 36 докторов наук, профессо-
ров; 80 кандидатов наук, доцентов. Обучение на 
факультете филологии, литературоведения и 
мировых языков осуществляется по трехуров-
невой системе бакалавриат-магистратура-док-
торантура PhD. 

Факультетте 250 оқытушы, ҚР Ғылым Ака-
де миясының 1 корреспондент мүшесі, ЖМ 
ХҒА 4 академигі, 4 ҚР ғылымына еңбек сіңірген 
қайраткері, Қазақстан Жазушылар Одағының 15 
мүшесі, соның ішінде 36 ғылым докторы, профес-
сорлар; 80 ғылым кандидаты, доценттер қызмет 
етеді. Филология, әдебиеттану және әлем тілдері 
факультетінде оқыту ісі көпдеңгейлі жүйе бойын-
ша жүзеге асырылады: бакалавриат-магистратура-
PhD докторантура.

Бүгінгі ҚазҰУ / КазНУ сегодня 



На факультете восемь кафедр, укомплектован-
ных  высококвалифицированными специалистами: 
кафедра казахской литературы и теории литерату-
ры;  кафедра иностранного языка для гуманитар-
ных факультетов; кафедра общего языкознания 
и иностранной филологии; кафедра казахской 
филологии; кафедра русской филологии, русской 
и мировой литературы; кафедра теории перевода 
и методологии;  кафедра государственного языка;  
кафедра иностранного языка для естественных фа-
культетов. На  факультете действует лаборатория 
психолингвистических и социолингвистических 
исследований, учебно-исследовательская лабора-
тория казахской фольклористики.

Факультетте жоғары білікті мамандармен 
жасақталған сегіз кафедра бар: қазақ әдебиеті та-
рихы және әдебиет теориясы кафедрасы, жараты-
лыстану факультеттеріне арналған шет тілі кафе-
драсы, жалпы тіл білімі және шетел филологиясы 
кафедрасы, қазақ филологиясы кафедрасы, орыс 
филологиясы, орыс және әлем әдебиеті кафедра-
сы, аударма теориясы және әдіснамасы кафедра-
сы, мемлекеттік тіл кафедрасы, гуманитарлық 
факультеттерге арналған шет тілі кафедрасы.  Фа-
культетте психолингвистикалық және әлеуметтік 
лингвистикалық зерттеулер зертханасы, қазақ 
фольклортануының оқу-зерттеу зертханасы қыз-
мет жасайды. 14
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Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті 
Факультет филологии, литературоведения и мировых языков



Факультетом  установлены тесные связи с 
учеными СНГ (Россия, Узбекистан, Кыргыз-
стан и др.) и дальнего зарубежья (США, Китай, 
Турция, Япония, Германия, Корея, Польша, Че-
хия, Монголия и др.). Преподаватели  факуль-
тета работали в вузах Китая, Турции, США, 
обучались в Чехии, США, выступали на Меж-
дународных конгрессах и конференциях в Ки-
тае, Турции, Германии, Венгрии, Финляндии, 
Чехии, Польше, в Республиках СНГ и в вузах 
Казахстана.

Факультет ТМД (Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан 
және тағы басқалар) және алыс шет ел (АҚШ, 
Қытай, Түркия, Жапония, Германия, Корея, Поль-
ша, Чехия, Моңғолия және тағы басқалар) ға лым -
дарымен тығыз ынтымақтастық қарым-қа ты  настар 
орнатқан. Факультет оқытушылары Қы тай, Түркия, 
АҚШ жоғары оқу орындарында жұ мыс жасаған, Че-
хия, АҚШ елдерінде білім алып кел ді, Қытайдағы, 
Түркиядағы, Германиядағы, Вен   гриядағы, Фин-
лян диядағы, Чехиядағы, Поль  шадағы, ТМД рес-
пуб ликаларындағы және Қа   зақ стан жоғары оқу 
орындарындағы халық ара лық   конгрестер мен кон-
ференцияларға белсене қатысады. 
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Философия және саясаттану факультеті
Факультет философии и политологии

ҚазҰУ фотоальбомы / Фотоальбом КазНУ
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Философия және саясаттану факультеті

Факультет философии и политологии

История факультета началась в 1947 году 
с создания кафедры психологии и логики, в 
1949 году открываются философский и эко-
номический факультеты, которые в 1951 году 
были объединены в один философско-эконо-
мический факультет. В числе первых выпуск-
ников факультета – академик НАН РК, д.ф.н. 
Абдильдин Ж.М., член-корр., д.ф.н., профес-
сор, Касымжанов А.Х., д.ф.н., профессор Аже-
нов М.С., профессор Темирбеков С.Т., а также 
Югай Г.А., Мукашев З.А., Бурабаев М.С., Пе-
траш Ю.Г., Хан Г.Б., Икенов А.И., Яковлев В.Г.,  
Аимбетов А.А., Брянов В.Г., Ажибаева А.Д., Хо-
рошилова И.С. и др.

Факультет тарихы 1947 жылы психология 
және логика кафедрасының ашылуынан бастау 
алады, 1949 жылы философия және экономика 
факультеті құрылады, 1951 жылы бір философия-
эко номикалық факультетке біріктіріледі. Фа-
куль     теттің ең алғашқы түлектері – философия 
ғы  лымдарының докторы, ҚР ҒҰА академигі  
Ж.М. Әб ділдин, философия ғылымдарының док-
торы, профессор А.Х. Қасымжанов, философия 
ғы лымдарының докторы, профессор М.С. Әже-
нов, профессор С.Т. Темірбеков, сонымен қатар  
Г.А. Югай, З.А. Мұқашев, М.С. Бурабаев,  
Ю.Г. Петраш, Г.Б. Хан, А.И. Икенов, В.Г. Яковлев, 
А.А. Аимбетов, В.Г. Брянов, А.Д. Әжибаева, И.С. Хо  -
рошилова және т.б. 
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В 1971-1972 годах на факультете функциони-
ровали кафедры философии гуманитарных фа-
культетов, философии естественных факуль-
тетов, истории философии и логики, этики, 
эстетики и научного атеизма. В последующие 
годы в состав факультета вошли новые кафедры: 
общей и этнической психологии, политологии, 
социологии, общей и этнической педагогики.  
С начала 1970-х гг. факультет вел подготовку на 
международном уровне, являлся центром фило-
софского образования в среднеазиатском регио-
не: на факультете обучались студенты из Кубы, 
Монголии, Индии, Пакистана, Афганистана, 
Африки и др.

1971-1972 жылдары аралығында факультетте 
гуманитарлық және жаратылыстану факультеті 
жанында философия, философия тарихы және 
логика, этика, эстетика және ғылыми атеизм 
кафедралары жұмыс жасаған. Кейінгі жылдар-
да жалпы және этникалық психология, әлеу-
меттану, саясаттану, жалпы және этникалық пе-
дагогика кафедралары құрылған. 1970 жылдан 
бастап факультет студенттерді халықаралық 
деңгейде оқыта бастаған, Орта Азия аймағындағы 
философиялық білім беру орталығы болып са-
налды. Факультетте Куба, Моңғолия, Үн діс-
тан, Ауғанстан, Пәкістан, және Африка мем-
лекеттерінен келген студенттер білім алады.



На факультете ведётся обучение и научные 
исследования по актуальным проблемам фило-
софии, психологии, социологии, политологии, 
культурологии, религиоведения, педагогики. Ка-
федра общей и этнической педагогики, кафедра 
общей и этнической психологии, кафедра поли-
тологии, кафедра религиоведения и культуроло-
гии, кафедра социологии и социальной работы, 
кафедра философии ведут подготовку специали-
стов по программам бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры PhD, аспирантуры, докторантуры 
по нескольким специальностям.

Факультетте философия, психология, әлеу-
мет тану, саясаттану, мәдениеттану, дінтану, пе-
дагогика салаларының өзекті мәселелері бой-
ынша білім беріледі және ғылыми зерттеулер 
жүр гізіледі. Жалпы және этникалық педагогика 
ка федрасы, жалпы және этникалық психология 
кафедрасы, саясаттану кафедрасы, дінтану және 
мә дениеттану кафедрасы, әлеуметтану және әлеу-
меттік жұмыс кафедрасы, философия кафед расы 
бірнеше мамандықтар бойынша бакалавр, ма гист-
ратура, PhD докторантура, аспирантура бі лім беру 
бағдарламалары бойынша мамандарды даярлайды. 
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Философия және саясаттану факультеті

Факультет философии и политологии



Факультет является ведущим научно-обра-
зовательным центром социально-гуманитарных 
дисциплин в Республике, флагманом в сфере под-
готовки философских кадров для системы выс-
шего образования и научно-исследовательских 
институтов республики. На факультете ведутся 
научно-исследовательские и прорывные проекты: 
«Философское наследие аль-Фараби и современ-
ность», «Аl-Farabi University – smart city», «Пси-
хологическая служба в вузе», Этнопедагогический 
музей «Национальные традиции и ценности вос-
питания», работают «Центр религиоведческих 
исследований и экспертиз», научно-информаци-
онная служба «Религиозные и кросс-культурные 
исследования», «Центр гендерного образования», 
«Центр социальных исследований и социального 
инжиниринга» и др. 

Факультет Қазақстан Республикасындағы әлеу-
меттік-гуманитарлық пәндердің алдыңғы қа тарлы 
ipi ғылыми-білім беру орталығы, рес пуб ликамыз-
дың жоғары білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу 
институттарына білікті фило софия кадрларын да-
ярлайтын басты флаг ман. Факультетте ғылыми-
зерттеу және сер пінді жобалар жүргізіледі, атап 
айтқанда: «Әл-Фарабидің философиялық мұрасы 
және бүгінгі заман», «Аl-Farabi University – smart 
city», «ЖОО психологиялық қызмет көрсету», 
«Ұлттық дәстүрлер мен тәрбие құндылықтары» 
этнопедагогикалық мұражайы», сонымен қатар 
«Діни зерттеулер мен сараптамалар орталығы», 
«Діни және кросс-мәдени зерттеулер» ғылыми-
ақпараттық қызметі, Гендерлік білім орталығы, 
«Әлеуметтік зерттеулер және әлеуметтік инжини-
ринг орталығы» қызмет жасайды. 
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Факультет химии и химической технологии 
КазНУ им. аль-Фараби, положивший начало хи-
мического образования и развития химической 
науки в Казахстане, открылся в сентябре 1934 г. 
В настоящее время факультет является лидером 
химического образования и науки в Республике 
Казахстан.

Организатором и первым деканом факуль-
тета был видный ученый-химик, академик АН 
КазССР Абикен Бектурович Бектуров.

Ученые и специалисты химического факуль-
тета своими достижениями в области науки и 
техники известны и признаны во всем мире. 
Факультет продолжает традиции международ-
ного сотрудничества с ведущими университе-
тами и научными центрами США, Великобри-
тании, Германии, Франции, Италии, Японии, 
Китая, Южной Кореи и других стран. Научные 
исследования проводятся по грантам НАТО, 
ИНТАС, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ИНКО-КО-
ПЕРНИКУС, МНТЦ, Росавиакосмос и др. со-
вместно с Россией, Польшей, США, Японией, 
Китаем, Южной Кореей, Турцией, Пакистаном, 
Италией и другими странами.

Қазақстандағы химия білімінің басталуына 
және химия ғылымының дамуына себепкер болған 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың химия және 
химиялық технология факультеті 1934 жылдың 
қыркүйек айында ашылған. Қазіргі таңда факуль-
тет Қазақстан Республикасындағы химия білімі 
және ғылымының көшбасшысы болып табылады.

Факультеттің ұйымдастырушысы және ал-
ғашқы деканы – химик, ҚазССР ҒА академигі 
Абикен Бектұрович Бектұров болған еді. 

Химиялық факультеттің ғалымдары және 
мамандары ғылым мен техника аясында жеткен 
жетістіктері арқылы бүкіл дүниежүзіне таны-
мал бола білді. Факультет АҚШ, Ұлыбритания, 
Германия, Франция, Италия, Жапония, Қы тай, 
Оңтүстік Корея және басқа елдердің же текші 
университеттерімен және ғылыми орталық-
тарымен халықаралық ынтымақтастық дәстүрін 
жалғастыруда. Ресей, Польша, АҚШ, Жапония, 
Қытай, Корей, Түркия, Пакистан, Италия және 
өзге елдермен бірлесе отырып ғылыми зерттеу-
лер НАТО, ИНТАС, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ИН-
КО-КОПЕРНИКУС, ХҒТО, Росавиакосмос 
гранттары бойынша жүргізіледі. 
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На факультете пять специализированных ка-
федр, располагающих современной учебно-мето-
дической базой: кафедра общей и неорганической 
химии, кафедра химии и технологии органиче-
ских веществ, природных соединений и полиме-
ров, кафедра аналитической,  коллоидной химии 
и технологии редких элементов, кафедра физиче-
ской химии,  катализа и нефтехимии, кафедра хи-
мической физики и материаловедения. 

На факультете работают высококвалифици-
рованные специалисты. Общая численность про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) 
– свыше 140 ППС, среди них 40 докторов наук, 
90 кандидатов наук, 12 докторов философии 
(PhD). Они – лауреаты Государственной пре-
мии в области науки и техники (З.А. Мансуров, 
М.К.Наурызбаев, Н.Н. Нурахметов, А.К. Баешо-
ва), премии имени К.И. Сатпаева (З.А. Мансу-
ров), независимой премии «Тарлан» (Х.К. Оспа-
нов), международной премии НАТО «Наука во 
имя мира» (М.М. Буркитбаев), государственной 
молодежной премии «Дарын» (Е.К. Онгарбаев), 
премии имени Д.А. Кунаева (Х.С. Тасибеков, 
А.М.Аргимбаева, Л.К. Кудреева и др.), премии 
«Росавиакосмос» (Х.С. Тасибеков, Б.Н. Кенесов), 
премии «Жастар» (Е.О. Досжанов). С 2006 года 
21 преподаватель факультета стали обладателями 
государственного гранта «Лучший преподаватель 
вуза» МОН РК. 

Факультетте заманауи оқу-әдістемелік база-
сы қалыптасқан бес арнайы мамандандырылған 
 кафедра қызмет жасайды: жалпы және бейорга-
никалық химия кафедрасы, жаңа органикалық зат-
тар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы 
және технологиясы кафедрасы, аналитикалық, 
коллоидтық химия және сирек элементтер техно-
логиясы кафедрасы, физикалық химия, катализ 
және мұнай химиясы кафедрасы, химиялық фи-
зика және материалтану кафедрасы. 

Факультетте жоғары білікті мамандар жұмыс 
жасайды. Факультетте 140-тан астам профессор-
лар мен оқытушылар еңбек етеді, оның ішінде 40 
ғылым докторы, 90 ғылым кандидаты, 12 фило-
софия докторы (PhD) бар. Олардың арасын-
да ғылым және техника аясында Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаттары (З.А. Мансұров,  
М.К. Нау рызбаев, Н.Н. Нұрахметов, А.К. Бае-
шова), Қ.И. Сәтбаев атындағы сыйлығының 
лауреаты (З.А. Мансұров), «Тарлан» тәуелсіз 
сыйлығының лауреаты (Х.К. Оспанов), «Ғылым 
бейбітшілік үшін» НАТО-ның халықаралық 
сыйлығының лауреаты (Е.К. Онгарбаев),  
Д.А. Қо наев атындағы сыйлықтың лауреаттары 
(Х.С. Тасибеков, А.М. Аргимбаева, Л.К. Кудреева 
и др.),  «Росавиакосмос» сыйлығының лауреат-
тары (Х.С. Тасибеков, Б.Н. Кенесов), «Жастар» 
сыйлығының лауреаты (Е.О. Досжанов) бар. 2006 
жылдан бастап факультеттің 21 оқытушысы ҚР 
БҒМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантының иегерлері атанды. 



Для проведения научно-исследовательской ра-
боты при факультете химии и химической техно-
логии функционируют 3 научно-исследователь-
ских института:

– Научно-исследовательский институт новых 
химических технологий и   материалов;

– Центр физико-химических методов анализа;
– Институт проблем горения.
На факультете регулярно проводятся Между-

народные конференции высокого уровня с участи-
ем огромного количества ученых из ближнего и 
дальнего зарубежья:

– Международный Беремжановский съезд по 
химии и химической технологии;

– Горение и плазмохимия;
– Физика и химия углеродных материалов / 

Наноинженерия;
– Химия, технология и медицинские аспекты 

природных соединений;
– Экоаналитика Центральной Азии. 
На факультете выпускаются международные 

научные журналы по химическим наукам:
– Eurasian Chemico-Technological Journal;
– International Journal of Biology and Chemistry
– Горение и плазмохимия;
– Вестник КазНУ. Серия химическая.

