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Атабаева Г.К., Калиева А.Ж.,
филология және әлем тілдері факультетінің
шет тілдер кафедрасының аға оқытушылары

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология 
және әлем тілдері факультеті шет тілдер кафедрасының аға 
оқытушыларының ұйымдастыруымен, Жалпы және қолданбалы 
психология кафедрасының 1-курс студенттерінің қатысуымен, 
сәуірдің 14 жұлдызы күні «100 кітап» аясында «Елін сүйген елі сүйген 
Елбасы» атты ашық тәрбие сағаты өтті. Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірімен, 
шығармаларымен танысып және елімізге қосқан үлесі жайлы тамаша 
баяндамалар жасалды. Психология мамандығының студенттері 
бастапқы алғашқы 5 минут ішінде өз мамандықтарына сай релаксация 
жүргізіп, бір тынықтырып алғандай болды. Студенттер Президенттің 
бет бейнесіне, түр тұлғасына, мінез-құлқына, ұстанымдарына қарап, 
қызықтыратын мәліметтермен таныстырды. Сол сияқты Астана 
қаласында орналасқан Назарбаев кітапханасын бейнебаян арқылы 
тамашалап, сувенирлер көрсетілді. Тәуелсіздігімізді алғалы 25 жыл 
ішінде жүргізген саясаты, міндеттері мен мақсаттары жазылған 
кітаптарын презентация арқылы көрсетіп, кітап мазмұнын аша түсті. 

Н.Ә. Назарбаев – ұлттық дәстүрде тәрбиеленген, халқының бар 
қадір-қасиетін бойына жинаған, тілін, тарихын, мәдениетін, әдет-
ғұрпын, салт-дәстүрін жетік білетін, ұлтын жан-тәнімен сүйетін, оның 
мәртебесін өсіріп жүрген, халқының үмітін, сенімін ақтап келе жатқан 
ұлтжанды азамат.

Қалың елінің жанашыры, мұрасы, тағдырласы.
Қорыққанға қорған, тарыққанға пана, зырыққанға сана бола 

білетін өз елінің шын перзенті.
Біз Елбасымызды білімділігімен, парасатты саясатымен, 

тәжі рибесімен бүкіл адамзатты болашаққа бейбіт жолмен жетуге 
ша қырған үлкен тұлға ретінде танимыз. Елбасының амандығын, 
елінің тыныштығын тілей отырып, аталған курстың студенті 
Боранбаева Мақпал Елбасыға төмендегі өлең жолдарын 
арнады:

ЕЛІН СҮЙГЕН – ЕЛІ СҮЙГЕН ЕЛБАСЫ

Новости КазНУ
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ҚазҰУ ЖаҢаЛЫҚтаРЫ

Той-думан көптен күткен тарқасын ба,
Еліміз асты қазір жиырма бестен.
Елбасы ерлігінің арқасында,
Әрдайым биік болмақ еңсеміз де.
Айтады, Болар бала белгілі бесігінен,
Ер жігітке құт дарып, бақ қонады.
Нұрсұлтандай атаның есімімен,
Дәл қазір барша халық мақтанады.
Мезгілдің артта қалып «өліарасы»,
Берекесі бүгінде келді үйімнің.
Білгенге Қазақстан төрағасы,
Еуропа төрінде белді ұйымның.
 Бүгінде шын жүректен талаптанып,
Тілегін ақ жүрекке түйіп келген.
Қияға қыран құсша қанат қағып,
Әрдайым көрінейік биіктерден.

Тәрбие ашық сабағының аяғы ҚР Тұңғыш Приздентіне арнап арнау оқылды. Тәрбие 
сабағы ерекше толқыныспен аяқталды.
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Новости КазНУ

Амирканов М.Б.,
ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультеті деканының орынбасары 

ЖОО-ҒА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ: 
ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 
факультеті 2011 жылы бұрынғы 1985 жылы 
ашылған шетелдіктерге арналған дайындық 
факультеті негізінде құрылды. Факультет та-
рихы біздің университетіміздің сексен жыл дық 
тарихының бір бөлігі болып та былады. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситеті білім беру саласында әлемнің 
100-ден аса елдерімен тығыз қарым-қатынас 
жасайды. Қазіргі кезеңде университет өзі-
нің халықаралық байланысын жетілдіре 
отырып, сенімді түрде Еуропалық білім беру 
кеңістігіне енуде. 

Факультет құрылғаннан бастап әлемнің 
100-ден аса елінен келген 5 000-ға жуық 
шетелдіктерді оқытып шығарды. Олардың 
ішінде алыс-жақын шетелдерден келген 
қазақ диаспорасының өкілдері, жоғары 
оқу орындары аралық ауысымымен келіп 
оқитын шетелдік студенттер, халықаралық 
ұйымдар, елшіліктердің және компания-
лардың тыңдаушылары бар. Осы уақытқа 
дейін факультетте көптеген әлемнің әр 
елінен келген тыңдаушылар білім алды. 

Факультет 2001 жылдан бері прези-
денттік екі бағдарламаны жүзеге асыруда. 

2001 жылдан бері 2000-нан аса шетелдік 
қазақ диаспорасының өкілдерінен тұратын 
тыңдаушылар тобы ҚР ЖОО-ға түсу үшін 
дайындықтан өтті. 

2010 жылдан бастап АИР-дан келген 
420 тыңдаушы ҚР ЖОО мен колледждерінде 
оқу үшін қазақ және орыс тілдерін үйреніп, 
білім алып шықты. Сондай-ақ, жыл сайын 
факультетте талапкерлерді кешенді және 
ұлттық бірыңғай тестке дайындау (КТ, ҰБТ) 
жұмысы жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасындағы саяси 
және экономикалық жағдайдың тұрақты-
лығы, ұлттар мен ұлыстардың өзара та-
тулығы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бас - 
шылығы тарапынан студенттердің жақсы 
оқуы мен өмір сүруі үшін жасалған жағ-
дайлар, ең бастысы оқу сапасы, шетелдік 
студенттердің біздің факультетімізге келіп 
оқуына ықпал етеді. Бүгінгі таңда ЖОО 
дейінгі білім беру факультеті бірыңғай 
ғылыми және оқу-білім беру кешені болып 
табылады. Факультеттің профессор-оқыту-
шылық құрамы 150 адам, оның ішінде 5 
ғылым докторы, 3 профессор, 30 ғылым 
кандидаты бар.

Факультетте дәстүрлі түрде халық-
аралық виртуалды ғылыми-әдістемелік кон - 
ференция, педагогикалық идеялардың 
республикалық фестивалі, «Жер біздің 
ортақ үйіміз» атты Халықаралық студенттік 
ғылыми конференция болып тұрады. Жо - 
ғары білікті профессор-оқытушылық құрам - 
ның жетекшілігімен шетелдік дарынды 
тыңдаушылар қазіргі ғылымның өзекті 

мәселелері бойынша қазақ және орыс 
тілдерінде зерттеу жұмыстарына қатыс-
тырыла алады. 

Біздің факультеттің түлектері өздерін 
оқытқан оқытушылармен байланыстарын 
үзбей, олармен қимас достарға айналады. 
Шетелдік азаматтар өмірге жолдама берген 
өз факультеттерін үнемі ерекше жылы 
сезіммен еске алады. 