Химия және химиялық технология факуль-
тетінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 
3 ғылыми-зерттеу институты шоғырланған:

– Жаңа химиялық технологиялар мен мате-
риалдардың ғылыми зерттеу институты;

– Физика-химиялық зерттеу және талдау 
орталығы;

– Жану проблемалары институты.
Химия факультеті алыс және жақын шетел ға-

лымдарының қатысуымен жоғарғы дәрежедегі Ха-
лық аралық конференцияларды жүргізеді:

– Химия және химиялық технология жөнінде 
халықаралық Бірімжан құрылтайы;

– Жану және плазмалық химия;
– Көміртек материалдарының физикасы және 

химиясы/Наноинженерия;
– Химия, табиғи қосылыстар технологиясы 

және медициналық аспектілері;
– Орталық Азияныңцchnological Journal;
– International Journal of Biology and Chemistry
– Жану және плазмалық химия;
– ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы.
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Факультет химии и химической технологии 



Активно развивается на факультете студенче-
ская наука. Ежегодно проводятся республикан-
ский конкурс на лучшую научную студенческую 
работу по химии, республиканская предметная 
олимпиада студентов по химическим специально-
стям, конкурсы «Лидер химии», «Лучший химик-
аналитик», «Лучшая группа», «Лучший химик-ис-
следователь».

Выпускники факультета востребованы на пред-
приятиях химической, металлургической, нефте-
газовой, фармацевтической промышленности; в 
лабораториях аналитической, экологической, та-
моженной, санитарно-эпидемиологической, сер-
тификационной служб; в компаниях-поставщиках 
химических приборов, оборудования и материа-
лов; в вузах, колледжах и школах;  научно-иссле-
довательских центрах. 

Факультетте студенттік ғылым белсенді да-
мып ке леді. Жыл сайын ең үздік  химия бойынша 
ғы лыми студенттік жұмысты анықтау жөнінде 
республикалық байқау, химия мамандықтары  бой-
ынша студенттердің республикалық пәндік олим-
пиадасы, «Химия көшбасшысы», «Ең үздік химик-
аналитик», «Үздік топ», «Үздік химик зерттеуші» 
байқаулары өтеді.   

Факультеттің түлектері химия, металлур гия, 
мұнай-газ, фармацевтикалық өндіріс мекеме-
лерінде; аналитикалық, экологиялық, кедендік, 
санитарлық-эпидемиологиялық, сер ти фикат тау 
ор талықтарында; химиялық жабдық тарды, құ рал-
дарды және материалдарды жеткізуші компания-
ларда; жоғары оқу орындарына, колледждерге 
және мектептерге; ғылыми-зерттеу орталықтарына 
аса қажетті мамандар. 
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Экономика жәнe бизнес жоғары мектебі

Высшая школа экономики и бизнеса

Высшая школа экономики и бизнеса является 
одним из крупнейших подразделений Казахско-
го национального университета им. аль-Фараби  
(в 1949 году был открыт экономический факуль-
тет). После различных реформ, 7 июля 2010 года 
решением Ученого совета КазНУ имени аль-
Фараби факультет экономики и бизнеса был пере-
именован в Высшую школу экономики и бизнеса. 
Высшая школа экономики и бизнеса состоит из 4 
кафедр: менеджмент и маркетинг; финансы; учет 
и аудит; экономика.

В Высшей школе экономики и бизнеса обуче-
ние ведется на основе лучших традиций класси-
ческого образования с применением современных 
инновационных методик. Здесь обучаются свыше 
3000 студентов. 

Экономика жәнe бизнес жоғары мектебі әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің 
ең ірі бөлімшелерінің бірі болып табылады (1949 
жылы экономикалық факультет ашылған бола-
тын). Түрлі реформалардан кейін 2010 жылы 7 
шіл деде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғы лы-
ми кеңесінің шешімімен экономика және бизнес 
факультеті Экономика және бизнес жоғары мектебі 
болып аталды. Экономика және бизнес жоғары 
мектебі 4 кафедрадан тұрады: менеджмент және 
маркетинг; қаржы; есеп және аудит; экономика. 

Экономика және бизнес жоғары мектебінде 
білім беру заманауи инновациялық әдістемелерді 
қолдану арқылы классикалық білім берудің үздік 
дәстүрлері негізінде жүргізіледі. Мұнда 3000-нан 
астам студенттер білім алады. 
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Высшая школа осуществляет тесную связь 

с работодателями и обеспечивает прохождение 
производственных практик на следующих базах: 
Министерство Финансов Республики Казахстан, 
Национальный банк РК; Налоговый департамент 
г. Алматы,  Казкоммерцбанк, Народный банк, 
Альянс Банк, Евразийский банк, БТА Банк, Казин-
вестбанк, Delta Bank, Альфа-банк; инвестицион-
ные фонды и компании, пенсионные фонды; стра-
ховые организации;  венчурные  и хедж-фонды; 
Комитет Финансового контроля по г. Алматы; 
АО «РФЦА»; АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму»; Межрегиональный Депар-
тамент  Комитета по работе с несостоятельными 
должниками; Палата налоговых консультантов 
Республики Казахстан; Консультационная служ-
ба налоговика «АЛЫМ»; Агентство Республики 
Казахстан по регулированию естественных моно-
полий; Центр исследований финансовых наруше-
ний при счетном комитете РК; АО «Национальная 
компания Алматы құрылыс», АО «Казахтелеком»; 
АО «Алматинский завод тяжелого машинострое-
ния», АО «KazTransOil»; Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы»; ТОО «Machinery Service 
Ltd»; Центр поддержки микрофинансовых орга-
низаций; ТОО «Алтын Мирас»; Министерство 
Финансов Республики Казахстан «Жетісу»; ТОО 
«Nurikon» и др. При ВШЭБ функционирует Центр 
«Совет работодателей».

Экономика және бизнес жоғары мектебі жұ-
мыс берушілермен тығыз байланыста және сту-
денттердің келесі базалар негізінде өндірістік 
тәжірибеден өтуін қамтамасыз етеді: Қазақстан 
Рес публикасы Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық 
банкі, Казкоммерцбанкі, Алматы қ. Салық  депар-
таменті, Қазақстан Халық Банкі, Альянс Банкі, 
АТФ Банкі, Центр Кредит Банкі, БТА Банкі, 
КазИнвестБанкі, Еуразиялық Банкі, Қазақстан 
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Delta Bank, Аль-
фа Банкі, Алматы қ. қаржылық бақылау комитеті, 
ҚазТрансОйл, «Қазмұнайгаз» АҚ, Алматы 
қаласы Өңірлік қаржы орталығының қызметін 
реттеу бойынша агенттік, Инвестициялық 
қорлар және компаниялар, Зейнетақы қорлары, 
АҚ «РФЦА», ҚР есеп комитетіндегі қаржылық 
бұзушылықтарды зерттеу орталығы, «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «Қазактелеком» 
АҚ, ҚР Табиғи монополияларды реттеу бойын-
ша агенттік, «Алтын Мирас» ЖШС; «Қазақстан 
теміржолы» Ұлттық компаниясы, «Machinery 
Service Ltd», Қазақстан Республикасы салық 
кеңесшілерінің Палатасы, Сақтандыру компани-
ялары, «Ақсай» ЖШС, «ACIG», «ТАТ» қаржы 
корпорациясы, «Nurikon» ЖШС және т.б. Соны-
мен қатар Жоғары мектепте «Жұмыс берушілер 
Кеңесі» жұмыс жасайды.
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Высшая школа экономики и бизнеса

На факультете ведется работа по реализации 
программ обмена студентов и получения двой-
ного диплома с Университетом имени Роберта 
Шумана (Бизнес-школа «Страсбургская Школа 
Менеджмента», Франция), с Российским уни-
верситетом дружбы народов имени П.Лумумбы 
(РУДН), Новосибирским Государственным 
Университетом. 

В Высшей школе экономики и бизнеса дей-
ствует учебно-издательская лаборатория, создан 
Центр подготовки сертифицированных бухгал-
теров по программе CIPA, сертификат которого 
признается 30 профессиональными организация-
ми из 11 стран и дает возможность работать по все-
му миру; Учебный центр биржевого трейдинга,  
Центр подготовки проектных менеджеров, Центр 
инновационного предпринимательства, студенче-
ский бизнес-инкубатор. 

Факультетте білімнің халықаралық интегра-
циясы мақсатында студенттермен алмасу және 
қосдиплом алу бағдарламасы бойынша Роберт Шу-
ман атындағы университетімен («Страсбург ме-
неджмент мектебі» бизнес мектебімен, Фран ция),   
П. Лу мумба атындағы Халықтар дос тығының Ре-
сей университетімен (ХДРУ),  Ново сібір мем ле-
кет тік университетімен жұмыс жүргізілуде.

Экономика және бизнес жоғары мектебінде 
оқу-баспа зертханасы, CIPA бағдарламасы бой-
ынша сертификатталған бухгалтерлер дайындау 
орталығы жұмыс істейді, 11 мемлекеттің 30 кәсіби 
ұйымдарымен қабылданған сертификат  Дүние 
жүзіндегі барлық елде жұмыс істеуге мүмкіндік 
бе реді. Сонымен қатар биржалық трейдинг оқу 
орталығы, жоба менеджерлерін дайындау ор-
талығы, инновациялық кәсіпкерлік орталығы, 
сту денттік бизнес инкубатор жұмыс жасайды. 
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Студенты Высшей  школы экономики и биз-

неса стали обладателями именных стипендий: 
стипендий Президента РК, стипендий Наци-
онального Банка РК, стипендий Народного 
Банка РК, стипендий им. Чаянова,  5 именных 
стипендий Академика НАН РК К.А. Сагадиева, 
5 стипендий PОSCO, 5 стипендий РФЦА, 5 сти-
пендий Shinhan Bank Kazakhstan, 5 стипендий 
банка «Credit Suisse» (Великобритания), сти-
пендий акционерного общества «Казахстанский 
инвестиционный фонд», стипендий акционер-
ного общества «МунайТас», спонсорских сти-
пендий отдельных профессоров и кафедр. 

Факультет Қазақстан Республикасындағы 
әлеу  мет Экономика және бизнес жоғары мек те-
бі нің студенттері арнайы ҚР Президентінің шә-
кірт ақысы, ҚР Ұлттық Банкінің шәкіртақысы, 
ҚР Халық Банкінің шәкіртақысы, Чаянов атын-
да  ғы шәкіртақы, ҚР ҰҒА академигі Қ.А. Са ға  -
диев тің 5 атаулы шәкіртақысы, 5 PОSCO шәкірт-
ақылары, 5 РФЦА шәкіртақысы, Shinhan Bank 
Kazakhstan 5 шәкіртақысы, «Credit Suisse» (Ұлы-
британия) банкінің 5 шәкіртақысы, «Қа зақ   с тан  
инвестициялық қоры» акционерлік қо ға мы ның 
шәкіртақысы, «Мұнай Тас» акцио нерлік қо  ға-
мының шәкіртақылары, жеке профессорлар мен 
ка федралардың демеушілік шәкіртақы ие герлері 
атан ды. 





Заң факультеті
Юридический факультет
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Заң факультеті

Юридический факультет

Юридический факультет является старей-
шим факультетом, созданным в 1955 году на базе  
Алма-Атинского юридического института (АЮИ) 
– первого юридического вуза в Казахстане. Об-
учение осуществляется на основе лучших тради-
ций классического образования с применением 
современных инновационных методик. 

Заң факультеті Қазақстандағы заң оқу орын-
дарының алғашқысы ретінде 1955 жылы Алма-
Ата заң институтының негізінде құрылған ең көне 
факультет болып табылады. Мұнда оқу заманауи 
инновациялық әдістемелерді қолдану арқылы 
классикалық ең үздік дәстүрлі білім беру негізінде 
жүзеге асырылады. 
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На юридическом факультете обучаются около 
2500 студентов. Факультет осуществляет подго-
товку специалистов на дневном отделении, под-
готовку по сокращенному курсу специалистов на 
базе высшего образования и среднего специаль-
ного образования, ведет обучение в профильной и 
научно-педагогической магистратуре и докторан-
туре PhD. На уровне послевузовского образования 
подготовка кадров ведется в рамках следующих 
специализаций: уголовно-правовой; финансово-
правовой; государственно-правовой; гражданско-
правовой; социально-эколого-правовой.

Заң факультетінде 2500-ге жуық студенттер 
білім алады. Факультет мамандарды күндізгі 
бөлім бойынша, жоғары білім беру және орта 
арнайы білім беру базасында қысқартылған 
курс бойынша даярлайды, оқуды салалы және 
ғылыми-педагогикалық магистратура және PhD 
докторантурасы бойынша жүргізеді. Жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде кадр-
ларды қылмыстық-құқықтық; қаржы-құ қықтық; 
мемлекеттік-құқықтық; азаматтық-құ қықтық; 
әлеуметтік-экологиялық-құқықтық маман дық-
та ры бойынша әзірлейді. 



Юридический факультет состоит из специали-
зированных кафедр, располагающих современной 
учебно-методической базой, на факультете функ-
ционируют криминалистический полигон, зал 
су дебных заседаний, студенческая юридическая 
клиника-консультация, где работают лучшие сту-
денты старших курсов. Юридический факультет 
располагает развитой информационно-техниче-
ской базой, студенты имеют возможность рабо-
тать на новейших моделях компьютеров, которые 
широко используются в процессе обучения. 

Заң факультеті қазіргі заманға сай оқу-әдіс-
темелік базасы қалыптасқан, арнайы маман дан-
дырылған кафедраларға иелік етеді. Факультетте 
криминалистік полигон, сот мәжіліс залы және 
жоғарғы курстың ең үздік студенттері қызмет етіп 
жатқан студенттердің құқықтық кеңес клиникасы 
жұмыс істейді. Заң факультетінің қарамағында 
ақпараттық-техникалық базамен жасақталған, 
студенттер оқу барысында кеңінен қолданатын 
заманына сай жаңа үлгідегі компьютерлермен 
жұмыс жасайды. 
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Заң факультеті

Юридический факультет



Факультет заключил постоянные договора о 
сотрудничестве с государственными органами и 
учреждениями – Парламентом РК, Верховным 
Судом РК, Конституционном Советом РК, Гене-
ральной прокуратурой РК, МВД РК, Минюстом 
РК, КНБ РК, Налоговым комитетом РК, Финан-
совым полицией РК и другими органами, где об-
учающиеся проходят постоянную производствен-
ную практику. 

Юридический факультет гордится своими вы-
пускниками, среди которых такие известные лич-
ности, как К.А. Мами, И.И. Рогов, Б. Абдраимов,  
М. Алимбеков, З. Балиева, О. Жумабеков, Қ. Карбо-
зов, А. Естаев, М. Дуйсенов, Б. Тайымбетов и другие.

Факультет ҚР Парламентімен, ҚР Жоғарғы 
Сотымен, ҚР Конституциялық Кеңесімен, ҚР 
Бас прокуратурасымен, ҚР ІІМ, ҚР ӘМ, ҚР 
ҰҚК, ҚР Салық комитетімен, ҚР Қаржы по-
лициясымен және басқа органдармен білім алу-
шылар тұрақты өндірістік тәжірибе жинақтау 
үшін ынтымақтастық жөнінде тұрақты шарт 
жасасқан. 

Заң факультеті өздерінің түлектерін мақтан 
тұтады, олардың ішінде: Қ.А. Мәми, И.И. Ро-
гов, Б. Абдраимов, М. Алимбеков, З. Балиева,  
О. Жұмабеков, Қ. Қарбозов, А. Естаев, М. Дүй-
сенов, Б. Тайымбетов сияқты елімізге белгілі та-
нымал тұлғалар бар.  
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Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті
Факультет довузовского образования
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Факультет довузовского образования

15 августа 1985 года Приказом № 452 Мини-
стерства высшего и среднего специального об-
разования СССР от 19.06.1985 г. «Об открытии 
в Казахском государственном университете под-
готовительного факультета для иностранных 
граждан» был создан подготовительный факуль-
тет для иностранных граждан (ныне – факультет 
довузовского образования) на 100 иностранных 
студентов. Цель – подготовка высококвалифици-
рованных кадров  для стран Центральной и Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки. Выпускники факультета 
получали возможность продолжать обучение в 
высших учебных заведениях СССР по специаль-
ности. Инициатором открытия факультета был 
ректор У.А. Джолдасбеков.

«Қазақ мемлекеттік университетінде шетел аза-
маттары үшін даярлық факультетін ашу туралы» 
1985 жылдың 19 маусымындағы КСРО Жоғары 
және орта арнайы білім беру министрлігінің  
№ 452 бұйрығымен 1985 жылдың 15 тамызында 
100 шетел студенттеріне арналған шетел азамат-
тары үшін даярлық факультеті (бүгінде – жоғары 
оқу орнына дейінгі факультет) құрылған болатын. 
Оның мақсаты – Орталық және Оңтүстік Шығыс 
Азия, Таяу Шығыс, Африка және Латын Амери-
касы елдері үшін жоғары білікті кадрларды даяр-
лау болатын. Факультет түлектері мамандықтары 
бойынша КСРО-ның жоғары оқу орындарын-
да өз білімдерін жалғастыруға мүмкіндік алады. 
Факультеттің ашылуына Ө.А. Жолдасбеков қолқа 
салған еді. 
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В 2011 году подготовительный факультет для 
иностранных граждан был преобразован в фа-
культет довузовского образования приказом рек-
тора КазНУ им. аль-Фараби Мутанова Г.М. в це-
лях создания единой системы профориентации и 
полноценной подготовки абитуриентов, для обе-
спечения качественного набора студентов в Каз-
НУ им. аль-Фараби и совершенствования учебно-
го процесса. 

В составе факультета две кафедры: кафедра  
языковой и общеобразовательной подготовки 
иност ранцев и кафедра довузовской подготовки. 
В структуру факультета довузовского образова-
ния введён Колледж КазНУ им. аль-Фараби и 
Центр профориентационной работы «Абитури-
ент». 

С 2011 года с целью создания целостной си-
стемы кластера непрерывного образования (про-
фильная школа – колледж – университет) была 
открыта профильная школа «Бейіндік мектеп».

2011 жылы шетел азаматтарына арналған 
даярлық факультеті әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ректоры Ғ.М. Мұтановтың бұйрығымен жоғары 
оқу орнына дейінгі білім беру факультеті болып 
қайта жасақталды. Ондағы мақсат – әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-ға білімді студенттерді жинақтау 
және оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін бірыңғай 
кәсіби бағдар жүйесін құру және талапкерлерге 
біртұтас сапалы даярлық жүргізу. 

Факультет құрамында екі кафедра қызмет 
атқарады: шетелдіктерге тілдік және жалпы білім 
беру кафедрасы және ЖОО-ға дейінгі дайындық 
кафедрасы. Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 
факультетінің құрылымына әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ колледжі және «Талапкер» кәсіби бағ дар-
лы жұмыс жасау орталығы енеді. 

2011 жылдан бастап «Мектеп – колледж – уни-
верситет» түріндегі үздіксіз білім беру кластерінің 
біртұтас жүйесін құру мақсатында «Бейіндік мек-
теп» атты мектебі ашылған болатын. 



Профессорско-преподавательский коллектив 
факультета составляют более 150 человек, в том 
числе 5 докторов наук, 3 профессора, 30 кандида-
тов наук. 

За годы существования факультет обучил око-
ло 4 000 иностранцев из более 80 стран мира: пред-
ставителей казахской диаспоры из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, иностранных студентов по 
международным программам межвузовского обме-
на, слушателей иностранных компаний, посольств, 
международных организаций и по межправитель-
ственным соглашениям. Факультет сотруднича-
ет с посольствами и консульствами разных стран: 
США, Японии, ИРАНА, Южной Кореи, Монго-
лии, Испании, Турции, КНР, Ирана и др. В апреле 
2012 года кафедра языковой и общеобразователь-
ной подготовки иностранцев была награждена  ди-
пломом «Золотая кафедра России» за заслуги в об-
ласти развития образования.

На факультете традиционно проводятся Меж-
дународная виртуальная научно-методическая 
конференция, Республиканский фестиваль педа-
гогических идей, Международная студенческая 
научная конференция «Земля – наш общий дом».

Факультетте 150-ден астам профессорлық-
оқытушылық ұжым жұмыс жасайды, оның ішінде 
5 ғылым докторлары, 3 профессор, 30 ғылым кан-
дидаттары бар. 

Факультет құрылғалы бері әлемнің 80 елінен  
4 000-ға жуық шетелдіктерге білім берді.  
Олар: жақын және алыс шетелдеріндегі қазақ 
диаспорасының өкілдері, оқу орындары ара-
сын дағы алмасулар халықаралық бағдар ла-
малар бойынша шетелдік студенттер, шетел 
компанияларының, елшіліктердің, халықаралық 
ұйымдардың және үкіметаралық келісімдер бо-
йынша тыңдаушылар. Факультет әртүрлі елдердің 
елшіліктері және консулдықтарымен тығыз 
ынтымақтастықта: АҚШ, Жапония, Оңтүстік Ко-
рея, Моңғолия, Испания, Түркия, Қытай, Иран 
және тағы басқалар. 2012 жылдың сәуір айында 
шетелдіктерге тілдік және жалпы білім беру кафе-
драсы білім беруді дамыту аясындағы қажырлы 
еңбектері үшін «Ресейдің алтын кафедрасы» ди-
пломымен марапатталған болатын. 

Факультте дәстүрлі түрде Халықаралық вир-
туалды ғылыми-әдістемелік конференциясы, 
Республикалық педагогикалық ойлар фестивалі, 
«Жер – біздің ортақ үйіміз» атты халықаралық 
студенттік ғылыми конференциялары жүргізіліп 
отырады.17
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Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті
Факультет довузовского образования



В 2013 году на факультете открыт Центр об-
учения государственному языку, целью которого 
является повышение статуса казахского языка.

Кафедрой языковой и общеобразовательной 
подготовки иностранцев издается журнал «Дайд-
жест педагогических новаций».

История факультета бережно сохраняется в 
музее ФДО, которым на протяжении 15 лет руко-
водит ст. преп. Сапронова И.И.

Будущее факультета довузовского образова-
ния связано с направлениями работы КазНУ по 
вхождению в единое мировое образовательное 
пространство. Факультет тесно сотрудничает 
с такими международными организациями и 
университетами других стран, как KOICA (Ко-
рейское Агентство Международного сотрудни-
чества), Синьцзянский и Ланджоуский универ-
ситеты (КНР), Университеты Кьонги и Ханкук 
(Южная Корея), МГУ, МГЛУ, СПбГУ (Россия) 
и др.

2013 жылы факультетте қазақ тілінің мәртебе-
сін асқақтату үшін Мемлекеттік тілді үйрену 
орталығы ашылды.

Шетелдіктерге тілдік және жалпы білім 
беру кафедрасы «Педагогикалық жаңалықтар 
дайджесті» журналын шығарады. 

Факультет тарихы түгелімен ЖБФ мұра жа-
йында сақталған. Оған 15 жыл бойы аға оқыту шы 
И.И.Сапронова жетекшілік етіп келеді. 

Жоғары оқу орнына дейінгі факультеттің 
келешегі бірыңғай дүниежүзілік білім беру 
кеңістігіне кіру бойынша ҚазҰУ-дың басым ба-
ғыт тарымен тығыз байланысты. Факультет өзге 
елдердің KOICA (Корей Халықаралық ын ты-
мақтастық агенттігі), Синьцзян және Ланджоу 
университеттері (Қытай), Кьонги және Хан-
кук университеттері (Оңтүстік Корей), ММУ, 
ММГУ (Ресей) және осы секілді тағы басқа 
университеттерімен және халықаралық ұйым-
дарымен тығыз ынтымақтастық қарым-қатынаста.    
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Әскери кафедра
Военная кафедра
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Военная кафедра

Әскери кафедра

Военная кафедра университета была образо-
вана в 1934 году с целью подготовки военно-обу-
ченного резерва для соединений и частей Красной 
Армии, что было обусловлено сложным внешне-
политическим положением нашего государства в 
связи с нарастанием угрозы фашистского напа-
дения и провокационными действиями японских 
милитаристов на Дальнем Востоке.

Әскери кафедра 1934 жылы Қызыл Әскер бө-
лімдері мен оны біріктіру үшін әскери жаттық қан 
резервті даярлау мақсатында құрылған болатын. 
Бұл Қиыр Шығыстағы жапон милитаристері-
нің күннен күнге күшейіп келе жатқан фашистік 
шабуыл жасау қаупі мен арандату іс-әрекеттеріне 
байланысты туындаған мемлекетіміздің қауіпті 
сыртқы саясатына негізделген болатын. 
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Военная каф
едра

Әскери каф
едра

По ускоренной программе велась подготовка 
охот ников-разведчиков, радистов-операторов, 
мо то циклистов, горных стрелков, гранатометчи-
ков, специалистов по рукопашному бою, лыжни-
ков. Готовясь встать на защиту своей Родины, 
сту денты-юноши и девушки проявляли огромное 
упорство и стремление к овладению знаниями во-
енного дела.

В настоящее время военная кафедра готовит 
специалистов для мотострелковых войск и войск 
противовоздушной обороны по семи военно-учет-
ным специальностям (ВУС).

Тездетілген бағдарлама бойынша тыңшыларды, 
радист-операторларды, мотоциклистерді, тау ат-
қыштарын, жарғыштарды, қол күресі бойынша 
мамандарды, шаңғышыларды даярлау бойынша 
жұмыстар жүргізіледі. Өз Отанын қорғауға ниет 
еткен студент бозбалалар мен қыздар әскери істің 
қыр-сырын меңгеруге барлық күш-жігерлері мен 
ынталарын салады.    

 Қазіргі уақытта әскери кафедра мотоатқыштар 
әскерлері  және әуе шабуылына қарсы қорғаныс 
әскерлері үшін мамандарды жеті әскери-есеп 
мамандықтары бойынша дайындайды.
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Университеттің әлеуметтік-тәрбие жөніндегі қызметі

Социально-воспитательная деятельность университета

  Соцально-воспитательная работа всегда яв-
лялась одной из приоритетных направлении 
дея тельности университета. В КазНУ в эти годы 
реализовались гуманитарно-ориентированные 
технологии модернизации учебно-воспитатель-
ного процесса, направленные на формирование 
личностных компетенции будущего специалиста. 
Были приняты важные стратегические и основ-
ные нормативные документы, такие, как  «Стра-
тегический индикативный план КазНУ им. аль-
Фараби», «Концепция воспитательной работы 
КазНУ имени аль-Фараби», «Концепция моло-
дежной политики КазНУ им. аль-Фараби», «Про-
грамма социального партнерства со студенчески-
ми организациями КазНУ им. аль-Фараби».

В рамках стратегии гуманитаризации серьез-
ное внимание уделялось феномену корпора-
тивной культуры. В университете были сфор-
мированы  «Кодекс корпоративной культуры 
пре подавателя», «Кодекс чести студента», «По-
ложение о преподавателе и студенте КазНУ  
им. аль-Фараби». 

Стратегия гуманитаризации предполагала 
обязательное обеспечение научно-методологиче-
ского, методического и аналитического сопрово-
ждения работы со студентами. В связи с этим дан-
ную деятельность  обеспечили свыше 20 центров 
и служб по развитию воспитательного процесса. 

Әлеуметтік-тәрбие жұмысы әрқашан универ-
ситет қызметіндегі басым бағыттардың бірі болған. 
ҚазҰУ-да осы жылдары болашақ маманның жеке 
құзыретін қалыптастыруға бағытталған оқу-
тәрбиелік үрдісті жетілдірудің гуманитарлық-ба-
ғыт талған технологиялары жүзеге асырылған. 
«әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың стратегиялық 
ин дикативті жоспары», «әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың тәрбие жұмысының концепциясы», 
«әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жастар саясаты 
кон цепциясы», «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
студенттік ұйымдарымен әлеуметтік серіктестік 
бағ дарламасы» секілді маңызды стратегиялық 
жә  не негізгі нормативтік құжаттар қабылданған 
болатын. 

Гуманитаризация стратегиясы шеңберінде 
корпоративтік мәдениет феноменіне ерекше на-
зар аударылды. Университетте «Оқытушының 
корпоративтік мәдениеті кодексі», «Студенттің 
ар-намыс кодексі», «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
оқытушысы мен студенті туралы ереже» құрылды. 

Гуманитаризация стратегиясы студенттермен  
жұмыс жасаудағы ғылыми-әдіснамалық, әдіс-
темелік және аналитикалық қолдау қамта масыз 
етілуі міндетті болды. Осыған байланыс ты, атал-
мыш қызметті тәрбие үрдісін дамыту жө нін дегі 
20-дан астам орталықтар мен қызметтер қам та ма-
сыз етті. 
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 2009 году было принято положение об эдвайзе-
ре. В последствии эдвайзерство преобразовалось в 
институт кураторов-эдвайзеров, и каждый год свы-
ше 800 преподавателей были закреплены за сту-
денческими группами. Активно работали советы 
кураторов-эдвайзеров, Школа кураторов-эдвайзе-
ров. Активно внедрялись клубные формы работы 
со студентами. На  2013 год в университете функ-
ционировало уже около 300 студенческих объеди-
нений,  клубов, секций и кружков, в деятельность 
которых было вовлечено 70%  студентов. 

Наряду с рейтинговой оценкой труда ППС, в 
которой важной составляющей является оценка 
воспитательной работы, были внедрены  рейтинг 
кураторов-эдвайзеров, рейтинг центров и служб 
по развитию воспитательного процесса, рейтинг 
студенческих клубов и кружков. Данные  рейтин-
ги создали мощную внутреннюю конкурентную 
среду, которая очень сильно повлияла на динами-
ку показателей в воспитательной работе.

2009 жылы эдвайзер туралы ереже қабылданған 
болатын. Эдвайзерлікті енгізу нәтижесінде ку-
ратор-эдвайзерлер институты құрылды және 
жыл сайын 800-ден астам оқытушылар сту денттік 
топтарға бекітілді. Куратор-эдвайзер лер кеңесі, 
куратор-эдвайзерлер мектебі бел сенді жұмыс 
атқарды. Студенттермен жұмыс жасаудың клубтық 
нысандары белсенді ендіріле бастады. 2013 жылы 
университетте құрамына студенттердің 70%-ы 
қатысатын 300-ге жуық бірлестіктер, клубтар, сек-
циялар мен үйірмелер қызмет жасады. 

Еңбектерінің маңызды бөлігі тәрбиелік жұ-
мысты бағалау болып табылатын, ПОҚ еңбегін 
рей тингтік бағалаумен қатар, куратор-эдвайзер-
лер рейтингі, тәрбиелік үрдісті дамыту жөніндегі 
орталықтар мен қызметтер рейтингі, студенттік 
клубтар мен үйірмелер рейтингі енгізілген бола-
тын. Аталмыш рейтингтер тәрбие жұмысындағы 
көрсеткіштің өзгерісіне елеулі ықпал етті, 
қарымды ішкі бәсекелестік ортаны құрды. 
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Социально-воспитательная деятельность университета

Была реализована Программа социального 
партнерства со студенческими организациями, 
благодаря которой почти 100 студенческих орга-
низаций были активно интегрированы в процес-
сы, происходящие в жизни университета, города, 
страны. Ключевыми субъектами студенческого 
самоуправления являлись: Комитет молодежных 
организаций КазНУ; Студенческий сенат, Сту-
денческая профсоюзная организация «Сұңқар»; 
Высший студенческий совет общежитий; Отряд 
правопорядка;  Национальное студенческое Бюро 
по Болонскому процессу; Студенческая юриди-
ческая клиника;  Волонтерское двиджение «Ко-
мек», Штаб строительных студенческих отрядов 
(ССО); Дебатное движение трех лиг (казахская, 
русская, английская лига) и многие другие. Од-
ним из достижений студенческого самоуправле-
ния являлась работа студенческого отряда право-
порядка, члены которого первыми среди вузов 
Казахстана стали общественными помощника-
ми  отряда содействия полиции Бостандыкского 
райо на г. Алматы. 

Студенттік ұйымдармен қоса Әлеуметтік 
серіктестік бағдарламасы іске асырылған бо-
латын. Бағдарлама көмегімен 100-ге жуық 
студенттік ұйымдар университетіміздің, қаламыз-
дың, еліміздің тіршілігінде болып жатқан үр-
діске белсенді атсалысты. Студенттік өзін-өзі 
басқарудың негізгі нысандарына: ҚазҰУ-дың 
жастар ұйымдарының комитеті; Студенттік се-
нат, «Сұңқар» студенттер кәсіподағы ұйымы; 
Жатақхана студенттерінің жоғары кеңесі; Құ-
қықтық тәртіп жасағы; Болон үрдісі бойынша 
Ұлттық студенттік бюро; Студенттік заң клини-
касы; «Көмек» еріктілер қозғалысы, Құрылыс 
студенттік жасақтар штабы (ҚСЖШ); Үш 
лиганың пікірталас қозғалысы (қазақ, орыс, 
ағылшын бірлестігі) және тағы басқалар енеді. 
Студенттік құқықтық тәртіп жасағы студенттік 
өзін-өзі басқару жетістіктері нің бірі болып та-
былады. Оның мүшелері Қазақ стан жоғары оқу 
орындарының арасында алғашқы болып Алма-
ты қ. Бостандық ауданы полициясы жасағының 
қоғамдық көмекшілері болды. 
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Университетом были реализованы  важные со-
циальные проекты: «Айналаңды нұрландыр!» (при 
информационной поддержке  республиканской 
газеты «Айқын»); «100 кітап» (при информаци-
онной поддержке  республиканской газеты «Жас 
қазақ»); «Культ здорового тела»; «КазНУ – Грин-
кампус»; «День отечественного кино» (совместно 
с Казахфильмом); «Венский студенческий бал» 
(совместно  с Управлением по молодежной поли-
тике акимата г. Алматы); «Ана тілі аруы», «Жігіт 
султаны» (при информационной поддержке газе-
ты «Ана тілі») и др.

Университет маңызды әлеуметтік жобаларды 
іске асырды: «Айналаңды нұрландыр!» («Айқын» 
республикалық газетінің ақпараттық қолдауымен); 
«100 кітап» («Жас қазақ» республикалық газетінің 
ақпараттық қолдауымен); «Культ здорового 
тела»; «КазНУ – Гринкампус»; «Отандық кино 
күні» (Қазақфильмен бірлесе); «Вена студенттік 
балы» (Алматы қ. әкімдігінің жастар саясаты 
жөніндегі басқармасымен бірге); «Ана тілі аруы», 
«Жігіт сұлтаны» («Ана тілі» газетінің ақпараттық 
қолдауымен) және т.б.
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Социально-воспитательная деятельность университета

  В поддержку глобальных экологических ини-
циатив Нурсултана Назарбаева было организо-
вано движение «Зеленый мост через поколения», 
которое было призвано вовлечь студенческую 
молодежь в процессы продвижения «зеленой эко-
номики». 16 апреля 2013 г. в КазНУ состоялся III 
международный студенческий форум «Зеленый 
мост через поколения».        