Al-Farabi.kz  5

ҚазҰУ ЖаҢаЛЫҚтаРЫ

Даубасова С.Ш.,
заң факультеті бойынша Кәсіби бағдар беру 
жұмыстарына жауапты 

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІНДЕГІ АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің заң факультетінің қыл мыс - 
 тық құқық, қылмыстық іс жүргізу және кри-
миналистика кафедрасының «Сарапшы-
криминалист» студенттік ғылыми үйірмесі 
өзге үйірмелер секілді студенттер өз қа-
тарына келіп қосылу мақсатында әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң 
факультетінде 25 ақпан күні «Айналаңды 
нұрландыр» жобасы аясында «Сарапшы-
криминалист» студенттік ғылыми үйірменің 
мүшелері ашық есік күнін ұйымдастырған 
болатын. Алматы қаласы және Алматы 
облыс орталықтарынан келген 9-11 сы нып 
оқушылары ата-аналарымен келіп, көп-
теген мағлұматтармен танысып қайтқан 
болатын. Ашық есік күнін ұйымдастыру 
арқылы келген қонақтармен танысып, білім 
ордамыз жайлы қысқа метражды фильм, 
презентация көрсетілген болатын. Көптің 
көкейін тесіп жүрген түйткілді мәселе яғни 
ЖОО түсудегі жаңа формат туралы сөздер 
қозғалған болатын. Бұл сәт әрине жас 
түлекпен, ата-ана үшін маңызды мәселе 
боп саналады. 

«Сарапшы-криминалист» студенттік ғы - 
лыми үйірмесінің мүшелері өздеріне жүк - 
телген міндеттерін мақтанышпен атқарып 
жүргендігі туралы сөз етіп, жалпы сту-
денттік өмір туралы атап айтқанда, жас 
түлектерге университетіміздің білім беру 

жүйесін түсіндіріп өткен болатын. Сонымен 
қатар, университетіміздің аса көрнекті жер - 
лерін таныстырып, көрсеткен еді. Оның 
ішінде университеттің мұражай, кітапхана, 
«Керемет» студенттерге қызмет көрсету 
орталығы Ө. Жолдасбеков атындағы сту-
денттер сарайын және т.б. университетіміз-
дің ғажайып мол тарихымен таныстырып 
өткен болатын.

Келген түлектерге әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің заң 
факультетінің қылмыстық құқық, қылмыс-
тық іс жүргізу және криминалистика ка фед-
расының «Сарапшы-криминалист» сту дент - 
тік үйірмесі өзге үйірмелер секілді сту-
денттердің білімге біздің қатарға қосылып 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің Заң фа-
культетінің студенттер санына өз үлесіңді 
қос деген үндеу жасады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Заң 
факультетінде орналасқан барлық кафе- 
д ра лардың ғылыми орталықтарымен, кафе-
д рада жұмыс жасап жатқан арнайы студенттік 
үйірмелерімен таныстырдық және факуль-
тетте орналасқан оқу полигондары: сот 
мәжіліс залдарын, трассологиялық зетхана-
ларын көрсеттік. Осылайша ашық есік 
күнінде өткізілген іс-шара жас түлектердің 
көкейінде жүрген біраз түйткіл сұрақтардың 
шешімін табуға біраз септігін тигізіп, ой-
өрісін кеңейттік деген ойдамыз. 
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Товма Н.А.,
зам. зав. кафедрой «Учет и аудит» 
доктор (PhD), доцент 

Я РАДА, ЧТО УЧИЛАСЬ  
В КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

КазНУ им. аль-Фараби – это флагман,
Всегда будет лучше всех. 
Университет в 1934 году основан,
Кто его закончит, того ждет успех.

Тринадцать факультетов есть в КазНУ.
Одну из 82 специальностей здесь можно выбрать
И получить хорошую профессию и покорить страну,
Можно обрести, учась здесь, и быть всегда в строю.

Высшая школа экономики и бизнеса есть в КазНУ,
Учиться здесь всегда было очень престижно.
Здесь лучше всех готовят к экзамену
И знания дают, что нужно, и живут здесь дружно.

Здесь можно стать профессиональным финансистом,
бухгалтером, менеджером, маркетологом, логистом,
А можно в научный путь уйти
И многое другое здесь можно обрести.

Родной мой вуз, здесь я училась,
Сюда пришла совсем девчонкой я.
Я рада, что так все сложилось,
И три ступени обучения прошла здесь я.

Здесь можно закончить бакалавриат, 
Потом поступить в магистратуру,
Окончив которую, в докторантуру стоит пойти,
Весь путь этот здесь можно пройти.

Здесь лучший профессорско-преподавательский состав,
Который дает знания молодому поколению, 
Здесь занимаются наукой по любому направлению,
Царит мир, доброта и большие достижения!!!!
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Даубасова С.Ш.,
заң факультеті, 
3 курс 302 топ тәлімгері 

ҮМІТІМІЗДІ АҚТАҒАН САҢЛАҚ!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың бетке 
ұстар мақтанышы, 2016 жылғы ойдене 
жекпе-жегінен Алматы қаласының ашық 
біріншілігінің 3-орын жүлдегері, заң факуль-
теті Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу 
және криминалистика кафедрасының 3 
курс 302 топ студенті Жақанбай Айдос 
наурыз айының 5-ші жұлдызында Ойдене 
жекпе-жегінен Алматы қаласының ашық 
біріншілігінен 1-орынды иемденген бо-
латын.

Дүниежүзілік ММА қауымдастығының 
негізін салушы – ресейлік палуан, бірнеше 
дүркін әлем чемпионы Федор Емельяненко.

ММА «ережесіз ұрыс» сайысының өзін-
дік ерекше тұстары мен өзіндік ережелері 
бар. Нақты рұқсат етілген соққылары мен 
қапсыра ұстау ережелері жазылған. Атап 
айтқанда, желкеге, омыртқаға ұруға, баспен 
соққы жасауға, «омырылу» (табиғи бүгілуге 
қарсы) соққыларына тыйым салынған. Спорт қа 
сай келмейтін іс-қимыл жасау және ере жені 
бұзу салдарынан бәсекелесі зақым алса 
немесе ұрысты жалғастыра алмаса, спорт-
шыны жарыстан шығарып тастайды екен.

Бұл спорттың қызығы мен шыжығын 
қатар ап жүрген Айдосқа алдағы уақытта да 
сәттілік серігі болсын деп тілемекпіз!



8 

Новости КазНУ

Калиева А.Ж., Атабаева Г.К., 
старшие преподаватели 
кафедры иностранного языка 

АЛМАТЫ 2017 – РАСПРАВЬ СВОИ КРЫЛЬЯ

Текущий 2017 год является знамена-
тельным для нашей страны. В июне со-
стоится открытие международной выставки 
«Экспо-2017» в столице Казахстана, а зи - 
мой c 28.01 – 8.02 представители студен-
ческого спорта со всего мира приехали на 
казахстанскую землю в Алматы для участия 
в крупнейшем международном спортивном 
событии текущего года – 28 Зимней Уни-
версиаде.

Как было отмечено в СМИ страны, 
Универсиада прошла на высоком органи-
зационном уровне. Специально к этим 
международным соревнованиям была по-
строена современная комфортабельная 
деревня для проживания спортсменов, 
а также такие великолепные спортивные 
сооружения, как Halyk-Arena, Almaty-Arena. 
Огонь Универсиады был зажжен на площади 
Казахского национального университета, 
где, наряду со студентами, присутствовали 

и преподаватели нашего Университета. 
Честь зажечь Огонь Универсиады была 
предоставлена Дмитрию Баландину – 
студенту факультета биологии и биотех-
нологии КазНУ, золотому призеру в пла-
вании брассом на летних Азиатских Иг-
рах-2014, летней Универсиаде-2015 и на 
Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Многие студенты нашего Университета 
помогали в организации и проведении Уни-
версиады в качестве волонтеров. Теме спор - 
та, объединяющего народы, был посвящен 
круглый стол «Алматы-2017 – Расправь свои 
крылья»/Spread your wings/, проведен ный в 
марте старшими препо давателями кафедры 
иностранного языка Калиевой А.Ж. и Ата - 
баевой Г.К. среди студентов 1 курса специаль - 
ностей «Со циаль ная педагогика и самопозна-
ние», «Психология». Круглый стол был ор-
ганизован в рамках общеуниверситетского 
проекта «Культ здорового тела».