В апреле 2011 года в университете был внедрен 
Социальный пакет студентов,  в рамках которого 
ежегодно свыше 1000 студентов пользовались со-
циальной поддержкой университета в виде льгот и 
скидок в оплате за учебу, адресной материальной 
помощи, предоставления трудовых рабочих мест, 
выделения талонов на питание. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың жаһандық эколо гия-
лық бастамасын қолдау аясында «Жасыл эконо-
мика» бастамалары үрдісіне студенттік жас тарды 
тартуға насихатталған «Жасыл көпір. Ұрпақтан 
ұрпаққа» қозғалысы ұйымдастырылған бола-
тын. 2013 жылы 16 сәуірде ҚазҰУ-да «Жасыл 
көпір. Ұрпақтан ұрпаққа» атты ІІІ Халықаралық 
студенттік форум өтті. 

2011 жылдың сәуірінде университетте Сту-
денттердің әлеуметтік пакеті енгізілген болатын. 
Оның аясында жыл сайын 1000-нан астам студент-
тер оқу төлемі, мекенжайлық материалдық көмек, 
жұмыс орындарын ұсыну, тамақтануға талондар 
беру жағынан жеңілдіктер мен шегерімдер түрінде 
әлеуметтік көмектер алып отырады. 
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29 декабря 2010 года под организацией ректора 
Г. Мутанова в университета создан Совет старей-
шин. Членами Совета стали заслуженные деятели 
Казахстана, выдающиеся профессора, писатели, 
академики. Решением первого заседания было ут-
вержеднно Положение о Совете старейшин КазНУ 
им. аль-Фараби. Председателем совета был назна-
чен  С.С. Сартаев. Аксакалы принимали активное 
участие и в воспитательной работе университе-
та. Данный совет курировал выпуск серии книг 
«Өнегелі өмір», посвященной жизнедеятельности 
выдающихся личностей, работавших когда-то в 
университете. Под контролем Совета выпускался 
сборник «Аманат», своеобразная книга  наставле-
ний, посвященная молодежи. 

2010 жылғы 29 желтоқсанда ректорымыз  
Ғ. Мұтановтың ұйымдастыруымен университет-
те Ақсақалдар кеңесі құрылған болатын. Кеңес 
мүшесіне Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткерлері, әйгілі профессорлар, жазушылар, ака-
демиктер енді. Кеңестің алғашқы отырысының 
шешімімен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Ақ сақалдар кеңесі туралы ережесі бекітілді. Ке-
ңестің төрағасына С.С. Сартаев тағайындалды. 
Ақсақалдар университеттің тәрбие жұмысына да 
белсене атсалысады. Аталмыш кеңес универси-
тетте талай жылдар еңбек сіңірген тұлғалардың 
өміріне арналған «Өнегелі өмір» кітаптар серия-
сының шығарылымына жетекшілік етті. Кеңестің 
бақылауымен жастарға арналған ерекше өсиет 
кітап «Аманат» жинағы шығарылды. 
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Социально-воспитательная деятельность университета

По инициативе выпускников была создана 
Ассоциация выпускников, Президентом кото-
рой был избран Председатель Верховного суда  
РК К.А. Ма ми, 17 сентября 2009 г., на юбилей-
ной встрече вы пускников КазНУ, посвященной 
75-летию вуза. Членами Президиума Ассоциа-
ции являлись академики, ректора, представите-
ли государственных органов, президенты ком-
паний и многие др. выдающиеся личности того 
времени.

Бітірушілердің бастамасымен Түлектер ас-
социациясы құрылған болатын. 2009 жылы 
17 қыркүйекте болып өткен университеттің 
75 жылдығына арналған ҚазҰУ түлектерінің 
мерейтойлық кездесуінде ассоциация прези ден-
тіне ҚР Жоғарғы сотының Төрағасы К.А. Мә ми 
сайланды. Ассоциация президиумының мү ше-
лігіне академиктер, ректорлар, мемлекеттік ор-
гандар өкілдері, компания президенттері және сол 
уақыттың белгілі тұлғалары енді. 
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В 2011 г. по инициативе ректора Г.М. Мутано-
ва и при поддержке Ассоциации впервые в исто-
рии университета был учрежден День выпускника  
КазНУ, который проводится ежегодно, в послед-
нюю субботу мая. 

2011 жылы Ғ.М.Мұтановтың бастамасымен 
және ассоциацияның қолдауымен университет 
тарихында алғаш рет жыл сайын мамыр айының 
соңғы сенбісінде өткізілетін ҚазҰУ түлектерінің 
күні жарияланған болатын. 



 Физическая культура и спорт в истории уни-
верситета всегда играли важную роль в станов-
лении и развитии личности, обеспечении жизне-
способности, в воспитании социально-активной 
молодежи, освоении общечеловеческих ценно-
стей и формировании здорового образа жизни.

Дене шынықтыру мен спорт университет тари-
хында жеке тұлғаның қалыптасуында және даму-
ында, әлеуметтік-белсенді жастарды тәрбиелеуде, 
жалпы адамдық құндылықтарды меңгеру мен  са-
лауатты өмір салтын қалыптастыруда әрқашан 
маңызды рөл атқарған.

19
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 Одним из значимых достижений КазНУ яв-
лялось участие 12-ти студентов в Олимпийских 
играх 2012 года в Лондоне. Среди них студентка 
юридического факультета Светлана Подобедова в 
упорной борьбе выиграла золотую медаль по тя-
желой атлетике. 

ҚазҰУ-дың 12 студентінің 2012 жылы Лон-
дон қаласында өткен Олимпиада ойындарына қа-
тысуы оның ең бір маңызды жетістіктерінің бірі 
болып табылады. Оның ішінде заң факультеті нің 
студенті Светлана Подобедоваға табанды күресі-
нің арқасында ауыр атлетика бойынша алтын ме-
даль жеңісі бұйырды. 
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Социально-воспитательная деятельность университета

На VI-летней Универсиаде вузов РК мы вы-
играли 14 видов спорта из 15 зачетных, то на VII-
летней Универсиаде, 2013 г. к юбилейной дате 
– 80-летию образования университета, сборные 
команды сделали подарок, установив абсолют-
ный рекорд за всю историю Универсиад – из 15-
ти зачетных видов спорта, выиграли 15. Среди 70 
вузов страны, студенты КазНУ завоевали 25 при-
зовых мест (I м – 15, II м – 6, III м – 4) из 31 вида 
спорта, включенных в программу Универсиады.

Следует отметить успешное выступление 
студентов университета и на Всемирной летней 
Универсиаде 2013 г. в г. Казань (Россия), где 
брон зовыми призерами стали: Филиппов Никита 
– легкая атлетика, Алимжанов Эльмир – фехто-
вание; Ерболова Гульнур – поясная борьба. Чем-
пионами Кубка Мира по борьбе дзюдо 2013 года 
стали Ж. Елдос и С. Елдос.

ҚР жоғары оқу орындарының VI жазғы Уни-
версиадасында 15 есептік спорт түрі арасын-
да 14 спорт түрінен жеңіске жеттік, 2013 жылы 
университеттің 80 жылдық мерейтойына орай 
өткізілген VIІ Универсиадада құрама команда 
Универсиаданың тарихында ең алғаш абсолюттік 
рекорд орнатып, сый жасады, яғни 15 есептік 
спорт түрінің барлығынан жеңімпаз атанды. 
Еліміздің 70 ЖОО арасында ҚазҰУ студенттері 
Универсиа да бағдарламасына енгізілген 31 спорт 
түрі ішінде 25 жүлделі орынды (І орын – 15, ІІ 
орын – 6, ІІІ орын – 4) иеленді.

Университет студенттерінің 2013 жылы Казан 
қаласында (Ресей) өткен Әлемдік жазғы Универ-
сиадада өз өнерлерін сәтті көрсетіп, жеңіске жетті. 
Атап айтсақ, Никита Филиппов жеңіл атлетика-
дан, Эльмир Алимжанов семсерлесуден, Гүлнұр 
Ерболова бел күрестен қола жүлдегерлері атан-
ды. 2013 жылы Дзюдо бойынша Әлем Кубогын 
Ж. Елдос және С. Елдос жеңіп алды. 
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Традиционными стали соревнования «День 
первокурсника» на Кубок ректора, спартакиады 
среди общежитий и факультетов, спартакиада 
«Здоровье», легкоатлетический кросс, посвящен-
ный ко «Дню победы», традиционные соревнова-
ния между сборными выпускников и студентов 
к «Дню рождения университета», реализовался 
общеуниверситетский проект «Культ здорового и 
красивого тела» также растет число физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
проводимых и на отдыхе спортивно-оздорови-
тельном лагере КазНУ на озере Иссыккуль.

Ректор кубогына арналған «Студенттер кү-
ні» жарысы, жатақханалар мен факультеттер ар-
асындағы спартакиада, «Денсаулық» спартакиа-
дасы, «Жеңіс күніне» арналған жеңілатлетикалық 
кросс, «Университеттің туған күніне» арналған 
бітірушілер мен студенттер құрамасы арасындағы  
жарыстар дәстүрге айналды, «Сау және сымбат-
ты дене мәдениеті» жалпы университеттік жоба-
сы жүзеге асырылды, сондай-ақ Ыстық көлдегі 
ҚазҰУ-дың спорттық-сауықтыру лаге рін де өт кі-
зілетін дене шынықтыру-сауықтыру және спорт-
тық іс-шаралардың саны да артуда. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сегодня в университете созданы бесценные 
традиции международного сотрудничества, рас-
ширена сеть глобального партнерства, разви-
вается академическая мобильность ППС и об-
учающихся, создаются условия для повышения 
привлекательности вуза для иностранных сту-
дентов, непрерывно возрастает число прорывных 
научных проектов с иностранным участием, с 
каждым годом упрочняются лидирующие пози-
ции вуза в международной академической среде, 
все чаще университет становится площадкой для 
проведения мероприятий как регионального, так 
и глобального значения. 

Университет продолжает наращивать между-
народные связи, становясь активным участником 
процессов интеграции в мировое научно-образо-
вательное пространство. 

Так, к 2014 г. КазНУ установил тесные пар-
тнерские связи с более чем 400 высшими учеб-
ными заведениями и организациями Западной и 
Восточной Европы, Северной Америки, Азии и 
Тихоокеанского региона. 

Бүгінде университетте халықаралық ын-
ты мақ тастықтың баға жетпес дәстүрлері қа-
лып  тасқан, жаһандық серіктестік желісі 
ке ңей тілген, ОПҚ мен оқитындардың акаде-
мия  лық жұмылдырылуы дамытылған, жо-
ғары оқу орнының шетел сту денттері үшін тар-
тымдылығын арттыру үшін жағ дай жасалған, 
шетелдік қатысумен басым ғылыми жобалар 
саны үздіксіз өсіп жатыр, жыл сайын ЖОО-ның 
халықаралық академиялық ортада көшбасшылық 
орны нығайып, университетіміз өңірлік және 
жаһандық маңызы бар іс-шараларды жүргізу 
алаңына айналып отыр. 

Университет әлемдік ғылыми-білім беру ке-
ңістігінде интеграция процестерінің белсенді қа-
тысушысына айналып, халықаралық байланыс-
тарды арттырып жатыр. 

Осылайша, 2014 жылы ҚазҰУ Батыс және 
Шығыс Еуропаның, Солтүстік Американың, 
Азия ның және Тынық мұхит өңірінің 400-ден 
астам жоғары оқу орындарымен және ұйым-
да рымен тығыз әріптестік қарым-қатынас  
орнатты. 
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Взаимодействие с зарубежными партнерами в 
сфере образования и науки осуществляется как в 
рамках двусторонних, так и многосторонних со-
глашений о сотрудничестве, реализации между-
народных образовательных программ и проектов, 
осуществлении совместной научно-исследова-
тельской деятельности, организации совместных 
научно-практических семинаров и конференций, 
обмена преподавательскими кадрами и развитии 
академической мобильности. 

Ежегодно для обучения и прохождения языко-
вой, а также научной стажировки в зарубежных 
учреждениях образования и науки направляются  
свыше  2000 обучающихся КазНУ. 

Университет ежегодно организовывает зару-
бежные командировки более 600 ППС и адми-
нистративных сотрудников вуза для участия в 
международных конференциях, встречах по при-
глашениям зарубежных вузов и организаций в 
страны СНГ, Европы, Северной и Южной Амери-
ки, Ближнего Востока и Азии. 

Шетел әріптестерімен білім мен ғылым сала-
сында өзара әрекет ету ынтымақтастық туралы екі 
жақты және көп жақты келісімдер, халықаралық 
білім бағдарламалары мен жобаларын іске асыру, 
біріккен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, 
біріккен ғылыми-практикалық семинарлар мен 
конференцияларды ұйымдастыру, оқытушылық 
кадр алмасу және академиялық жұмылдырылуды 
дамыту шеңберінде жүзеге асырылады. 

Жыл сайын оқу және шетелдік білім мен 
ғылым орындарында тіл, сондай-ақ ғылыми тағы-
лымдамадан өтуге ҚазҰУ-дың 2000-нан астам 
студенті жіберіледі. 

Университет жыл сайын шетел жоғары оқу 
орындары мен ұйымдарының шақыруымен ТМД, 
Еуропа, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Таяу 
Шығыс және Азия елдерінде өтетін халықаралық 
конференцияларға, кездесулерге қатысу үшін 
ЖОО-лардың 600-ден астам ОПҚ мен әкімшілік 
қызметкерлерінің шетелдік іссапарларын ұйым-
дастырады. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежегодно более 200 ученых  профессоров ве-
дущих зарубежных вузов пребывают в КазНУ для 
чтения лекции и проведения научных консульта-
ций, в том числе и Лауреаты Нобелевской премии. 

Ведется активная работа по созданию условий 
для повышения привлекательности вуза для ино-
странных студентов, в частности, путем увеличе-
ния курсов читаемых на английском языке на ос-
новных факультетах университета. 

Жыл сайын жетекші шетел ЖОО-ларының 
200-ден астам ғалым-профессорлары, оның ішінде 
Нобель сыйлығының лауреаттары ҚазҰУ-ға дәріс 
оқуға және ғылыми кеңестер өткізуге келеді. 

Университеттің негізгі факультеттерінде ағыл-
шын тілінде оқытылатын курстардың санын арт-
тыру арқылы ЖОО-ның шетел студенттері үшін 
тартымдылығын арттыруға жағдай жасау бойын-
ша белсенді жұмыс жүргізіледі. 
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Университет продолжает давнюю традицию 
приема иностранных преподавателей на работу в 
рамках заключенных договоров с зарубежными 
вузами и организациями, в частности, на различ-
ные кафедры факультета Востоковедения из та-
ких стран, как Япония, Южная Корея и КНР.  

В целях укрепления позиционирования уни-
верситета в мировом научно-образовательном 
пространстве КазНУ им. аль-Фараби основал в 
2011 г. Международный Клуб Друзей. В настоя-
щее время в составе клуба более 80 зарубежных 
ученых и партнеров со всего мира. 

В ноябре 2011 г. запущен официальный сайт Де-
партамента на четырех языках (казахский, русский, 
английский, китайский) – http://icd.kaznu.kz. 

В 2013 году вуз вошел в список 300 университе-
тов мира в рейтинге QS World University Ranking, 
заняв 299-е место. 

Университет шетел ЖОО-лары мен ұйым-
дарымен жасалған шарттар шеңберінде шетел 
оқытушыларын, негізінен, Жапония, Оңтүстік 
Корея және ҚХР сияқты елдерден Шығыстану 
факультетінің түрлі кафедраларына қабылдаудың 
байырғы дәстүрін жалғастырады.  

Университеттің әлемдік ғылыми-білім беру 
кеңістігінде орнығуын нығайту мақсатында әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ 2011 жылы Халықара-
лық Достар Клубын ұйымдастырды. Қазіргі уа-
қытта клубтың құрамында бүкіл әлемнен 80-нен 
астам ғалым мен әріптес бар. 

2011 жылдың қарашасында Департаменттің 
төрт тілде (қазақ, орыс, ағылшын, қытай) ресми 
сайты – http://icd.kaznu.kz. іске қосылған.

2013 жылы ЖОО QS World University Ranking 
рейтингісінде әлемнің 300 университетінің тізі-
міне еніп, 299-орынға ие болды. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КазНУ им. аль-Фараби активно содействует 
повышению позитивного имиджа Казахстана за 
рубежом. В зарубежных вузах-партнерах при ак-
тивной поддержке университета в разные годы 
созданы центры, кафедры и организованы кур-
сы казахского языка, где обучающихся знакомят 
также с историей, культурой, искусством, бытом 
казахского народа. Такие центры функциониру-
ют при Университете имени Адама Мицкевича 
(Польша), Московском государственном лингви-
стическом университете (Россия) и с 2013 г. начал 
свою деятельность при Иорданском университете 
Культурный и научно-исследовательский центр 
им. аль-Фараби. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстанның 
шетелдегі оң имиджін арттыруға белсенді жәр-
демдесіп отыр. Шетелдік әріптес-оқу орында-
рында университеттің белсенді қолдауымен әр 
жылдары орталықтар, кафедралар құрылған 
және қатысушыларды қазақ ұлтының тарихы-
мен, мәдениетімен, өнерімен, тұрмысымен таныс-
тыратын қазақ тілі курстары ашылған. Мұндай 
орталықтар Адам Мицкевич атындағы универ-
ситетте (Польша), Мәскеу мемлекеттік линг-
вистикалық университетінде (Ресей) жұмыс жа-
сайды. 2013 жылы Иордания университетінің 
жанында әл-Фараби атындағы Мәдени және 
ғылыми-зерттеу орталығы өз қызметін бастады. 
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КазНУ в сотрудничестве с международными 
партнерами осуществляет ряд крупных Между-
народных научно-образовательных проектов, 
таких, как «Зеленый мост через поколения»; 
проект по созданию регионального хаба ЮНЕ-
СКО по устойчивому развитию на базе КазНУ  
им. аль-Фараби; MDP/ Global Classroom, уни-
кальный проект по разработке первого студенче-
ского наноспутника совместно с Токийским уни-
верситетом Японии в рамках Международного 
консорциума UNIFORM Project. Знаменательно 
также, что нашему вузу доверено возглавить гло-
бальный хаб «United Nation Academic Impact» 
(Академическое влияние ООН) по вопросам 
устойчивого развития на 2014-2016 гг.