Студенты творчески подошли к про-
ведению мероприятия, подготовив инте-
ресную разнообразную программу.

Была продемонстрирована ролевая игра 
на английском языке – встреча иностранных 
спортсменов нашим гидом, экскурсия по 
городу, ознакомление спортсменов с новы-
ми спортивными объектами Универсиа-
ды и достопримечательностями нашего 
прек расного города, а также поездка на 
Медео и Чимбулак. Весь сценарий ролевой 
игры сопровождался красочным слайд-

шоу и музыкальным оформлением. В 
ходе мероприятия студентами был про-
демонстрирован видеофильм об Уни - 
версиаде, а также презентация на 
английском языке о Дмитрии Баландине – 
студенте КазНУ.

В Викторине на английском языке 
«Расскажи о казахстанском спортсмене» 
приняли участие не только студенты, но 
и преподаватели. Прозвучали короткие 
рассказы о таких знаменитых спортсменах 
Республики Казахстан, как Денис Тен, 
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Илья Ильин, Геннадий Головкин и дру-
гие. Соревнование команд студентов 
было проведено по 2-м номинациям, 
подготовленным Касымовым Али –

– Sound track /звуковая дорожка 
/-»Угадай вид спорта»

– Кроссворд.
В заключение состоялась дискуссия на 

английском языке «Sport in my life» - «Спорт 

в моей жизни», в ходе которой студенты 
и преподаватели рассказали о своих за-
нятиях спортом, его влиянии на здоровье и 
настроение. 

Было отмечено, что народная муд-
рость «В здоровом теле – здоровый дух» 
подтверждается на практике. Завершилось 
мероприятие песней «We are the champions»  
в исполнении хора студентов.
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Карипбаева Г., Тлеугабылова З., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
халықаралық қатынастар мен 
филология және әлем тілдері
факультеттерінің ұстаздары

ҒАШЫҚТАР КҮНІ

Көктем мезгілі – шабыт пен шы-
найылықтың, тазалық пен мөлдірліктің 
бастауы. Сезім мен сенім мәнін жоғалтып, 
жастар арасында желігу басым боп тұрған 
мына заманда, Қозы Көрпеш пен Баян 
сұлудың, Қыз Жібек пен Төлегеннің, Еңлік 
пен Кебектің арасындағы нағыз махаббатты 
насихаттау маңызды. Осы мақсатта соңғы 
10 жылда 15 сәуірді «Ғашықтар күні» 
ретінде атау үрдіске айнала бастады. 15 
сәуір – ғашықтар мерекесі Қазақстанда 
тойланып келеді. Дәл осы күн ғашықтардың 
төл мерекесі болып, «Қозы Көрпеш пен Баян 
сұлу» күні деп аталып отыр.  Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Шығыстану және Халықаралық қатынастар 
факультетінің студенттері  ғашықтар күніне 
орай «Қозы мен Баян» атты мерекелік шара 
ұйымдастырып келеді.

Қозы Көрпеш – Баян сұлу деп атап 
отырғанымыздың өзінде жастар ұлтымыз-
дың тарихын біліп, оны болашақ ұрпаққа 
насихаттау ретінде, мақсат тұттық. Байқау-
дың шарты бойынша қатысушылар  қазақ 
салт-дәстүрін, қазақ тілін жетік білуі тиіс. 

Осы жағынан алғанда бүкіл жастар әлем 
саясатын қамти отырып, осындай байқау 
ұйымдастыру керек деп шештік. Осыған 
сәйкес біз қазақ ұлттық құндылықтарымызды 
арттыруға үлес қосып, қазақ ғашықтарының 
төл мерекесін енгізіп отырмыз.  

Мінеки, келді бүгін жаңғыртудың жанары
Ғашықтардың құлпыратын асқан алаңы! –

дей келе, бүгінгі іс-шара жоғары деңгейде 
өтіп, барлық қатысқан жұптар өздерінің 
дайындықтарын көрсете білді.

Студенттер концерт шымылдығын 
«Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жырының 
үзіндісінен көрініс көрсетумен ашты.

Қатысқан бес жұпқа әлем әдебиеті 
кейіпкерлерінің ғашықтық жырларынан үзін - 
ді берілді. Сайыс 4 кезеңнен тұрды: таныс - 
тыру, ғашықтық жырлардан үзінді оқу, 
пародиялық көріністер, әдет-ғұрыпқа байла-
нысты сұрақтарға жауап беру.

Концерт барысында басқа студенттер 
ән шырқап, би билеп, күй тартып концерттің 
жоғары деңгейде өтуіне өз үлестерін қосты.

Новости КазНУ
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

«ӘЛ-ФАРАБИ-2017» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің қолдауымен, «Дарын» 
республикалық ғылыми-практикалық орта-
лы ғымен бірлесіп, заманауи қашықтан 
ақпараттық технологияларды пайдалана 
өткізіліп келе жатқан «Әл-Фараби» Респуб-
ликалық олимпиадасының 3-ші шешуші 
кезеңінің ресми жабылуы 2017 жылдың 
6-7 сәуір айында өтті. «Әл-Фараби» Рес-
публикалық олимпиадасының 1-ші кезеңі 
2017 жылдың ақпан айының 8, 9-күндері, ал 
2-ші кезеңі 2017 жылдың 2 наурыз күні өтті.

2017 жылдың 8-9 ақпан күндері өткен 
Олимпиаданың 1-кезеңіне қатысқан 11-сы-
нып оқушылар саны 9029-ды құрады: 
Атырау облысынан – 569, Ақтөбе облысынан 
– 930, Маңғыстау облысынан – 146, Батыс 
Қазақстан облысынан – 286, Шығыс Қазақ-
стан облысынан – 801, Жамбыл облысынан 
– 555, Оңтүстік Қазақстан облысынан – 
732, Қызылорда облысынан – 929, Алматы 
облысынан – 1134, Қарағанды облысынан 
– 483, Павлодар облысынан – 591, Ақмола 
облысынан – 538, Солтүстік Қазақстан 
облысынан – 195, Қостанай облысынан 
– 197, Алматы қаласынан – 816, Астана 
қаласынан – 124.

Бірінші кезең қатысушыларының жалпы 
санынан Олимпиаданың екінші кезеңіне 
өткен оқушылар саны – 503: Қызылорда 
облысынан – 40, Павлодар облысынан – 64, 
Оңтүстік Қазақстан облысынан – 56, Алматы 
қаласынан – 52, Алматы облысынан – 60, 
Ақтөбе облысынан – 33, Жамбыл облысынан – 
21, Батыс Қазақстан облысынан – 19, Ақмола 
облысынан – 27, Қарағанды облысынан 
– 57, Шығыс Қазақстан облысынан – 
45, Астана қаласынан – 11, Қостанай 
облысынан – 13, Маңғыстау облысынан 
– 8, Солтүстік Қазақстан облысынан – 11, 
Атырау облысынан – 16.

2017 жылдың 2 наурыз күні қашықтан 
ақпараттық технологияларды қолдана оты-
рып, онлайн режимде олимпиаданың 2-ші 
кезеңі өтті. 3-кезеңге қатысушылардың 
жалпы санынан 63 оқушы өтті.

2017 жылдың 7 сәуірінде әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
орналасқан әл-Фараби кітапханасында 
олимпиаданың 3-кезеңі өткізілді. Бұл ке-
зеңге 50 оқушы қатысты.

Үшінші кезеңнің ерекшелігі – жараты-
лыстану-математикалық бағыттағы пәндер 
бойынша қатысқан оқушылар универ си - 
теттің заманауи ғылыми лаборатория-
ларында есептер шығарады, ал қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы қатысушылар «әл-
Фараби» атындағы ғылыми кітапханасының 
ақпараттық және кітаптар ресурстарын 
қолдана отырып эссе жазып және теориялық 
сұрақтарға жауап жазады. Ғылыми-зерттеу 
жұмысының тәжірибелік дағдыларды қа - 
лыптастыру үшін Республикалық олим пиа - 
да қатысушылары қосымша ғылыми жоба 
жұмыстары реферат (5 бет) жазып қор-
ғайды. Бұл жоба жұмыстарына әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ оқытушылары ғылыми же-
текшілік етіп, тақырыптарын таратып береді. 
Ұсынылған тақырып бойынша жалпы 
соммасында ескеріліп, бөлек бағаланады. 
Бұл аралас тәсіл оқушылардың кешенді 
білімін және өзіндік зерттеу жұмыстарына 
қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. 

«Әл-Фараби-2017» Республикалық 
олим пиадасының шешуші кезеңінің қоры-
тындысы бойынша және олимпиаданың 
қазылар алқасының ұжымдық шешімімен:

Бірінші дәрежелі диплом иегерлері: 
орыс тілі және әдебиеті пәні бойынша 
Көкшетау қаласының тумасы Кусаинова 
Ляззат, информатика пәні бойынша Алматы 
қаласы тумасы Макашева Тейли, Қазақстан 
тарихы пәні бойынша Алматы қаласының 
тумасы Толеген Аяжан, қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні бойынша Алматы облысы 
тумасы Русланқызы Дана, биология пәні 
бойынша Алматы қаласы тумасы Бейсенова 
Дана.

Екінші дәрежелі диплом иегерлері: 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
Алматы қаласы тумасы Сайлаубек Олжас, 
география пәні бойынша Алматы қаласы 
тумасы Ермуханова Рабия, химия пәні 
бойынша Павлодар облысы тумасы Сар-
сембай Амангельды, дүниежүзі тарихы пәні 
бойынша Алматы қаласы тумасы Даубасов 
Нұрдаулет, ағылшын тілі пәні бойынша 
Кадырхан Акерке, ағылшын тілі пәні 
бойынша Сатыбалдина Аружан, биология 
пәні бойынша Алматы қаласы тумасы 
Исмаилов Шахмурат, француз тілі бойынша 
Астана қаласы тумасы Туртаева Наргиз, 
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орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
Алматы қаласы тумасы Сычева Алена. 

Үшінші дәрежелі диплом иегерлері: 
орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
Павлодар қаласы тумасы Ким Ксения, 
биология пәні бойынша Алматы облысы 
тумасы Бекбатыр Малика, Қазақстан 
тарихы пәні бойынша Шығыс Қазақстан 
облысы тумасы Нұсқаубек Серікгүл, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
Алматы қаласы тумасы Тилеужан Акбота, 
математика пәні бойынша Оңтүстік 
Қазақстан облысы тумасы Мейірбек 
Куаныш, география пәні бойынша 
Оңтүстік Қазақстан облысы тумасы 
Сыздыкова Айжан, информатика пәні 
бойынша Алматы қаласы тумасы Әтен 
Айганым, неміс тілі пәні бойынша Алматы 
қаласы тумасы Ибраева Жанель, химия 
пәні бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы 
тумасы Жақсылық Ырысты, француз 
тілі пәні бойынша Павлодар облысы 
тумасы Пазылов Темирлан, ағылшын 
тілі пәні бойынша Қарағанды облысы 
тумасы Манкенова Азиза, физика пәні 
бойынша Ақтөбе облысы тумасы Нұрғали 
Жасұлан, биология пәні бойынша Оңтүстік 

Қазақстан облысы тумасы Тастамбек 
Аружан, Қазақстан тарихы бойынша 
Атырау облысы тумасы Серикова Залина 
иеленді.

Олимпиаданың барлық кезеңін өт кізу 
кезінде ұйымдастырушылар мен қаты-
сушылар «Әл-Фараби. Республикалық олим - 
пиада» туралы ережеге сәйкес бар лық 
шарттарды сақтады. 6-7 сәуірде өткізіл ген 
Республикалық «Әл-Фараби» олимпиада-
сының қорытынды кезеңі әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-да сәуір айындағы өтетін «әл-
Фараби оқулары» сияқты халықаралық кон-
ференциялар мен форумдарға жол ашады.

«Әл-Фараби-2017» Республикалық 
олим пиаданың салтанатты жабылуында 
Қазақ Ұлттық университетінің оқу ісі жө-
ніндегі проректоры Асқар Құсыпбекұлы 
қорытынды сөз сөйледі.

Сонымен қатар, жеңімпаздар арасынан 
Павлодар облысының тумасы №54 мектеп 
оқушысы, І дәрежелі олимпиада жүлдегері 
Құсаинова Ляззат сөз сөйледі. 

Олимпиаданың жабылу салтанатында 
университетіміздің студенттер тобынан тұ - 
ратын «Артстудио» тобы өз өнерлерін 
көрсетіп, көрермен көңілінен шықты. 
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«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БОЙЫНША ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1 Зерттеуші Л.Н. Гумилевтің жазған 
еңбектерін көрсетіңіз.

A Түріктер
Түріктердің шежіресі

B Хұндар
Көне түріктер

C Этногенез және жердің биоферасы 
Қазақ халқының тарихы

D Жоңғар хандығы мен қазақтар
Сібір казактарының тарихы

E Орхон жазбалары
Қыпшақтар

2 «Нар мойыны Бердібек хан тұсында 
кесілді» деген сөздің мәні нені 
білдіреді?

A Бердібектің өлімін
B Алтын Ордада Батый әулетінің үзілуін
C Тақ үшін таластарды
D Алтын Орданың әлсіреуін
E Алтын Орданың күйреуін

3 Өзбек ханның исламды қабылдау 
рәсімін қай  тарихшы баяндайды?

A Рашид-ад-дин
B Өтеміс қажы
C  Әбілғазы
D Карпини
E Рубрук

4 Берке ханның мұсылманшылдығы 
ту ралы қай деректе жақсы баян-
далады?

A «Жами ат – тауарихта»
B «Шыңғыс намада»
C «Тарихи Рашидиде»
D «Бабырнамада»
E «Орыс жылнамаларында»

5 1269 ж. көктемдегі Талас Құрыл-
тайының  қандай маңызы болды?

A Алтын Орданың құрылғандығын бекітті
B Монғол империясының ыдырағанын 

көрсетті 
C Орталық билікті күшейтті
D Иранда Хулагу мемлекетінің құрылған-

дығын дәлелдеді

E Ешқандай маңызы  болмады

6 Моңғол жаулауы қарсаңында Орта 
Азия мен Қазақстанда болған үш 
мемлекетті көрсетіңіздер?

A Қарақытай мемлекеті, Керей мемле-
кеті, Найман хандығы

B Қыпшақ хандығы, Найман хандығы, 
Хорезм мемлекеті

C Найман хандығы, Керей хандығы, 
Хорезм мемлекеті

D Хорезм, Хиуа, Моғолстан
E Ноғай, Найман хандықтары, Хорезм 

мемлекеті

7 Шыңғыс ханмен  күресте  жеңіліс тап қан  
найман ханы Күшілік Алтайдан ығысып, 
Қазақстанның қай өңіріне келді?

A Орталық Қазақстанға
B Жетісуға
C Батыс Қазақстанға
D Солтүстік Қазақстанға
E Сыр бойына

8 Шыңғыс ханның шын есімі – Темужин, 
бұл есім оған неге байланысты беріл ген?