Все эти мероприятия и проекты, несомненно, 
будут способствовать дальнейшему росту вы-
сокой узнаваемости КазНУ, обмену передовым 
опытом с ведущими вузами мира.  

ҚазҰУ халықаралық әріптестермен ынты мақ-
тастықта «Ұрпақ арқылы өтетін жасыл көпір»; 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ базасында тұрақты 
дамыту жөніндегі ЮНЕСКО өңірлік хабын 
құру бойынша жоба; MDP/ Global Classroom, 
UNIFORM Project Халықаралық консорциум 
шеңберінде Жапонияның Токио университетімен 
бірігіп алғашқы студенттік наножолсерігін әзір-
леу бойынша бірегей жоба сияқты бірқатар ірі 
Халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге 
асырып отыр. Біздің жоғары оқу орнымызға 
2014-2016 жылдарға арналған тұрақты дамыту 
мәселелері бойынша «United Nation Academic 
Impact» (БҰҰ Академиялық әсері) жаһандық ха-
бын басқару сеніп тапсырылғаны да өте маңызды.

Осы іс-шаралар мен жобалардың барлығы 
ҚазҰУ-дың танымалдылығын арттыруға, әлемнің 
жетекші оқу орындарымен алдыңғы қатарлы тәжі-
рибе алмасуға жәрдемдесетін болады.  
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мұражайы 

Музей КазНУ им. аль-Фараби 

Музей КазНУ им. аль-Фараби – Научно-ин-
формационное подразделение вуза, целью ко-
торого является сохранение, приумножение и 
пропаганда культурно-исторических ценностей 
университета для обеспечения эффективной на-
учно-образовательной подготовки, нравственного 
и патриотического воспитания выпускаемых спе-
циалистов, конкурентоспособных в Казахстане и 
на мировом уровне.

Музей в университете существовал с 1989 
года, через 20 лет была проведена его масштаб-
ная реконструкция. Открытие нового музея 
состоялось  13 октября 2009 г. в день посеще-
ния КазНУ им. аль-Фараби Президентом РК  
Н.А. Назарбаевым. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мұражайы  –  жо-
ғары оқу орнының ғылыми-ақпараттық бө лім  шесі. 
Оның мақсаты – келешек мамандарды мәдени-
тарихи құндылықтармен таныстыру. Қа зақ станда 
және әлемдік деңгейде бәсекеге қабі летті өнегелі 
және патриоттық тәрбие беруді қам тамасыз ету – 
университеттің мәдени-тарихи құндылықтарын 
сақтау, санын арттыру және насихаттау болып та-
былады.  

Университет мұражайы 1989 жылдан бастап 
жұмыс істейді, 20 жылдан кейін оған ауқымды 
қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. 
Жаңа мұражайдың ашылуы ҚР Президенті  
Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылы 13 қазан айындағы 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға келу сапарымен 
орайластырылған болатын. 
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Богатая традициями история университетского 
созидания  достойно представлена в более 5 тыс. 
исторических ценных документах и редких музей-
ных экспонатах, которые умело и выразительно 
собраны в 120 витринах. Площадь музейного ком-
плекса – 1000 кв. метров. Он объединяет:  Галерею 
истории, зал Славы, зал Устойчивого развития 
университета.

Университет құрылу тарихы 120 витриналы 
орында жүйелі жинақталған, оның тарихы бай 
дәстүрі 5 мыңнан астам тарихи құнды құжаттар 
мен сирек кездесетін мұражай экспонаттары ар-
қылы көрініс тапқан. Мұражайдың аумағы – 1000 
кв. м. Құрамына Тарих галереясы, Даңқ залы, 
Университеттің тұрақты даму залы енеді.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мұражайы 

Музей КазНУ им. аль-Фараби 

Концептуальный замысел галереи – показ ис-
торической ретроспективы КазНУ им. аль-Фа-
ра би, отражающей основные вехи развития об-
разования и науки в Казахстане. Представлены 
исторические документы, связанные с жизнью 
университета разных лет, а также с зарождением и 
развитием авторитетных научных школ.  Отраже-
ние наследия аль-Фараби, традиций, заложенных 
научными школами М.О. Ауэзова, К.И. Сатпаева,  
Т.Т. Та жибаева, Е.Б. Бекмаханова, К.П. Персид-
ского, А.Б. Бектурова, Д.В. Сокольского, Т.Б. Дар-
канбаева А.Х. Касымжанова и многими другими 
замечательными учеными, является «жемчужи-
ной» нашего музея. 

Галереяның мағыналық тұжырымдамасы Қа-
зақстандағы білім мен ғылым дамуының негізгі 
бағыттарын айқындайтын әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың тарихи өткеніне шолу жасау. Әр-
түрлі жылдардағы университет өмірімен, со-
нымен қатар беделді ғылыми мектептердің пай-
да болуы және дамуымен байланысты тарихи 
құжаттар ұсынылған. М.О. Әуезов, Қ.И. Сәтбаев, 
Т.Т. Тә жібаев, Е.Б. Бекмаханов, К.П. Персидский,  
А.Б. Бек тұров, Д.В. Сокольский, Т.Б. Дәркенбаев, 
А.Х. Қасымжанов және көптеген тамаша ғұламалар 
кірпішін қалаған ғылыми мектептерде көрініс 
тапқан дәстүрлер, әл-Фараби мұраларының 
бейнесі біздің мұражайдың «қазынасы».  
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В атриуме размещены уникальные по со-
держанию и художественному воплощению 
комп лексы, посвященные наследию Великого 
мыслителя Востока, философа Абу Наср аль-
Фараби и Первому Президенту Независимого 
Казахстана Нурсултану Назарбаеву – Почетно-
му доктору и Почетному профессору КазНУ им. 
аль-Фараби. Музей богат фотогалереями: «Ла-
уреаты Государственных премий», «Выпускни-
ки университета – наша гордость» и «Құрметті 
профессорлар мен докторлар», где представле-
ны фотографии Нобелевских лауреатов, посе-
тивших наш университет.

Атриумда Шығыстың ғұлама ойшылы, фи-
ло соф Әбу Наср әл-Фараби мұрасына, соны-
мен қатар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Құрметті докторы және Құрметті про фессоры 
– Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған мазмұны мен 
көр кемдік туын дысына бай  бірегей кешендер 
ор наластырыл ған. Мұражай «Мемлекеттік сый-
лықтың лау реаттары», «Университет түлектері 
– біздің мақ  та нышымыз» және «Құрметті профес-
сорлар мен докторлар» атты бай фотогалереямен 
тол ты рылған, мұнда біздің университетке келген 
Нобель лауреаттарының суреттері де қойылған. 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мұражайы 

Музей КазНУ им. аль-Фараби 

Достижения и перспективы факультетов, 
НИИ и НЦ отражены в витринах зала Устой-
чивого развития университета. В центре – уни-
кальная установка «Земля XXI века», символи-
зирующая планетарный масштаб современного 
Знания. Впечатляют новые экспозиции в фор-
мате 3D-технологий, демонстрирующие гранди-
озные достижения вуза последних лет по транс-
формации в исследовательский университет, 
вхождению в топ лучших в мире и созданию «Аl-
Farabi university smart city» в целях устойчивого 
развития. 

Факультеттердің, ғылыми-зерттеу институт-
тарының және ғылыми орталықтардың жетіс-
тіктері мен болашағы Университеттің тұрақты 
дамуы залының көрмесіне қойылған. Ортада – за-
манауи білімнің әлемдік масштабын бейнелейтін 
«XXI ғасырдың Жершары» атты терең мағыналы 
композициялық қондырғы орнатылған. Универ-
ситетті зерттеу университетіне айналдыру, әлем 
университеттерінің қатарына қосылу және тұ-
рақты даму мақсатында «Аl-Farabi university 
smart city» құру жөніндегі оқу орнының соңғы 
жылдардағы жеткен толағай жетістіктерін паш 
ететін 3D-технология форматындағы жаңа экспо-
зициялар көз қуантады. 
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Музей КазНУ им. аль Фараби – единствен-
ный вузовский музей, ставший учредителем 
Казахстанского комитета международного со-
вета музеев и вошедший в состав ИКОМ, штаб-
квартира в Париже; входит в состав евразий-
ской и казахской Ассоциаций университетов, 
активно сотрудничает с музеями и культур-
ными центрами мира. Со дня открытия музей 
посетили более 50 тысяч человек – государ-
ственные и общественные деятели, иностран-
ные делегации, известные ученые стран СНГ и 
дальнего зарубежья, ветераны войны и труда, 
студенты и школьники. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мұражайы – Ха-
лық аралық мұражайлар кеңесі қазақстандық ко-
ми тетінің құрылтайшысы әрі штаб-квартирасы 
Париж қаласында орналасқан үкіметтік емес 
халық аралық кә сіби ұйым (ICOM) құрамына ен-
ген бірден-бір жо ғары оқу орны мұражайы. Еура-
зия және қазақ уни  верситеттері қауымдастығының 
құрамына ене ді, әлем мұражайларымен және 
мәдени орта лық та рымен тығыз ынтымақтастық 
қарым-қатынас жа сайды. Мұражай ашылған күн-
нен бастап 50 мың нан ас там адам, атап айтқанда, 
мемлекеттік және қоғам қайраткерлері, шетел де-
легациялары, ТМД жә не алыс шетелдердің әйгілі 
ғалымдары, соғыс және еңбек ардагерлері, сту-
денттер мен оқушылар көр мелерді тамашалауда. 
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Әл-Фараби мұражайы

Музей аль-Фараби 

Музей аль-Фараби, посвящен культурному 
наследию Мыслителя,  чьё имя достойно но-
сит университет с 1991 года. Музей распахнул 
свои двери 13 апреля 2013 года в новом здании 
библиотеки аль-Фараби. Его диорамный ком-
плекс и витрины  отражают тематические раз-
делы: «Древний Отырар – сокровищница па-
мяти. Юные годы аль-Фараби», «По Великому 
Шелковому Пути. Годы постижения мудрости, 
познания мира. Обучение в странах Ближнего 
Востока»,  «Аль-Фараби. Диалог Востока и За-
пада»,  «Труды  аль-Фараби – золотое наследие 
человечества. Аль-Фараби  и Мыслители тюрк-
ского мира», «Великие тюрки в мировой циви-
лизации», «Духовное наследие аль-Фараби и 
современный Казахстан».

Әл-Фараби мұражайы 1991 жылдан бастап 
есімі абыроймен аталып келе жатқан Ғұлама 
ойшылдың мәдени құндылықтарына арналған. 
Мұражай өз есігін әл-Фараби кітапханасының  
жаңа ғимаратында 2013 жылдың 13 сәуірінде 
айқара ашқан болатын. Оның диорамды кешені 
мен көрмелері «Көне Отырар – естеліктер 
қазынасы. Әл-Фарабидің жастық шағы», «Ұлы 
Жібек Жолы, Даналықты ұғыну, әлемді тану жыл-
дары. Таяу Шығыста білім алу», «Әл-Фараби. 
Шығыс пен Батыс диалогы», «Әл-Фарабидің 
еңбектері –адамзаттың асыл мұрасы. Әл-Фараби 
және түркі әлемінің ойшылдары», «Әлемдік 
өркениеттегі ұлы түркілер», «Әл-Фарабидің ру-
хани мұрасы және заманауи Қазақстан» атты 
тақырыптық тараулардан құралған.
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Экспозиция музея представлена уникальными 
материалами и копиями подлинных экспонатов 
музеев и библиотек мира. С организацией нового 
музея на базе университета бессмертное наследие 
аль-Фараби стало доступным широкой аудитории 
студенческой молодежи.

Мұражайда әлем мұражайлары мен кітапхана-
ларының сирек кездесетін материалдары және 
экспонаттар түпнұсқаларының көшірмелері қо-
йыл ған. Университетте жаңа мұражайды ашу 
арқылы әл-Фарабидің өшпес мұрасына студент 
жастардың  аудиториясы кеңінен қамтылды. 
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Биологиялық мұражай 
Биологический музей 
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Биологический музей был основан в 1936 году, 
вначале как зоологический музей при кафедре зо-
ологии биологического факультета, а затем в 1949 
году он был реорганизован в биологический музей  
факультета. В 1984 году был открыт настоящий 
музей университета. Музей состоит из большого 
зала, в котором 3 раздела и 84 встроенных витрин. 
Музейный фонд состоит из териологического, ор-
нитологического и энтомологического отделов. 
В большом зале музея представлена экспозиция 
Туранского тигра (Panthera tigris vigrata Illiger. 
1815) – царь тугайных лесов Казахстана и Сред-
ней Азии. Это единственно сохранившийся экзем-
пляр чучела, имеющий большое научное значение 
и являющийся гордостью не только университета, 
но и всего Казахстана. 

Биологиялық мұражай  1936 жылы биология-
лық факультеттің зоология кафедрасы жанынан 
зоологиялық мұражай ретінде ашылып, кейін 
1949 жылы факультеттің биологиялық мұражайы 
болып қайта құрылды. 1984 жылы университтің 
мұражайы ашылды. Мұражай 3 бөлімді үлкен 
залдан тұрады, онда 84 витрина орнатылған. Мұ-
ражай қоры териологиялық, орнитологиялық 
және энтомологиялық бөлімдерден тұрады. Мұ-
ра  жайдың үлкен залында Қазақстан және Орта 
Азия тоғай ормандарының патшасы Тұран жол-
барысының (Panthera tigris vigrata Illiger. 1815) 
экспозициясы қойылған. Бұл тек университеттің 
ғана емес, сондай-ақ бүкіл Қазақстанның мақ-
танышы және зор ғылыми мәні бар жалғыз 
тұлып. 







Әл
-Ф

ар
аб

и 
ат

ын
да

ғы
 Қ

аз
ақ
 ұ
лт

т
ық

 у
ни

ве
рс

ит
ет

іні
ң 
мұ

ра
жа

йл
ар

ы
М
уз

еи
 К

аз
ах
ск
ог

о 
на

ци
он

ал
ьн

ог
о 

ун
ив

ер
си

т
ет

а 
им

ен
и 

ал
ь-
Ф
ар

аб
и



Қазақстанның палеолит мұражайы 
Музей палеолита Казахстана 
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Музей палеолита Казахстана – открыт  в  2000 
году. Коллекционный научный фонд музея  состо-
ит из собраний каменных орудий эпохи палеолита 
и неолита, более 600 тысяч артефактов. Материа-
лы располагаются в хронологической последова-
тельности и состоят из 5-ти  разделов: эволюция 
человека; нижний палеолит; период Мустье; позд-
ний палеолит; мезолит, неолит и энеолит.

Қазақстанның палеолит мұражайы 2000 жылы 
ашылған. Мұражайдың топтамалық ғылыми қоры 
600 мыңнан астам артефактіден тұратын палео-
лит және неолит дәуірлеріндегі тастан жасалған 
құрал-саймандардың жинағынан құралған. Ма-
те риалдар хронологиялық тізбек бойынша ор-
наласқан. Ол адам эволюциясы, кейінгі палеолит, 
Мустье дәуірі, төменгі палеолит секілді 5 бөлімнен 
және мезолит, неолит және энеолиттен тұрады.
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Қазақстанның көне және ортағасырлық археологиясы мұражайы 
Музей древней и средневековой археологии Казахстана 
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Музей древней и средневековой археологии 
Казахстана  создан в 1983 г. Экспозиция музея 
состоит из трех разделов, где выставлены архе-
ологические материалы эпохи бронзы, раннего 
железного века и средних веков, обнаруженные в 
ходе научных исследований преподавателей ка-
федры. Наиболее ценный и раритетный материал 
представлен в разделе средневековой истории. Он 
собран на городище Актобе, которое датируется 
V-VII вв. и является уникальным многослойным 
средневековым памятником. Прекрасные об-
разцы керамики – сосуды, хумы (для хранения 
воды, зерна), многоцветная поливная керамика, 
глиняные трубы средневекового водопровода, 
найденные учеными-археологами на территории 
городища, свидетельствуют об основных этапах 
развития города с древнейших времен до  средне-
вековья. Наибольшую ценность экспозиции при-
дают подлинники, которые,  несомненно, являют-
ся важным наглядным материалом при обучении 
студентов. 