A Темучин, – ол, – Шыңғыс ханның 
әкесінің досының есімі

B Темучин, – ол, – Есугей баһадүрдің 
қолға түсірілген қарсыласының есімі

C Темучин, – ол, – Шыңғыс ханның лақап аты
D Темучин, – ол, –  Шыңғыс ханның 

лауазымы
E Темучин, – ол, – монғол тілінде «қа-

сиетті», «киелі» деген мағына береді

9 ХІХ ғ. Қазақстанның қытаймен сауда 
қарым-қатынасын жасауда негізгі 
роль атқарған қалаларды атаңыз:

A Бұқтырма, Ақмола
B Семей, Петропавл
C Қарағанды, Торғай
D Верный, Өскемен
E Петропавл, Жаркент

10 ХІХ ғ. орта шеніндегі қолөнер ісін 
терең зерттеген ғалым

A Ш. Уәлиханов
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B Г.В. Колмогоров
C С.Б. Броневский
D Я.П. Гавердовский
E А.И. Левшин

11 1883 жылы кемемен Қытайдың Сүй-
дін бекінісіне апарылған астықтың 
мөлшері?

A 23 000 пұт
B 15 000 пұт
C 18 000 пұт
D 20 000 пұт
E 10 000 пұт

12 1822 ж. “Жарғыны” жасауға қатыс-
қан желтоқсаншы

A А. Жемчужников
B Г. Батеньков
C В. Вольховский
D М. Муравьев
E А. Янушкевич

13 Қазақ шаруаларының 1821 ж. 
Қоқан хандығына қарсы күресін 
басқарушы.

A И. Тайманұлы 
B Тентектөре
C Есет батыр 
D Кенсары 
E Ш. Нұрмухмедұлы

14 1799 ж. 21 қарашада шыққан жарлық 
бойынша орта жүз қазақтары Ертіс-
тің оң жағасына қайтадан қоныс 
ауда руына рұқсат еткен император

A І Александр   
B І Павел
C І Николай   
D ІІ Александр   
E ІІІ Петр   

15 1860 ж. Г.А. Колпаковский басқарған 
орыс әскерлері Қоқан әскеріне 
соққы берген жер

A Пішпекте  
B Ұзынағаш түбінде  
C Түркістанда    
D Әулиеатада  
E Тоқмақта

16 1822 ж. “Сібір қазақтарының ере-
жесі” бойынша ақсүйектерге 10 жыл - 
ғы еңбегінен кейін берілген атақ?    

A Әскери губернатор         
B Дворян  
C Уезд бастығы         
D Болыстық  сұлтан 
E Ауылнай

17 ҚОКП Орталық Комитетінің мамыр 
(1982 ж.) Пленумының шешімдеріне 
сай ауыл шаруашылығының бас-
қару жүйесіндегі өзгеріс?

A Мердігерлік әдіс
B Аудандық агро-өнеркәсіптік бірлестік құру
C Қаржы көбейту
D Колхоздар мен совхоздардың дербес-

тігін ұлғайту
E Орталықтан жоспарлардың жойылуы

18 1959 жылы КОКП-ның ХХІ съезінде 
Кеңестер Одағындағы жүйе жөнін де 
қандай асығыс тұжырым жаса лынды?

A Социализмнен  коммунизмге өту
B Социализмнің толық және түпкілікті 

жеңуі жөнінде
C Кемелденген социализм жөнінде
D Дүние жүзілік пролетариаттық револю-

цияны  жүзеге асыру
E Кеңес халқының пайда болғандығы 

жөнінде

19 1958 жылы Қазақстан ауыл шаруа-
шы лығында қандай өзгеріс болды?

A Колхоздар жойылды
B Ауыл шаруашылығы министрлігі құ рылды 
C Ауыл шаруашылық өнімдерінің  бағасы 

көтерілді
D МТС-тар құрылды
E Совхоз министрлігі құрылды

20 Ұлы Отан соғысы жылдарында 
Қазақ стан өнеркәсіптің қай сала-
сында 2-ші орынға шықты?

A Кен өндіруден
B Мұнай өндіруден
C Электр  қуатын өндіруден
D Жеңіл өнеркәсіп өнімін өндіру
E Түсті металдар өндіру жөнінен

оЛиМПиаДа «аЛь-ФаРаБи»
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21 XVI – XVII ғғ. Қазақ хандығының 
орталығы?

0 Сауран
1 Сығанақ 
0 Испиджаб
0 Сарайшық
0 Тараз

22 Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмір 
сүрген жылдары?

A 1570-1611 жж.
B 1499-1551 жж.
C 1400-1451 жж.
D 1651-1691 жж.
E 1680-1721 жж.

23 Жәнібек пен Керейдің Әбілхайырдан 
бөлініп Моғолстанның батыс бө лі-
гіне орналасқан кезең қашан болды?

A 1455-1456 жж.
B 1458-1459 жж. 
C 1565-1566 жж.
D 1468-1469 жж.
E 1470-1472 жж.

24 1500 ж. Мұхаммад Шайбани хан 
өзінің қарамағындағы адамдары-
мен Дешті Қыпшақтан қайда көшті?

A Оңтүстік Сібір
B Мәуереннахр 
C Қашғар
D Шығыс Түркістан
E Алтайға

25 Қарлұқ мемлекетінің өмір сүрген 
кезеңі?

A 552-603 жж.
B 756-940 жж. 
C 704-756 жж.
D 603-704 жж.
E 940-1210 жж.

26 Оғыз мемлекетінің өмір сүрген  
кезеңі?

A V-VI ғғ.
B IX ғ.- XI ғ. ортасы 
C VI-VII ғғ.
D XII-XIII ғғ.
E X ғ.–XII ғ. басы

27 Қазақтың қай ханы Сыр бойындағы 
қалалар үшін Мұхаммед Шайбани 
ханмен 30 жылдай соғысты?

A Қасым
B Бұрындық 
C Керей
D Хақназар
E Жәнібек

28 «Жеті Жарғы» заңы бойынша жаза-
лаудың негізгі түрі?

A Қамау 
B Құн   
C Барымта
D Өлім жазасы
E Дүре соғу

29 1508-1509 жж. қазақтарға «қасиетті 
соғыс» жариялаған кім?

A Абдолла хан
B Мұхаммед Шайбани хан 
C Имамкули хан
D Әбілхайыр хан
E Абдар Рашид хан

30 Жоңғар хандығының тарихын кім 
зерттеді?

A Левшин А.К.
B Златкин И.Я. 
C Сулейменов Р.К.
D Пищулина К.А.
E Көмеков Б.Е.

Тест жауаптары:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B B B B B B B B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B B B B B B B B B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B B B B B B
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ  МЕН ӘДЕБИЕТІ

1 Жұрнақ жалғанған сөз:
A Жерлерді
B Адамда
C Ақындардың
D Теңдес
E Кемпір

2 Құранды етістіктер:
A ала сал
B көмек көрсет
C әкел
D апар
E төбесі көкке екі елі жетпеу

3 Есім негізді етістіктер:
A жуын, таран
B жүгір, секір
C бар, кел
D айтқыз, кіріс
E сына, тазар

4 Бірігу және ықшамдалу жолымен 
жасалған үстеулер:

A ендігәрі
B енді-енді
C әзірше
D қолма-қол
E зорға-зорға

5 Грамматикалық категория:
A педагогикалық түрлену жүйесі бар 

категория
B сөзжасамдық мағына
C грамматикалық құбылыстың мазмұны
D сөзжасамдық тәсіл
E грамматикалық мағына мен грам ма-

тикалық форманың өзара бірлігі

6 Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің 
коммуникативтік мақсаты:

A пікірді экспрессивті баяндау
B предикаттық қимыл мен сапаны 

нақтылау
C ақпаратты жеткізу

D пікірді тиянақтау
E субъект пен оның әрекетін беру

7 Іс иесімен оның қимыл-әрекеті 
қаты насына құрылған сөйлем:

A Жұлдыздар жарқырайды
B Олар жап-жас, әрі бір-біріне жара-

сымды
C Аспан ашық
D Жігіттің де орнынан тұрғаны – шара-

сыздықтан ғана
E Қол ұстасып келе жатқан – екеу

8 Адамзат есімдері:
A топонимдер
B хронимдер
C туыстық атаулар
D зоонимдер
E тағам атаулары