Қазақстанның көне және ортағасырлық архео-
логия мұражайы 1983 жылы ашылған. Мұ  ражай 
экспозициясы үш бөлімнен тұрады, онда кафедра 
ұстаздарының ғылыми зерттеулері барысында та-
былған қола дәуірінің, ерте темір ғасырының және 
орта ғасырлардың археологиялық материалдары 
жинақталған. Мұражайдың орта ға сырлар тарихы 
бөліміне ерекше құнды және сирек ұшырайтын 
бағалы дүние қойылған. Ақ төбе қаласынан та-
былған бұл дүние шамамен V-VII ғасырларға 
тиесілі және орта ғасырлар ес  керткіштерінің озық 
үлгісі болып табылады. Ғалым-археологтардың 
қалашық аумағынан тап   қан қыштың тамаша 
үлгілері – ыдыстар, құ ман   дар (су, дәндерді сақтауға 
арналған), түрлі түсті қыштар, ортағасырлық су 
құбырларының сазды құбырлары қаланың көне 
заманнан орта ғасырларға дейінгі дамуының 
негізгі кезеңдерінің нағыз айғағы іспеттес. Де-
мек, студенттерді оқыту кезінде түпнұсқалар 
экспозицияға маңызы зор көрнекі материал ретінде 
ерекше құндылық береді.     
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16 мая 2014 года на факультете востоковедения 
КазНУ имени аль-Фараби в рамках реализации 
прорывных проектов университета состоялось тор-
жественная церемония открытия Музея Востока. 
Организатором мероприятия является кафедра ки-
таеведения. В качестве почетных гостей на презен-
тации «Музея Востока» присутствовали замести-
тель Генерального консула КНР в Алматы г-н Дин 
Шанлин, главный спонсор проекта председатель 
правления «Мангистаумунайгаз» г-н Сунь Синьюн, 
Ген. консул Республики Турция  в Алматы Супхи 
Атан, Ген. консул Республики Индия  в Алматы На-
вин Капур,– атташе по культурным делам Египта 
в Казахстане, директор Египетского культурного 
центра доктор Ашраф Дервиш, директор Культур-
ного фонда тюркских народов Ахмет Дагдуран,  
председатель Центрально-азиатского историко-ди-
пломатического общества Нарысов С.Н. и др. 

2014 жылдың 16 мамырында әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-дың шығыстану факультеті қытайтану 
кафедрасының ұйымдастыруымен университеттің 
серпінді жобаларды жүзеге асыру бағдарламасы 
аясында Шығыс Мұражайының ашылу салтанаты 
өтті. «Шығыс Мұражайының» ашылу салтанатына 
құрметті қонақтар ретінде Алматыдағы ҚХР-ның 
Бас консулының орынбасары Дин Шанлин мыр-
за, жобаның бас демеушісі, «Маңғыстаумұнайгаз» 
басқармасының төрағасы Сунь Синьюн, Алматыдағы 
Түркияның Бас консулы Супхи Атан, Алматыдағы 
Үндістанның Бас консулы Навин Капур, Мысыр 
мәдени орталығының директоры Ашраф Дервиш, 
Түркі халықтарының мәдени қорының директо-
ры Ахмет ДағДұран мырза, Орта Азия тарихи-
дипломатиялық қоғамның төрағасы С.Н. Нарысов 
және басқалар қатысты. 

Шығыс мұражайы
Музей Востока



Данное событие можно назвать историческим, 
так как аналога такого Музея в Казахстане не суще-
ствует. Музей Востока – это, прежде всего, собрание 
экспонатов, предметов, документов, относящихся к 
истории, культуре и традициям народов стран Вос-
тока.

Шығыс Мұражайында ежелгі өркениет ошағы 
болып табылатын Қытай, Мысыр, Үндістанмен 
қатар Жапония, Корея, Иран, Түркия секілді 
Шығыс елдерінің тарихын, мәдениетін және 
салт-дәстүрін паш ететін құнды жәдігерлер 
жинақталған.



Экспонаты, представленные в этом Музее, были 
собраны силами ППС, работодателей и выпускни-
ков факультета востоковедения. Роль музея в под-
готовке специалистов-востоковедов трудно пере-
оценить, потенциал Музея может быть эффективно 
использован в качестве образовательного ресурса в 
учебно-воспитательном процессе. 

Шығыс Мұражайының ашылуына, құнды экс-
понат тардың жинақталуына шығыстану факуль-
тетінің профессор-оқытушылар құрамы, жұ мыс 
берушілері мен түлектері зор үлес қосты.  Шығыс-
танушы-мамандар даярлауда аталмыш мұражайдың 
орны ерекше болмақ, мұражай әлеуетін оқу-тәрбие 
үдерісінде білім беру ресурсы ретінде тиімді 
пайдалануға болады.

Шығыс мұражайы
Музей Востока
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми кітапханасы

Научная библиотека КазНУ им. аль-Фараби

Научная библиотека Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби начала функ-
ционировать сразу после открытия университета 
с 1934 г. Со дня основания, библиотеку возглав-
ляли следующие руководители: с 1934-1939 гг.– 
Е.А. Кудрякова, с 1939-1946 гг. – С.А. Нейштадт, с 
1946-1972 гг. – Ф.И. Медведчиков, с 1972-1982 гг. 
– Д.О. Оразбаева, с 1982-1990 гг. – А.Б. Атырауова, 
с 1990-2004 гг. – Е.Д. Абулкаирова, с 2005-2008 гг. 
– Д.Т. Нургалиева, с 2008-2010 гг. – Б.М. Мансу-
рова, с 2010 - сентябрь 2013г. – Г.М. Мусагалиева, 
с октября 2013 г. и/о директора – С.Т. Туреханова. 

2012 год в истории Научной библиотеки озна-
менован особым знаменательным событием, как 
переезд в новое современное здание, не имеющее 
аналогов по всей Средней Азии.  Научная библи-
отека КазНУ им. аль-Фараби на сегодня является 
одной из старейших библиотек Казахстана и самой 
крупной вузовской библиотекой РК. В фондах 
Научной библиотеки собраны учебники, моногра-
фии, диссертации, классическая художественная 
литература, редкие книги и рукописи XVI-XIX вв. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситетінің Ғылыми кітапханасы 1934 жылы 
уни верситеттің құрылуымен қатар жұмыс жа-
сай бас  тады. Кітапхананың негізі қаланған 
күн нен бас  тап төмендегі басшылар басқарған: 
1934-1939 ж. – Е.А. Кудрякова, 1939-1946 ж. –  
С.А. Ней ш тадт, 1946-1972 ж. – Ф.И. Медведчи-
ков, 1972-1982 ж. – Д.О. Оразбаева, 1982-1990 ж. – 
А.Б. Атырауо ва, 1990-2004 ж. – Е.Д. Абулкаирова, 
2005-2008 ж. – Д.Т. Нұрғалиева, 2008-2010 ж. 
– Б.М. Мансурова, 2010 жыл мен 2013 жылдың 
қыркүйек айына дейін  Г.М. Мусагалиева, 2013 
жылдың қазан айынан С.Т. Туреханова директор 
міндетін атқаруда.    

2012 жыл  Ғылыми кітапхана тарихында 
ерекше жағдаймен, яғни Орталық Азиядағы 
бұрын-соңды болмаған жаңа заманауи ғимаратқа 
көшуімен есте қалды. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Ғылыми кітапханасы бүгінде Қазақстан 
кітапханаларының ішінде ең ескісі және Қазақ-
с  тан Республикасындағы ірі университеттік 
кітап  ханалардың бірі болып табылады. Ғылыми 
кітапхана қорында оқулықтар, монографиялар, 
диссертациялар, классикалық көркем әдебиеттер, 
сирек кітаптар және XVI-XIX ғ. қолжазбалар 
жинақталған. 
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За последние годы, Научная библиотека, ис-
пользуя передовые RFID-технологии, штрих коды, 
переводит фонды с традиционного формата, в 
электронный вид, создает «Электронную библио-
теку». Библиотека имеет доступ к полнотекстовым 
электронным ресурсам известных международ-
ных издательств, как: Springer, EBSCO, Thomson 
Reuters, Science, Elsevier Science, Scopus и многими 
другими крупными мировыми издательствами. 

Вся деятельность Научной библиотеки направ-
лена на достижение качества информационно-би-
блиотечного обслуживания учебного и научного 
процессов  университета, на результативность, на 
прочность позиций, на соответствие имиджу и ре-
путации университета инновационного типа, со-
ответственно с уровнем обслуживания библиотек 
крупных элитных вузов. 

Соңғы жылдары Ғылыми кітапхана алдыңғы 
қатарлы RFID-технологиялар, штрих код-
тар қолданады, қорларды дәстүрлі форматтан 
элект ронды түрге ауыстырады, «Электронды 
кітапхана» құрады. Кітапхана белгілі халықаралық 
баспалардың толық мәтінді электронды ресурста-
рын: Springer, EBSCO, Thomson Reuters, Science, 
Elsevier Science, Scopus және басқа да көптеген 
ірі әлемдік баспаларына кіруді қамтамасыз етіп, 
пайдалануға мүмкіндік жасайды.

Ғылыми кітапхананың барлық қызметі уни-
верситеттің оқу және ғылыми үдерістеріне сапа-
лы ақпараттық-кітапханалық қызмет көрсетуге, 
нәтижелілігіне, ұстанымының  мықты болуына, 
университеттің имиджіне және инновациялық 
деңгейінің беделді болуына, элиталық универ-
ситеттер кітапханаларының қызмет көрсетуіне 
сәйкес бағытталған.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми кітапханасы
Научная библиотека КазНУ им. аль-Фараби

О сегодняшнем месте Научной библиотеки в 
жизни университета говорит и тот факт, что ни 
одно мероприятие не проходит без участия библи-
отеки, без ее книг. И в будни, и в праздники Науч-
ная библиотека вместе с университетом, она делает 
все возможное, чтобы соответствовать модели «Al- 
Farabi University 

Ғылыми кітапхана бүгінгі күні университет 
өміріндегі барлық мерекелік іс-шаралардан тыс 
қалмайды. Бірде бір іс-шара кітапхананың қа-
тысуынсыз, оның кітаптарынсыз өтпейді. Күн-
делікті өмірде де, мереке күндерінде де Ғылыми 
кітапхана «Al-Farabi University Smart city» моде лі-
не лайық болу үшін барлық мүмкіндікті жасайды!
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"Қазақ университеті" баспасы 

Издательство "Қазақ университетi"

Издательство «Қазақ университетi» — это са-
мое крупное университетское издательство Казах-
стана. Основной продукцией его деятельности яв-
ляются учебники, учебные и учебно-методические 
пособия, научная литература по основным отрас-
лям знаний.

Его истоки берут начало с 30-х годов прошлого 
столетия, с зарождения Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. С тех пор изда-
тельством было выпущено огромное количество 
книжной продукции: книг, журналов, брошюр, бо-
лее 1000 наименований ежегодно, таких, как учеб-
ники, учебные пособия, методические разработки 
и научные журналы.

«Қазақ университеті» баспасы – Қазақстанның 
ең ірі университет баспасы. Білімнің негізгі салала-
ры бойынша оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік 
құралдар, ғылыми әдебиеттер шығару оның басты 
қызметі.

Баспа тарихы өткен ғасырдың 30-жылдарынан, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
құрылған кезден бастау алады. Сол уақыттан бері 
кітаптар, журналдар, кітапшалар секілді кітап 
өнімдері, сонымен қатар жыл сайын оқулықтар, 
оқу құралдары, әдістемелік құралдар мен ғылыми 
журналдардың 1000-нан астам түрі басып шыға-
рылады. 
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Бүгінгі ҚазҰУ / КазНУ сегодня 

Сегодня издательство «Қазақ университетi» 
внедряет новые решения и открывает новые воз-
можности. В рамках реализации программы транс-
формации университета в современный иссле-
довательский вуз, а также внедрения в учебный 
процесс практических занятий, на базе издатель-
ства, открыт «Центр передовых исследований в из-
дательстве…», где студенты проходят стажировку 
и получают необходимые навыки. А для повыше-
ния квалификаций ППС и сотрудников совместно 
с ИПК проводятся семинары по интеллектуально-
му праву, научному редактированию, фотожурна-
листике и по написанию статьей для научных жур-
налов с высоким импакт-фактором.

В структуре центра функционирует фотосту-
дия, оснащенная новейшим оборудованием 2013 
года таких фирм, как Dedolight и Nikon, а также 
мультимедиа лаборатория, осуществляющая пере-
вод книг в EPub формат для того, чтобы студенты 
и ППС вуза имели доступ к учебной литературе 
через свои девайсы: смартфоны и планшеты.

Бүгінде «Қазақ университеті» баспасы жаңа 
шешімдер қабылдап, жаңа мүмкіндіктерді айқара 
ашуда. Университетті заманауи зерттеу оқу орны-
на айналдыру бағдарламасын іске асыру, сонымен 
қатар оқу үдерісіне тәжірибелік сабақтарды енгізу 
аясында  «Баспадағы озық зерттеулер орталығы ...» 
ашылды. Мұнда студенттер машықтанудан өтеді 
және қажетті дағдыларды алады. Ал оқытушы-
профессорлар мен қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру үшін Біліктілікті арттыру институтымен 
бірлесе отырып, зияткерлік құқық, ғылыми редак-
циялау, фотожурналистика және импакт-факторы 
жоғары ғылыми журналдарға мақалалар жазу бо-
йынша семинарлар өткізеді. 

Орталық құрамында Dedolight және Nikon 
фир маларының 2013 жылғы жаңа құралдарымен 
жабдықталған фотостудия, сонымен қатар ЖОО 
оқытушы-профессорлары мен студенттері өзде-
рінің смартфон және планшет секілді девайс-
тары арқылы оқу әдебиетіне қол жеткізулері 
үшін кітаптарды EPub форматына аударатын 
мультимедиялық зертхана қызмет істейді.
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"Қазақ университеті" баспасы 

Издательство "Қазақ университетi"

В рамках университетской системы «Управле-
ние, ориентированное на результат» в издательстве 
внедрено бонусное мотивирование сотрудников, 
способствующее повышению ее производственных 
показателей.

Издательство «Қазақ университетi» имеет 
обеспеченную материально-техническую базу и 
инфраструктуру, включающую в себя 5 отделов, 
и оснащенную современным высокотехнологич-
ным оборудованием, позволяющим оперативно, 
качественно и недорого выпускать продукцию. За 
последние 5 лет парк машин был обновлен на 98%, 
мощность типографии выросла на 300%. Общий 
доход от реализаций издательской продукции за 
2013 год составил около 40 млн. тенге.

Университеттің «Нәтижеге бағытталған бас-
қару» жүйесі аясында баспада қызметкерлердің 
өндірістік көрсеткіштерін арттыруға ықпал ететін 
бонустық ынталандыру жүйесі енгізілген. 

«Қазақ университеті» баспасының өнімді же-
дел, сапалы және қолжетімді бағаға шығаруға 
мүмкіндік беретін және құрамына 5 бөлім енетін 
заманауи жоғары технологиялық жабдықпен 
жасақталған материалдық-техникалық базасы  
мен инфрақұрылымы бар. Соңғы 5 жылда ма-
ши налар жиынтығы 98%-ға жаңартылды, баспа-
хананың қуаты 300%-ға артты. 2013 жылы баспа 
өнімдерін сатудан түскен жалпы табыс шамамен 
40 млн. теңгені құрады. 
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«Қазақ университеті» является первым среди 
вузовских издательств Казахстана, запустившим 
свой интернет магазин и портал (www.magkaznu.
com). Портал содержит полезную для авторов и 
студентов информацию. На базе портала функци-
онирует книжный магазин и уникальная социаль-
ная сеть для желающих написать книгу или ста-
тью, используя удобный инструмент синхронной 
работы.   

Издательство «Қазақ университетi» актив-
но участвует как на республиканских, так и на 
международных выставках. Ежегодно презентует 
свою продукцию на международных выставках во 
Франкфурте и в Абу-Даби. Издательство не раз 
удостаивалось почетных наград и становилось по-
бедителем конкурсов в номинации «Лучшее вузов-
ское издательство».

В 2013 году на VII Международной книжной 
выставке «По Великому Шелковому пути» изда-
тельство «Қазақ университетi» получило 1-е место 
в номинации «Лучшее учебное пособие» за книгу 
«Экономико-математические методы и модели», 
автором которой является ректор нашего универ-
ситета Галым Мутанов.

«Қазақ университеті» Қазақстан жоғары оқу 
орындары баспалары ішінде өз ғаламтор дүкенін 
және порталын (www.magkaznu.com) іске қосқан 
алғашқы баспа. Порталда авторлар мен студент-
терге арналған пайдалы ақпараттар қамтылған. 
Портал кітап дүкені және синхронды жұмыс 
құралын пайдалана отырып, кітап немесе мақала 
жазатындарға арналған бірегей әлеуметтік желі 
қызмет етеді.

«Қазақ университеті» республикалық, сон-
дай-ақ халықаралық көрмелерге де белсенді қа-
тысады. Жыл сайын Франкфурт және Абу-Даби 
қалаларында өтетін халықаралық көрмелерде өз 
өнімдерін паш етеді. Баспа сан мәрте құрмет ма-
рапаттарына ие болып,  байқауларда «Жоғары 
оқу орнының үздік баспасы» номинациясында 
жеңімпаз атанған. 