9 Бір буынды түбір зат есімдер:
A жапырақ, топырақ
B жер, күн
C ағаш, қора
D балта, балға
E абысын, ажын

10 Сілтеу есімдіктерінің септелген 
түрі:

A осың, сонысы
B бұны, осы
C бұным, анасы
D анау, осынау
E осының, анаған

11 Күшейткіш үстеумен тіркесіп тұрған 
сөз:

A сонша көп
B арбаңдаған қимыл
C жаңа келді
D тіпті ұзақ
E осыншама кісі
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12 Септік категориясына тән ерекшелік:
A септік жалғаулары синтагмалық қаты-

нас түзе алады
B септік категориясы бір жүйе, пара-

дигма құрай алмайды
C септік жалғаулары шақтық қатынасты 

білдіреді
D септік жалғаулары бірінің орнына бірі 

жұмсала алмайды
E жалғаулары бірінің орнына бірі жұм-

салуы тиіс

13 Мен ешқашан елімді сатпаймын! 
Сөйлемдегі есімдіктердің түрі:

A 1-жақ жіктеу есімдігі, күрделі белгісіздік 
есімдігі

B жекеше түрдегі жіктеу есімдігі, ана-
литикалық тәсілмен жасалған болым-
сыздық есімдігі

C сілтеу, жалпылау
D жіктеу, өздік
E жіктеу, өздік

14 Сөйлем мүшелеріне берілетін 
сипат тама:

A Сөйлемде грамматикалық мағынаға 
ие болып, синтаксистік қызмет атқа-
ратын сөздер

B Анықтауыштық қатынастағы сөздер 
тіркесі

C Жай сөйлемді жайылмаға айналдыра-
тын сөздер тобы

D Лексикалық дербестігі жоқ сөздер
E Өзара тұлғалас келетін сөздер тобы

15 Жалғаулықтар арқылы байланыс-
қан бірыңғай мүшелі сөйлемдер:

A Меңтай ақ құба, сүйрік саусақты, 
талдырмаш

B Тау мен тасты су бұзады
C Тоғжанның жүзіне, әрбір қимылына 

көз алмай қараумен болатын
D Күні, түні жүріп келеді
E Өзі жоқшылықтан, жалшылықтан шық-

паған атаның баласы

16 Сұраулы сөйлемдердің мағынасы-
на қарай түрі:

A Ашық
B Қарсы

C Күмәнді
D Жетек
E Тілек

17 Меңгеруге тән белгі:
A Сөз тіркесіндегі басыңқы сыңар мен 

бағыныңқы сыңардың тәуелдік жалғау 
мен ілік септігінің жалғауы арқылы 
байланысу формасы

B Сөз тіркесіндегі басыңқы сыңар мен 
бағыныңқы сыңардың атау мен ілік 
септігінен басқа септік жалғаулары 
арқылы байланысу формасы

C Сөз тіркесіндегі басыңқы сыңар мен 
бағыныңқы сыңардың қатаң орын 
тәртібі арқылы қатар тұрып байланысу 
формасы

D Атрибуттық қатынасқа құрылады
E Меңгеріле байланысу есімдерге де, 

етістіктерге де тән

18 Еркелету мәнін үстейтін жұрнақтар:
A -ыс
B -ш
C -шік
D -дай
E -лық

19 Құранды етістіктер:
A төбе шашы тік тұру
B қызмет жаса
C әкел
D төбесі көкке екі елі жетпеу
E ала сал

20 Зат пен заттың табиғи байланысын 
білдіріп тұрған сөз тіркесі

A Өзіңе жақсы
B Ағаштың бұтағы
C Менің киімім
D Тазалыққа үйір
E Адамның ақылдысы

21 Жанама толықтауышы бар сөйлемдер:
A Достыққа достық қарыз
B Жақсыны көрмек үшін
C Анасын сағынды
D Тауға шықты
E Бесті бітірді
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22 Зат пен оның қимыл күйін 
хабарлайтын сөйлемдер:

A Бір кезде шай жасалды
B Олар әңгімелерін айта бастады
C Әбіш пен Мағаш ұзақ күліскен еді
D Абай ақылдасып көріп еді
E Жастардың әрқайсысы таңданған сөз-

дерін айтысады

23 Болымсыз тұлғадағы сөйлем:
A Бұл кездесу мен үшін ерекше!
B Мұнда еріккеннен келгенім жоқ
C Айтпадым емес, айттым!
D Кездескенімізді айту керек еді ғой!?
E Орындалмаған іс қалмады

24 Атаулы сөйлемнің ерекшелігі:
A Жазушы тіліне ықшамдық, көркемдік 

нәр береді
B Зат пен оның сапасын атайтын сөйлем
C Бастауыш – баяндауыш болып құры лады
D Екі негізді сөйлем болып танылады
E Зат пен құбылыстар туралы кеңірек 

түсінік береді

25 Күмәнді сұраулы сөйлем:
A Сол жаққа мен де барсам ба екен?
B Өзіңіз қандай ақыл бересіз?
C Бармағанда қайтем?
D Ой, мынау тамаша емес пе?
E Не іздейсің, көңілім, не іздейсің?

26 Қазақ зиялылары жаппай қуғын-
сүргінге түскенде «Бейімбет халық 
жауы болса, мен де халық жауымын» 
деген қаламгер

A С. Мұқанов

B М. Әуезов
C Ғ. Мүсірепов
D Ғ. Мұстафин
E І. Есенберлин

27 Күзайра, Айсары, Күсебай, Уәли қай 
шығарманың кейіпкерлері

A «Қорғансыздың  күні»
B «Даудың басы – Дайрабайдың көк 

сиыры»
C «Кездеспей кеткен бір бейне»
D «Айранбай»
E «Қоңыр күз еді»

28 «Қоңыр», «Ақтентек» әндерінің авторы
A Жаяу  Мұса
B Балуан  Шолақ
C Ақан сері
D Біржан сал
E Мұхит

29 Сал-серілер, әнші-ақындар  шығар-
ма шылығын арнайы зерттеген  
ғалым

A А. Қыраубаева
B Е. Ысмайылов
C Т. Кәкішев
D Р. Нұрғали
E Ә. Нарымбетов

30 «Жамбыл – Жетісу ақындарының ал - 
тын діңгегі» деген пікірді айтқан  
ғалым

A С. Мұқанов
B М. Әуезов
C Ә. Марғұлан
D Ғ. Мұстафин

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

1 К слабым электролитам относятся:
A NaOH
B CH3COOH
C NH4Cl
D Ba(OH)2

E H2SO4

2 Фактор,  не влияющий на константу 
скорости химических реакций:

A добавление катализатора 
B изменение концентрации реагирую-

щих веществ
C повышение температуры
D природа реагирующих веществ
E  понижение температуры

3 MnO4
-®MnО2 реакция идет в среде:

A кислотной
B нейтральной
C щелочной
D водно-спиртовой
E спиртовой

4 MnO4
-®MnО4

2-  реакция идет в среде:
A кислотной
B щелочной
C нейтральной
D водно-спиртовой
E спиртовой

5 Выберите реакцию, где образуется 
манганат:

A НMnO4 →  MnO2 + О2 + Н2О
B

2КMnO4
→t

К2MnO4 + MnO2 + О2

C Mn2O7 →  MnO2 + О2

D Mn + H3O
+ + H2O® [Mn(H2O)6]

2+ + H2↑
E Mn  + Н2O →← Cto MnO + Н2

6 Степень окисления марганца в 
соединении [Mn(H2O)6]2+:

A +3
B +2
C +4

D +5
E +6

7 Среда раствора AlCl3:
A щелочная
B кислая
C нейтральная
D слабощелочная
E водная

8 Среда раствора КMnO4:
A кислая
B щелочная
C нейтральная
D слабокислая
E водная

9 Степень окисления иона-комплексо-
образователя в комплексном ионе                            
[Ni (NH3)5Cl]+:

A +3
B +2
C +1  
D +4
E -2

10 Степень окисления иона-ком-
плексо образователя в комплексном 
соеди нении К[PF6]:

A  -1
B  +5  
C +1
D -5
E +3

11 Определите последовательность за-
полнения электронами следующих 
орбиталей: 3p, 3d, 4s, 4p

A 3p → 3d → 4s → 4p
B 3d → 3p → 4p → 4s
C 3d → 3p → 4s → 4p
D 3p → 4s → 3d → 4p
E 3p → 4s → 4p → 3d
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12 Определите последовательность 
за полнения электронами следую-
щих орбиталей: 4f, 5p, 5d, 6s

A 4f → 5p → 5d → 6s
B 5p → 6s → 4f → 5d
C 5d → 4f → 5p → 6s 
D 5d → 6s → 5p → 4f
E 4f → 5d → 5p → 6s

13 Геометрическая конфигурация мо - 
ле  кулы, соответсвующая dsp2-
гибри дизации:

A октаэдрическая 
B плоская квадратная
C угловая
D тетраэдрическая
E линейная

14 Геометрическая конфигурация мо-
ле  кулы, соответсвующая sp-гибри-
дизации:

A угловая
B линейная
C октаэдрическая
D плоская квадратная
E тетраэдрическая

15 Какой металл образует нитриды при 
непосредственном взаимодействии 
с азотом?

A Na
B Li
C Rb 
D K
E Cs

16 Какое вещество образуется при 
горе нии на воздухе калия?

A K2O
B KO2

C K2O2

D K3N
E K2CO3

17 Самым электропроводящим метал-
лом является

A Fe
B Cu
C Na

D Ca
E Al

18 Который из нижеприведенных ве ществ 
является вторым продуктом реакции
2В + 3Н2SO4(конц) → 3SO2+ ?

A 2BSO4

B 2B(OH)3

C 2H2BO3

D B2O3

E 2BSO3

19 Какова масса Н2, образованного в 
результате реакции 1,4 г Li и 40,5 г HBr?

A 10,4 г
B 0,2 г
C 0,8 г
D 1,6 г
E 3,2 г

20 Какой из нижеприведенных веществ 
должен про реагировать с концен-
триро ванной азот ной кислотой HNO3 
для получения NO?

A ZnO
B Ag
C Pt
D Ba(OH)2

E CuSO4

21 Которое из этих кислот входит в 
реакцию с инертными металлами?

0 H3BO3

1 H2SO4

0 HF
0 HCl
0 HI

22 Альдегидная группа записывается 
в форме

A – СООН;
B – С (Н)= О;
C –ОН;
D –NО3

E –СН3

23 40%-й раствор муравьиного аль-
дегида называется:

A бутаналь
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B формалин
C пропаналь
D пентаналь
E пентальгин

24 Альдегид, не имеющий углево-
дород ного радикала:

A уксусный
B муравьиный
C масляный
D валериановый
E пропионовый

25 Газообразным является альдегид:
A уксусный
B муравьиный
C пропионовый
D валериановый
E цитронеллаль

26 Для сжигания 50 л этилена по-
требуется воздух в объеме:

A 1500 л 
B 750 л
C 150 л 
D 300 л
E 500 л

27 Этилен в лаборатории получают из:
A этана

B этилового спирта
C этина
D глюкозы
E этилена

28 При добавлении к раствору фенола 
бромной воды:

A образуется осадок желтого  цвета
B образуется белая взвесь, оседающая в 

виде белого осадка (трибромфенола)
C реакция не идет без катализатора
D реакция идет при нагревании, выпа-

дает осадок желтого цвета
E реакция не идет

29 При каком типе брожения глюкозы 
выделяется водород?

A молочнокислый
B маслянокислый
C спиртовый
D молочнокислый и маслянокислый
E молочнокислый и спиртовый

30 Первичная структура белка форми-
руется за счет связей:

A водородных
B пептидных
C сложноэфирных
D ионных
E ковалентной связи

Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B B B B B B B B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B B B B B B B B B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B B B B B B
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

1 При каком императоре в Византии 
был составлен «Свод гражданского 
права»?

A Феодосий II 
B Юстиниан
C Константин Багрянородный
D Людовик XI
E Карл Великий

2 Социальная структура древнегерман-
ского общества

A аристократия, духовенство, ремес-
лен ники

B знать, свободные, рабы
C старейшины, жречество, свободные
D рабовладельцы, свободные, купцы
E посессоры, крестьянство, литы

3 Кто такие «конунги»?
A старейшина 
B король
C дружинник
D раб
E жрец

4 Территория, на которой возникло 
королевство вандалов

A юго-западная Галлия
B северная Африка
C првинция Британия
D провинция Азия
E провинция Норик

5 Хлодвиг – представитель династии
A Каролингов
B Меровингов
C Штауфенов
D Франконской
E Саксонской

6 Как назывались византийские 
монеты?

A динары
B солиды

C пфеннинги
D кроны
E франки

7 Как назывались военно-администра-
тивные округа в Византии в VII в.?

A эмфитевсис
B фемы
C синклит
D диоцезы
E митрокомия

8 Восстание Фомы Славянина
A 855-858 гг.
B 820-823 гг.
C 816-832 гг.
D 897-903 гг.
E 864-874 гг.

9 Какой документ был издан Карлом 
IV Люксембургом?

A «Схизма»
B «Золотая Булла»
C Об управлении империей
D Свод гражданских прав
E «Книга Эпарха»

10 Дата возникновения английского 
парламента

A 1262 г.
B 1265 г.
C 1294 г.
D 1288 г.
E 1256 г.

11 Где были альбигойские войны?
A Англия
B Франция
C Бельгия
D Шотландия
E Испания

12 Назовите дату Жакерии
A 1352 г.

оЛиМПиаДа «аЛь-ФаРаБи»



Al-Farabi.kz  23

B 1358 г.
C 1328 г.
D 1387 г.
E 1357 г.

13 Восстание УотаТайлера
A 1371 г.
B 1381 г.
C 1341 г.
D 1391 г.
E 1321 г.

14 Нашествие монгольских войск на 
Русь в XIII в. возглавлял

A Мамай
B Батый
C Угедэй
D Тохтамыш
E Джучи

15 Год возникновения Генеральных 
шта тов во Франции

A 1456 г.
B 1302 г.
C 1530 г.
D 1320 г.
E 1358 г.

16 Характерная особенность ремесла 
средневековых городов

A отсутствие политической организован-
ности

B объединение в цехи
C неотделимость от крестьянских хо-

зяйств
D зависимость объединений ремесла от 

объединений купечества
E строгий контроль государства над 

производством ремесленных изделий

17 С 1817 по 1849 гг. Великобритания 
вела войну за окончательное 
покорение: 

A Канады
B Индии
C Афганистана
D Юга Африки
E Китая

18 Что принципиально нового внес Тиг лат-
паласар III в реорганизацию армии ?