2013 жылы «Ұлы Жібек Жолымен» атты 
VII Халықаралық кітап көрмесінде «Қазақ уни-
верситеті»  баспасы «Экономикалық-матема ти-
ка лық әдістер мен үлгілер» атты кітабы үшін «Ең 
үздік оқу құралы» номинациясында 1-орынды 
иеленді. Аталмыш еңбектің авторы – университет 
ректоры Ғалым Мұтанов.     
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Ертеңгі
Завтра

Стратегической целью современного этапа раз-
вития казахстанских вузов является стремление 
стать полноценными и равноправными участника-
ми мирового университетского сообщества. В ус-
ловиях глобализации молодое поколение не огра-
ничивается своей страной, а стремится поступить в 
лучшие учебные заведения мира, ориентируясь на 
качество образования. Для вузов Казахстана – это 
безусловный вызов времени.  Получение статуса 
университета мирового уровня возможно лишь 
при признании со стороны международного обра-
зовательного сообщества, построенные на высоком 
качестве всей системы обучения.

Қазақстандық жоғары оқу орындарының  
қазіргі заман дамуының стратегиялық мақсаты – 
әлем дік университет Қауымдастығының толық-
қан ды және тең құқылы қатысушысына айналу. 
Жа һандандырылу шарттарында жас ұрпақ өз 
елімен шектеліп қана қоймай, білім беру сапасына 
бағдарлана отырып, әлемнің ең үздік оқу орын-
дарына түсуге ұмтылуда. Қазақстанның жоғары 
оқу орындарына бұл қазір сөзсіз қойылған та-
лап. Әлемдік деңгейдегі университет мәртебесін 
алу барлық оқыту жүйесінің жоғары сапасына 
негізделген, халықаралық білім беру қауымдастығы 
тарапынан мойындалғанда ғана мүмкін болады.
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Ертеңгі ҚазҰУ / КазНУ завтра

Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби уже сегодня создает образователь-
ные программы международного уровня с той 
целью чтобы завтра быть конкурентоспособным 
не только в Казахстане, но и зарубежом. В планах 
университета на будущее увеличение количества 
бакалаврских и магистерских программ на ино-
странных языках, увеличение онлайн программ 
и двойных дипломов, модернизация образова-
тельного процесса, материально-технической, со-
циальной инфраструктуры, реализация крупных 
инновационных и прорывных проектов,  развитие 
междисциплинарных исследовательских и инжи-
ниринговых центров. Всё это позволит повысить 
конкурентоспособность и увеличить привлека-
тельность университета как для отечественных 
так и для иностранных студентов.

КазНУ будущего это не только образовательное 
учреждение мирового уровня. Это центр научно-
исследовательской, образовательной, экспертной 
и социальной активности, способный создавать и 
транслировать в мировое сообщество лучшие идеи, 
распространять знания, делиться опытом. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситеті Қазақстанда да, шетелде де бәсе кеге 
қабілетті болу мақсатында халықаралық дең-
гейдегі білім беру бағдарламаларын жасау-
да. Университеттің болашақ жоспарында шет 
тілдеріндегі бакалавр және магистрлік бағ-
дарламалардың санын, онлайн бағдарламалар 
мен екі жақты дипломдарды арттыру, білім беру 
процесін, материалдық-техникалық, әлеуметтік 
инфрақұрылымды жаңғырту, ірі инновациялық 
және басым жобаларды іске асыру, пәнаралық 
зерттеу және инжиниринг орталықтарын дамыту 
көзделген. Ол отандық және шетел студенттері 
үшін университеттің бәсекеге қабілеттілігін де, 
тартымдылығын да арттыруға жәрдемдеседі.

Болашақта ҚазҰУ әлемдік деңгейдегі білім 
беру мекемесі ғана емес, сонымен бірге әлемдік 
қауымдастыққа ең үздік идеяларды тасымал-
дайтын, білім тарататын, тәжірибе алмасатын 
ғылыми-зерттеу, білім беру, сараптамалық және 
әлеуметтік белсенділік орталық, болатынына нық 
сенімді.
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Деятельность КазНУ как современного ис-
следовательского университета мирового уровня 
направлена на решение новых задач, поставлен-
ных Президентом Казахстана в Стратегическом 
плане развития Казахстана до 2020 года и Стра-
тегии «Казахстан-2050». В целях реализации этих 
долгосрочных задач в университете дан старт уни-
кальному научно-инновационному проекту «Аl-
Farabi University Smart city», который предпола-
гает создание университета нового поколения, где 
на основе синергизма технологических и духовно-
нравственных концептов будут продемонстриро-
ваны современные, инновационные  подходы к ре-
шению научных, образовательных и социальных 
проблем. Задачей университета будущего явлется 
процесс воспитания и развития молодого поко-
ления, процесс формирования творческого науч-
ного и инновационного мышления. Университет 
мирового уровня несет с собой свои корпоратив-
ные ценности, формирует в себе и вокруг себя со-
общества людей, связанных общностью интересов 
и  общей идеей, направленных на реализацию кон-
цепции социально активного smart университета 
интегрированного в социальную и государствен-
ную инфраструктуру.

ҚазҰУ-дың әлемдік деңгейдегі заманауи зерт-
теу университеті ретіндегі қызметі Қазақстан 
Пре зидентінің Қазақстанның 2020 жылға дейінгі 
стратегиялық даму жоспарында және «Қа-
зақстан-2050» стратегиясында анықталған жаңа 
міндеттерді шешуге бағытталған. Осы ұзақ мер-
зімді міндеттерді іске асыру мақсатында уни-
верситетте «Аl-Farabi University Smart city» 
біре гей ғылыми-инновациялық жобасы бастал-
ды. Ол технологиялық және рухани-әдептік 
концепттер синергизмі негізінде ғылыми, білім 
беру және әлеуметтік проблемаларды шешу-
ге қатысты қазіргі заманғы, инновациялық тә-
сілдер көрсетілетін жаңа университет құруды 
ескереді. Университеттің міндеті – болашақта 
жас ұрпақты тәрбиелеу және дамыту, шығар-
ма шылық, ғылыми және инновациялық та-
ным  ды қалыптастыру. Әлемдік деңгейдегі 
уни    верситет корпоративтік құндылықтарға не-
гіз   делген, әлеуметтік және мемлекеттік инфра-
құ рылымға интеграцияланған әлеуметтік бел-
сенді smart университет тұжырым дамасын іске 
асыруға бағытталған, яғни мүдделер ортақ тығы 
мен тың идеялар арқылы біріккен  адамдар 
қауымдастығын қалыптастырады.
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Именно это в будущем будет служить высшим 
критерием в определении ценности и эффектив-
ности научных и учебно-методических универси-
тетских разработок и программ.

Миссия университета заключается в том, чтобы 
посредством создания модели «smart university» 
генерировать новое поколение граждан, влиять 
на процесс формирования будущих членов обще-
ства, определять ориентиры в ценностной систе-
ме. Развитие интеллекта молодёжи соспровожда-
ется не только обеспечением научными знаниями, 
но и своеобразной перестройкой всего духовного 
мира, в результате формируется поколение с но-
вым уровенем интеллектуальности. Продвижение  
бренда  «Al Farabi University – Smart  City»  по-
зволит создать университет новой формации – 
smart-университет, который на основе симбиоза 
новейших технологий и духовно-нравственных 
ценностей будет демонстрировать инновацион-
ные подходы к развитию современного общества.

Бұның барлығы болашақта ғылыми, оқу-әдіс-
темелік университеттік әзірлемелер мен бағ-
дарламалардың құндылығы және тиімділігін 
анықтауда ең маңызды критерий бола алады.

Университет миссиясы – «smart university» 
моделін құру арқылы азаматтардың жаңа 
ұрпағын болашақ белсенді қоғам мүшелерін 
қалыптастыру. Жастардың ақыл-ойын жетілдіру 
ғылыми білім арқылы ғана емес, сонымен бірге 
олардың рухани әлемін қайта жаңғыртумен де 
байланысты, нәтижесінде әлемде зияткерліктің 
жаңа деңгейіне ие ұрпақты қалыптастыру. «Al 
Farabi University Smart  City»  брендін ілгері-
лету жаңа үлгідегі университет – ақылды  уни-
верситетті құруға жәр   демдеседі, ол ең жаңа тех-
нологиялар мен ру хани-әдептік құндылықтар 
симбиозы негізінде қазіргі заманғы қоғамды 
дамытуда инновациялық тә сілдерді байқататын 
болады. 
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Даму жоспары
План развития

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ стратегиялық 
жос парлау университеті қызмет түрлерінің 
барлық спектрін қамтиды. 2011 жылы әзір-
ленген «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің даму стратегиясы» және «әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
стратегиясын 2015 жылға дейін іске асыру 
бойынша жоспар» нормативтік құжаттарда 
университеттің 2011-2020 жылдарға арналған 
миссиясы, болжамы, басым бағыттары және даму 
міндеттері көрсетілген.

Стратегическое планирование в КазНУ им. аль-
Фараби охватывает практический весь спектр 
деятельности университета. В нормативных до-
кументах «Стратегия развития Казахского на-
ционального университета имени аль-Фараби 
до 2020 года» и «План по реализации Стратегии 
Казахского национального университета имени 
аль-Фараби до 2015 года», разработанных в 2011 г., 
отражены: миссия, видение, приоритетные на-
правления, стратегические цели и задачи разви-
тия университета на 2011-2020 годы.
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В Стратегии развития КазНУ им. аль-Фараби 
определены четыре приоритетных направления: 

•	 стратегическое	 направление	 1.	 Подготовка	
конкурентоспособных специалистов;

•	 стратегическое	направление	2.	Формирова-
ние КазНУ как современного исследовательского 
вуза, основанного на тесной интеграции науки, об-
разования и бизнеса;

•	 стратегическое	 направление	 3.	 Повышение	
уровня воспитательной и социальной работы;

•	 стратегическое	направление	4.	Развитие	ин-
фраструктуры и внедрение новейших информа-
ционных технологий.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Даму стратегия-
сында төрт негізгі басым бағыт анықталған: 

•	 1-стратегиялық	 бағыт.	 Бәсекеге	 қабілетті	
мамандарды даярлау;

•	 2-стратегиялық	 бағыт.	 ҚазҰУ-ды	 ғылым-
ның, білім мен бизнестің тығыз интеграциясына 
негізделген заманауи зерттеу жоғары оқу орны 
ретінде қалыптастыру;

•	 3-стратегиялық	 бағыт.	 Тәрбиелеу	 және	
әлеуметтік жұмыс деңгейін арттыру;

•	 4-стратегиялық	 бағыт.	 Инфрақұрылымды	
дамыту және ең жаңа ақпараттық технологиялар-
ды енгізу.
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План развития

В целях реализации стратегических задач в 
университете проведена комплексная структур-
ная модернизация вуза, на основе кластерного 
подхода сформированы факультеты и укрупнены 
кафедры. Разработаны и внедрены эксперимен-
тальные образовательные программы, соответ-
ствующие высоким международным стандартам 
и прошедшие международную аккредитацию в ве-
дущих зарубежных агентствах. Образовательный 
процесс строится на основе компетентностного 
подхода, междисциплинарного, проблемно-ори-
ентированного и проектного обучения.

В результате принятия Стратегии развития в 
КазНУ им. аль-Фараби внедрена Система управ-
ления, ориентированного на результат (УОР), 
подразумевающая планирование научно-образо-
вательной, социально-воспитательной и финан-
совой деятельности, связи целевых ориентиров и 
текущих задач с ожидаемыми научно-инноваци-
онными и социально-значимыми результатами.

В рамках системы УОР  в университете вне-
дрены система индикативного планирования и 
рейтинговая система оценки деятельности ППС, 
кафедр и факультетов. 

Стратегиялық міндеттерді іске асыру мақ-
сатында университетте кешенді құрылымдық 
жаңғыртулар жүргізілген, кластерлік тәсіл не-
гізінде факультеттер қалыптастырылып, кафед-
ралар ірілендірілген. Жоғары халықаралық 
стандарттарға сәйкес және жетекші шетел агент-
тіктерінде халықаралық аккредита ция дан өткен 
эксперименталдық білім беру бағдарламалары 
енгізілген. Білім беру про цесі құзыреттік, пән-
аралық, проблемалық-бағ дарланған және жоба-
лық оқыту негізінде құрыл ған.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ғылыми 
білім беру, әлеуметтік тәрбиелеу және қаржылық 
қызметті жоспарлау, нысаналы бағдарлар мен 
ағымдағы міндеттерден күтілетін ғылыми-ин-
но вациялық және әлеуметтік маңызды нә ти-
желермен байланысы ескерілетін Нәтижеге бағ-
дарланған басқару жүйесі (НББ) енгізілген.

НББ жүйесі шеңберінде университетте ин-
дикативтік жоспарлау жүйесі және ПОҚ, кафед-
ралар мен факультеттердің қызметін бағалаудың 
рейтингтік жүйесі енгізілген. 
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Рейтинговая система оценки деятельности 

ППС, кафедр, факультетов – это система диффе-
ренцированной оплаты труда ППС, заведующих 
кафедрами, деканов,  это также и механизм, стиму-
лирующий непрерывное улучшение деятельности 
ППС, кафедр, факультетов и университета в целом.

Для категории работников административно-
управленческого, вспомогательного и обслужива-
ющего персонала  внедрена оценка эффективно-
сти деятельности сотрудников и поощрительная 
оплата труда на основе коэффициентов трудового 
участия. 

Целью внедрения данных систем является по-
вышение эффективности труда, профессионализ-
ма, поощрение инициативности, ответственности, 
расширение сфер деятельности, развитие творче-
ской инициативы  работников  путём мониторинга 
выполнения показателей.

Таким образом, стратегическое планирование в 
КазНУ ориентировано на краткосрочную и сред-
несрочную перспективы. Процесс планирования 
деятельности всех структурных подразделений 
университета – это многоуровневый процесс, об-
ладающий характером программного планирова-
ния, в котором изначально задается планируемый 
качественный или количественный показатель, в 
ряде случаев – это максимальная «планка», полу-
ченная в результате анализа внешних тенденций 
развития сферы высшего образования. Разрабока 
и реализация Стратегии и других программных до-
кументов университета позволяют ставить перед 
университетом достижимые и реалистичные цели 
по превращению университета в центр научно-ин-
новационного развития мирового уровня.

ПОҚ, кафедралар мен факультеттердің қыз-
метін бағалаудың рейтингтік жүйесі – ПОҚ, ка-
федра меңгерушілері, декандар еңбекақысының 
дифференцияланған жүйесі, сондай-ақ ПОҚ, 
кафед ралар мен факультеттер және жалпы уни-
верситет қызметінің үздіксіз жақсаруын ынталан-
дыратын тетік.

Әкімшілік-басқару, қосалқы және қызмет көр-
сету персоналы қызметкерлерінің санаттары үшін 
қызметкерлер қызметінің тиімділігін бағалау және 
еңбекке қатысу коэффициенттері негізінде мара-
паттау еңбекақы  түрі енгізілген. 

Аталған жүйелерді енгізудің мақсаты  – ең-
бек тиімділігін, кәсібилікті арттыру, бастама-
шыл  дықты, жауапкершілікті қолдау, қызмет са-
ла ла рын кеңейту, көрсеткіштердің орындалуын  
мониторингілеу арқылы қызметкерлердің шығар-
машылық бастамаларын дамыту.

Осылайша ҚазҰУ-дағы стратегиялық жос-
парлау қысқа мерзімді және орта мерзімді 
перспективаларға бағытталған. Университеттің 
барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметін 
жоспарлау – бұл бастапқыда жоспарланатын  сапа-
лы немесе сандық көрсеткішті анықтау ескерілетін 
бағдарламалық қамту сипатына ие көпдеңгейлі 
процесс, ал кейбір жағдайларда жоғары білім 
саласын дамытудың сыртқы үрдістерін талдау 
нәтижесінде алынған ең жоғары «деңгей». Страте-
гияны және университеттің басқа бағдарламалық 
құжаттарын әзірлеу және іске асыру универси-
тет алдында оны әлемдік деңгейдегі ғылыми-
инновациялық даму орталығына айналдыру 
бойынша қолжетімді және нақты мақсаттарды 
анықтауға мүмкіндік береді.



Се
рп

інд
і ж

об
ал
ар

Пр
ор

ыв
ны

е 
пр

ое
кт

ы





25
6

Қа
зҰ

У 
ф

от
оа

ль
бо

м
ы

 / 
Ф

от
оа

ль
бо

м
 К

аз
Н

У 
Серпінді жобалар
Прорывные проекты

КазНУ им. аль-Фараби имеет уникальную на-
учную, технологическую и инновационную инфра-
структуру, обладает мощным научно-интеллекту-
альным потенциалом. Для дальнейшего развития 
КазНУ как исследовательского университета, субъ-
екта «умной экономики» учеными и ППС разраба-
тываются и успешно реализуются прорывные про-
екты. 

Прорывные проекты университета – это плат-
форма, на которой концентрированы конкурентные 
преимущества кафедр и факультетов, способные 
существенно повысить эффективность и конкурен-
тоспособность. Они ориентированы на оказание 
инновационных услуг экспертами – ППС универ-
ситета. 

Прорывные проекты университета направлены на:
•	 решение	проблем	города,	региона,	республики;
•	 повышение	 квалификации	 населения	 через	

семинары и тренинги;
•	 оказание	постоянных	сервисных	услуг;
•	 поддержку	электронной	площадки	G-Global.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бірегей ғылыми, 
технологиялық және инновациялық инфра құ ры-
лымы қалыптасқан ғылыми-зияткерлік әлеуеті 
зор оқу орны. Ғалымдар мен ПОҚ ҚазҰУ-ды зерт-
теу университеті, «басты экономика» субъектісі 
ретінде одан әрі дамыту үшін серпінді жобаларды 
әзірлеуде және оларды сәтті іске асыруда. 

Университеттің серпінді жобалары – тиімділік  
пен бәсекеге қабілеттілікті арттыруға мүмкіндік 
бере тін кафедралар мен факультеттердің бәсе-
келес тік басымдылықтары шоғырланған плат-
форма. Олар университеттің ПОҚ сарап шылары-
ның инно ва циялық қызметтерді көр сетуіне 
ба ғытталған. 

Университеттің серпінді жобалары:
•	 қаланың,	 өңірдің,	 республиканың	 мәсе-

лелерін шешуге;
•	 семинарлар	 мен	 тренингтер	 арқылы	 ха-

лықтың біліктілігін арттыруға;
•	 тұрақты	сервистік	қызметтерді	көрсетуге;
•	 G-Global	 электронды	 алаңына	 қолдау	 көр-

сетуге бағытталған. 
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Важную роль в трудах Абу Наср аль-Фараби 
занимает «Учение об образцовом городе», соглас-
но которому  идеалом для аль-Фараби  является  
добродетельный город со своими универсаль-
ными духовными ценностями. Учитывая, что 
наш университет носит имя великого ученого – 
«Второго учителя» аль-Фараби, коллектив под-
держал предложения ректора Г.М. Мутанова  по 
осуществлению мероприятий, в основе которых 
лежат идеи гениального мыслителя.  

Әбу Насыр әл-Фараби еңбектерінде «Қайы-
рымды қала туралы ілім» аса маңызды орынға 
ие. Әл-Фараби үшін өзіндік әмбебап рухани 
құндылықтары бар қала үздік болып табы-
лады. Университетіміз ұлы ғалым – «Екінші 
ұстаздың» атын иеленіп отырғандықтан, 
негізінде данышпан ғалымның идеялары 
жатқан шараларды жүзеге асырудағы рек-
тор Ғ.М. Мұтановтың ұсы ныстарына қолдау 
көрсетті. 



Так, с декабря 2013 года университет прис-
тупил к реализации научно-инновационного 
проекта «Al-Farabi University – Smart city». Об-
щей целью проекта является  эффективное раз-
витие модели  «SMART CITY» в рамках  уни-
верситета и ее дальнейшая экстраполяция на 
макроуровень города и страны. Основу проекта  
«Al-Farabi University – Smart city» составля-
ют духовно-нравственная, интеллектуальная  и 
ин но вационно-инфраструктурная платформы, 
ко то рые охватывают все сферы деятельности 
университета. Данный проект широко обсуж-
дался внутри коллектива, и приняты единые 
предложения по разработке концепций «умного 
факультета», «умной кафедры», развития обра-
зовательной, научной, воспитательной и финан-
сово-экономической дея тельности в свете моде-
ли «Al-Farabi University – Smart city».25
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Осылайша, университетіміз 2013 жыл дың 
жел тоқсанынан бастап «Al-Farabi Univer sity 
Smart city» ғылыми-инновациялық жо ба  сын 
жүзеге асыруға кірісті. «Al-Farabi University  –
Smart  city» жобасының не гі зін университет 
қыз метінің барлық саласын қамтитын рухани-
адам гершілік, интел лектуалдық, иннова ция   -
лық-құрылымдық қабаттар құрайды. Бұл   жо-
ба ұжымда кеңінен талқыланып, «Al-Fa rabi 
University – Smart city» моделі тұрғысы нан 
«ақылды факультет», «ақылды кафедра» тұ-
жырымдарын жасау, білім беру, ғылым, тәрбие 
және қаржы-экономикалық қызметті дамыту 
бойынша бірыңғай ұсыныстар қабылданды. 



Как один из первых шагов формирования 
инновационно-инфраструктурной платформы 
в рамках модели «Al-Farabi University – Smart 
city» создан и функционирует Центр обслужива-
ния студентов, где студенты имеют возможность 
получить необходимые услуги по образователь-
ной части (Офис регистратуры, Офис студента, 
Отдел академической мобильности), трудоу-
стройству (Центр карьеры и бизнеса), медицин-
скому обслуживанию, хозяйственно-бытовым и 
культурно-досуговым мероприятиям. 
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«Al-Farabi University – Smart city» моделі 
аясында инновациялық-инфрақұрылымдық қа-
бат ты қалыптастыруда алғашқы қадамдардың 
бірі ретінде Студенттерге қызмет көрсету 
орталығы ашылып, жұмыс істеуде. Мұнда сту-
денттерге қажетті білім беру (Тіркеуші кеңсесі, 
Студент кеңсесі, Академиялық ұтқырлық 
бөлімі), жұмысқа орналасу (Мансап және биз-
нес орта лығы), медициналық, шаруашылық-
тұр мыстық және мәдени-демалыс қызметтері 
көрсетіледі.
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 На основе междисциплинарного подхода реа-
лизуются факультетские проекты: «Развитие био-
медицинского кластера (международный, междис-
циплинарный прорывной проект)», «Региональный 
ХАБ по устойчивому развитию», «Факультетский 
сайт Jurfak.kz», «Создание центра нанометрологии», 
«Научные филологические исследования «Триа-
да»», «Научно-образовательный центр «Зеленая 
химия в Казахстане»», «Развитие нового формата 
диалога – «G-global» как условие расширения Ка-
захстаном международного сотрудничества».

На развитие химико-технологических наук и 
практическую реализацию научных результатов  
направлены проекты факультета химии и хими-
ческой технологии: Центр  по  разработке  катали-
заторов  получения  базовых  масел,  экологически  
чистого  бензина  и  переработки  попутных  газов, 
«Казахстанско-Пакистанский инновационный 
центр лекарственных форм фитопрепаратов на базе 
растительного сырья Казахстана», Наноструктури-
рованые углеродные адсорбенты для гемоперфузии, 
Центр по радиационному контролю природных 
объектов, Лаборатория «Анализ редких металлов».

Пәнаралық тәсіл негізінде «Биомедициналық 
кластердің дамуы (халықаралық, пәнаралық 
серпінді жоба)», «Тұрақты даму жөніндегі Өңірлік 
ХАБ», «Факультеттік Jurfak.kz сайты», «Наноме-
трология орталығын құру», «Триада» ғылыми- 
филологиялық зерттеу», «Қазақстандағы жасыл хи-
мия» ғылыми білім беру орталығы», «Қазақстанның 
халықаралық ынтымақтастығын ұлғайтудағы 
«G-global» жаңа диалог форматын дамыту» секілді 
фа культеттік жобалар іске асырылады. 

Химиялық-технологиялық ғылымдарды да-
мыту  ға және ғылыми нәтижелерді тәжірибе 
жү  зін де жүзеге асыруға Негізгі майларды, эко-
ло   гия лық таза жанармайды алу және жол үсті газ  -
дарын өңдеу катализаторларын әзірлеу бойын-
ша  орталық, «Қазақстанның өсімдік шикізаты 
не гізінде фитопрепараттардың дәрі түрлері бойын-
ша Қазақстан-Пәкстан инновациялық орталығы», 
Гемо  перфузияларға арналған наноқұрылымдалған 
кө мір тегі адсорбенттері, Та би ғи нысандарды радиа-
циялық бақылау жөнін дегі орталығы, «Сирек кез де-
сетін металдарды тал дау» химия факультетінің және 
химиялық тех нологиялардың жобалары бағыт талған. 
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Для решения новых задач физико-технических 
наук, в сфере нанотехнологии и материаловедения 
направлены проекты физико-технического фа-
культета: Центр полигон «энергетический незави-
симый дом «ЭКОДОМ»», Опытно-конструктор-
ский центр «ФОТОЭНЕРГЕТИКА», Трансферт 
медицинских технологий, Инновационный центр 
электрофизики и плазменных приборов.

Проект создания университетского студенче-
ского наноспутника механико-математического 
факультета (механико-математический факуль-
тет) направлен на создание и запуск первого в 
истории Казахстана университетского научно-об-
разовательного Наноспутника. 

Нанотехнология және материал жүргізу не-
гіздері аясында физика-техникалық ғылым да-
ры ның алға қойған жаңа міндеттерін шешуге 
фи зика-техникалық факультетінің «ЭКОДОМ» 
энер  гетикалық тәуелсіз үй» полигон орталығы, 
«ФОТОЭНЕРГЕТИКА» тәжірибелік-құрастыру 
ор     талығы, Медициналық технологиялардың 
транс    фер ті, Электрофизика және плазмалық құ-
рал  дар  инновациялық орталығы секілді жобалар 
ба ғыт талған.    

Механика-математика факульттетінде (меха-
ника-математика факультеті) университеттік сту-
денттік наноспутникті құру жобасы Қазақстан 
тарихында бірінші университеттік ғылыми білім 
беру Наноспутнигін құруға және оны іске асыруға 
серпін берді. 

Ертеңгі ҚазҰУ / КазНУ завтра
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  Прорывные проекты факультета биологии 
и биотехнологии: «Ландшафтное озеленение 
кампуса», Учебно-научно-методический центр 
«Хронобио логии и хрономедицины», Генетико-
селекционный центр «Жана Талап», «Учебно-
научный центр инновационной биотехнологии», 
и факультета географии и природопользования: 
Автоматизированные кадастровые системы на 
основе гис-технологий, Зеленый мост через по-
коления, Экопарк КазНУ – новый туристский 
объект на карте г.Алматы, Геоинформационное 
картографирование в целях принятия управлен-
ческих решений, «Малые реки Алматы – чистая 
вода», юридического факультета: Центр правовой 
поддержки государственной программы «Зеленая 
экономика»,  реализуются по приоритетному на-
правлению  –  наука о жизни, биотехнология и 
окружающая среда.

 Биология және биотехнология факультетінің  
«Кампусты ландшафттық көгалдандыру», «Хро -
но биология және хрономедицина» оқу-ғы лыми-
әдістемелік орталығы, «Жаңа талап» гене  тика-
селекция орталығы, «Инновациялық биотех нология 
оқу-ғылыми орталығы» және география және 
табиғатты пайдалану факультетінің Гис-технология 
негізінде автоматтандырылған кадастрлық жүйе, 
Ұрпақтар жалғастығы арқылы жасыл көпір, ҚазҰУ 
экобағы – Алматы қаласы картасындағы жаңа ту-
ристтік нысан, Басқарушылық шешімдерді қа-
былдау мақсатындағы геоақпараттық картография-
лау, «Алматы шағын өзендері – таза су» және заң 
факультетінің «Жасыл экономика» Мемлекеттік 
бағдарламасын құқықтық қолдау орталығы секілді  
серпінді жобалары өмір туралы ғылым, биотехноло-
гия және қоршаған орта басым бағыты бойынша іске 
асырылады.  
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На формирование интеллектуального потен-
циала страны направлены проекты факультета 
востоковедения: Музей Востока, Электронный 
журнал «International Turkic Studies Rewew», 
Global-e-school, Картина мира в интеллектуаль-
ном наследии аль-Фараби, факультета филосо-
фии и политологии: Лаборатория молодежных 
исследований на базе Центра социологических 
исследований и социального инжиниринга, Психо-
логический центр, Этнопедагогический музей «На-
циональные традиции и ценности воспитания», 
«Научно-информационная служба «Религиозные 
и кросс-культурные исследования» при центре Ре-
лигиоведческих исследований и экспертиз»,  Ин-
формационный центр политических исследований 
КазНУ, Философское наследие Аль-Фараби: исто-
рия и современность, факультета филологии, лите-
ратуроведения и мировых языков: Центр «British 
center: language and culture», Научно-исследова-
тельский центр “Компьютерная лингвистика”

Ал еліміздің интеллектуалды әлеуетін қа-
лыптастыруға: шығыстану факультетінің Шы ғыс 
мұражайы, «International Turkic Studies Rewew» 
электрондық журналы, Global-e-school, әл-Фа-
ра бидің ақыл-парасатқа толы мұра ларындағы 
әлем, философия және саясаттану факультетінің 
Әлеуметтік зерттеулер мен әлеуметтік инжини-
ринг орталығы негізінде құрылған жастардың 
зерттеулер орталығы, Психологиялық орталық, 
«Ұлттық дәстүрлер мен тәрбие құндылықтары» 
этнопедагогикалық мұражайы, «Діни зертте-
улер мен сараптамалар орталығы жанындағы 
«Діни және кросс-мәдени зерттеулер» ғылыми-
ақпараттық қызметі», ҚазҰУ саяси зерттеу-
лер ақпараттық орталығы, әл-Фарабидің фило-
софиялық мұралары: тарих және қазіргі заман, 
филология, әдебиеттану және әлем тілдері фа-
культетінің «British center: language and culture» 
орталығы, «Компьютерлік лингвистика» ғылыми-
зерттеу орталығы секілді жобалар бағытталған.      

Ертеңгі  ҚазҰУ / КазНУ завтра
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Для формирования общенационального истори-
ческого сознания  на факультете истории, археоло-
гии и этнологии  созданы 2 Республиканских науч-
но-исследовательских центра «РНИЦ по изучению 
Всемирной истории», «НИЦ по изучению традици-
онных цивилизаций Центральной Азии» и Между-
народная научно-исследовательская лаборатория 
«Геоархеология».

Тарих, археология және этнология факультетін-
де жалпыұлттық тарихи танымды қалыптастыру 
үшін «Дүниежүзілік тарихты зерттеу жөніндегі 
РҒЗО», «Орталық Азияның дәстүрлі өркениетін 
зерделеу бойынша ҒЗО» атты 2 республикалық 
ғылыми-зерттеу орталығы және «Геоархеоло-
гия» халықаралық ғылыми-зерттеу зертханасы 
құрылған. 
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ы
Прорывные проекты факультета журналисти-

ки: Медиаобраз КазНУ имени аль-Фараби: разра-
ботка имиджевой политики, «Құзіретті баспагер», 
Университетский научно-популярный мультиме-
дийный портал «Мобильный репортер», факуль-
тета международных отношений: «Евразийская 
информационная и исследовательская сеть», 
факультета биологии и биотехнологии: «Подго-
товка студентов-спортсменов для национальных 
сборных Казахстана», направлены на укрепление 
имиджа университета.

Журналистика факультетінің әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың медиабейнесі: имидж сая-
сатын әзірлеу, «Құзіретті баспагер», «Ұтқыр ре-
портер» университеттік ғылыми-танымал муль-
ти медия лық порталы, халықаралық қатынастар 
факультеті нің «Еуразиялық ақпарат тық және 
зерттеу желісі», биология және биотехнология 
факультетінің «Қазақ станның ұлттық құра-
масы үшін спортсмен студенттерді даярлау» 
атты серпінді жобалары университет беделін 
нығайтуды көздейді.

Ертеңгі ҚазҰУ / КазНУ завтра
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Прорывные проекты Высшей школы эконо-
мики и бизнеса:  Центр подготовки практических 
бухгалтеров, Центр подготовки проектных менед-
жеров, Инновационное предпринимательство, 
Биржевой трейдинг, юридического факультета: 
Разработка и внедрение новой специальности «Су-
дебная экспертиза»,  Научно-практический центр 
исследования проблем развития местного само-
управления, Правовая поддержка инновационного 
развития Казахстана, факультета довузовского об-
разования «Центр по обучению государственного 
языка», механико-математического факультета: 
Центр подготовки и сертификации по финансовой 
эконометрике (студентов, обучение специалистов 
– «производственников»), Центр компетенции по 
высокопроизводительным вычислениям (HPC 
Solutions & services center), Мультисертификацион-
ный Обучающий Центр, Центр цифрового анализа 
и обработки данных (Digital analysis & processing 
center), Центр непрерывного математического об-
разования (дошкольное, школа, университет, обу-
чение специалистов), направлены на оказание ус-
луг образовательного характера.

Экономика және бизнес жоғары мектебінің 
Практикалық бухгалтерлерді даярлау орталығы, 
Жобалық менеджерлерді даярлау орталығы, 
Инновациялық кәсіпкерлік, Биржалық трей-
динг және заң факультетінің Сот сараптамасы, 
Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелерін 
зерттеу ғылыми-тәжірибелік орталығы, Қазақ-
станның инновациялық дамуына құқықтық қол-
дау жасау», жоғары оқу орнына дейінгі білім 
беру факультетінің «Мемлекеттік тілді оқыту 
жөніндегі орталығы», механика-математикалық 
факультетінің қаржы эконометрикасы бойын-
ша даярлау және сертификаттау орталығы 
(студенттерді, «өнідірістік» мамандарды оқыту), 
жоғары өнімді есептеулер құзыреттілігі орталығы 
(HPC Solutions & services center), Мультисерти-
фикатты Оқыту орталығы, Сандық талдау және 
деректерді өңдеу орталығы (Digital analysis & 
processing center), Үздіксіз математикалық білім 
беру (мектепке дейінгі, мектеп, университет, ма-
мандарды оқыту) серпінді жобалары білім беру 
сипатындағы қызметтерді көрсетуге бағытталған.  
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