A установил соотношение родов войск
B вместо ополчения ввел регулярную 

армию
C увеличил количество легковооружен-

ных пехотинцев
D усовершенствовал вооружение войск
E применил взаимодействие пехоты и 

конницы

19 В VIII - VII вв. до н. э. для грече ской 
религии был характерен антро-
поморфизм, что означало:

A преклонение человека перед силами 
природы

B обожествление человека, представ-
ление о богах как сильных, прекрасных 
людях, которые бессмертны и обла-
дают вечной молодостью

C придание человеку свойств животного 
мира

D придание богам черт животных и птиц
E связь человека и его поступков с во - 

леизъявлением божественного разума

20 Коллегия выборщиков короля (им-
ператора) по «Золотой Булле» 
состояла из

A четырех церковных и трех светских 
князей – курфюрстов

B трех церковных и четырех светских 
князей – курфюрстов

C всеми курфюрстами, исповедовав-
шими протестантизм

D восьми крупных князей Германии
E пяти церковных и двух светских князей 

– курфюрстов

21 Определите самую богатую тор-
говую компанию XVI в.:

0 Московская
1 Ост-Индская
0 Гвинейская
0 Китайская компания
0 Ганзейский союз

22 Своего расцвета империя «Великих 
Моголов» достигла при падишахе:  

A Тимуре
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B Акбаре
C Ауренгзебе
D Чандрагупте
E Говинде

      
23 Джагиры в Индии – это:
A «неприкасаемые»        
B военные
C брахманы
D крестьяне
E земельные наделы

24 Опорные пункты торговли в период 
колониальных захватов назывались:

A магазины
B фактории
C крепости
D форпосты
E склады

25 Вторая мировая война в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе разра-
зилась:

A 12 мая 1939 года;
B 7 декабря 1941 года
C 9 августа 1945 года
D 7 июля 1937 года
E 5 августа 1943 года

26 Укажите год, в котором произошло 
разделение христианской церкви 
на католическую и православную: 

A 1066
B 1054
C 1077
D 1099
E 1069

27 Товарное хозяйство:
A хозяйство,  которое давалось за воен-

ную службу

B хозяйство, в котором изделия про-
изводятся для продажи на рынке, 
обмениваются посредством денег

C мастерская ремесленника, в которой 
можно купить его изделия

D хозяйство, в котором все необходимое 
производится для собственного 
потребления

E хозяйство, которое производит товары 
для феодала

28 Как назывался орган сословного 
представительства во Франции?

A Парламент
B Генеральные штаты    
C Сейм
D Кортес
E Рейхстаг

29 Причина Столетней войны для 
Франции:

A завоевать земли в Северной Америке
B отвоевать у Англии Аквитанию
C захватить часть Англии
D возврат долгов Англией
E захватить английский флот

30 Что такое «фреска»?
A изображение Бога, святых, испол-

ненное на деревянной доске, являю-
щееся предметом поклонения

B многоцветная роспись по сырой 
штукатурке

C иллюстрации, помещавшиеся в кни -
гах

D живописное изображение, составлен-
ное из кусочков непрозрачного стек - 
ла или цветных камней

E важнейшая (восточная) часть хрис-
тианского храма, где проводится 
богослужение

Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B B B B B B B B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B B B B B B B B B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B B B B B B
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Жунисова Г.,
есеп және аудит кафедрасының
аға оқытушысы

ҒЫЛЫМ – СТУДЕНТТІК ӨМІРДІҢ  
АЙЫРЫЛМАС БӨЛШЕГІ

Қай заманда болсын, адамзаттың ал-
дында тұрған үлкен міндеттердің бірі – 
ол саналы, білімді, мәдениетті ұрпақты 
тәрбиелеу екені анық. ҚР-дың Президенті 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан – 2050» Страте-
гиясын орындаудың бес жылдық кезеңді 
қамтитын маңызды міндеттерінің бірі ре-
тінде – білім-ғылым салаларын дамыту 
қажеттілігін айтқан болатын. Прагматикалық 
стратегия құра отырып, қазақстандықтарға 
жаһандық технологиялық төңкерістің бөл-
шегіне айналу мақсатын қояды. Ол үшін 
инновациялық зерттеулер мен әзірлемелер 
дайындап, ауқымды халықаралық ғылы - 
ми-зерттеу жобаларына қатысу мүмкіндік-
терінің бар екендігін баса айтқан. Сонымен 
қатар, жоғары оқу орындары жалғыз бі - 
лім беру саласымен шектеліп қана қой-
май, қолданбалы және ғылыми зерттеу 
салаларын құрып, оны одан әрі дамыту 
маңыздылығын атап кеткен.

Елбасымыздың қойған мақсаттарын алға 
қоя отырып,әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың, ЭжБЖМ-нің «Есеп және аудит» кафед-
расы студенттердің ғылыми жұмысымен 
айналысуына ерекше мән береді. Кафе- 
д рада студенттердің ғылымға деген қызығу-
шылығын арттыру мақсатында үш үйірме 

жұмыс істейді: «Жас бухгалтер», «Жас 
талдаушы» және «Жас аудитор». Әр үйір-
менің жылдық жұмыс жоспарлары оқу жы-
лының басында үйірме жетекшілерімен: 
Г.Е. Жунисова, Н.А. Товма және Ж.К. Купе - 
новамен дайындалып, кафедра меңгеруші-
сімен бекітіледі. Сол жоспарға сәйкес 
студенттермен ғылыми жұмыстары орын-
далады.

Студенттер 1-курстан бастап ғылы ми 
жұмысқа белсене араласады. Бұл олар-
дың тек ғылыми зерттеулер жүргізуге 
үйретіп қоймай, олардың болашақ маман-
дықтарында жоғары нәтижелерді көрсетуге 
мүмкіндік береді. Республикалық және 
халықаралық деңгейдегі конференциялар-
ға және конкурстарға ғылыми жобаларын 
дайындап, жүлделі орындарға ие болуда. 
Үйірмелер аясында семинарлар, тренингтер, 
мастер-класстар, конференциялар мен дөң - 
гелек үстелдер өткізіледі. Аталған іс-ша-
раларға қатысу арқылы студенттер өздерін 
диплом жұмыстарын және болашақ дис-
сертацияларын жазуға тәжірибе жинақтап, 
дайындайды.

Осындай қызықты іс – Ғылыммен айна-
лысатын студенттеріміз көп болса екен деп 
үміттенеміз.
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ШКоЛа УМов

Муканова Г.К.,
кандидат исторических наук, доцент 
КазНУ им. аль-Фараби
Танкиева Айшолпан

ДЖЕЙМС ПЕТРИК (США): «ТРАКТАТЫ АЛЬ-ФАРАБИ 
НЕ ОСТАВЯТ НИКОГО РАВНОДУШНЫМ…»

Интервью с гостем «Фарабиевских 
чтений-2017» Дж.Петриком, профессором 
философии Университета Огайо (США).

– Уважаемый профессор Джеймс 
Петрик, как Вам Центральная Азия, 
есть ли принципиальные различия вос-
приятия мира казахами? 

– Мне очень понравилась Центральная 
Азия, в частности Казахстан. Я бы хотел, 
чтобы многие американцы узнали и посетили 
Вашу страну. Приехав сюда, они научатся 
многому. Страна, где много мусульман, 
может быть настолько мультикультурной (!), 
вера, традиции, практика разных наро дов 
могут по-разному сказываться на людях... 
/У американцев на счет этого есть большое 
заблуждение/. Главным стержнем здесь 
является гостеприимство казахского народа, 
хорошо бы и другие научились этому. 

Моя самая любимая история про ка-
захов: «Во время эпохи Сталина Казахстан 
был превращен в ГУЛаг, сюда ссылались 
другие народы. Когда ссыльных везли 
по дорогам, они видели местных людей, 
которые работали и, желая помочь им, 
кидали в них, в вагоны курт (со стороны 
казалось, что они бросают камешки), чтобы 
те смогли поесть». Услышав эту историю, 
я был поражен добротой и щедростью 
казахского народа. 

– Как вы пришли к идее исследовать 
учение аль-Фараби, что было первым 
толчком?

– Толчком для исследования был 
приезд в Ваш университет. До этого я 
много слышал о средневековом мысли-
теле, но не уделял должного внимания. 
Когда собрался приехать сюда, я начал 
собирать материалы. Меня удивило богат - 
ство философии аль-Фараби – это и яв-
ляется самой главной причиной моих 
исследований. Его книги, трактаты, ис-
следования, произведения не оставят ни 
одного человека равнодушным. 

– Какие у вас сложились впечатления 
о КазНУ им. аль-Фараби и ректоре 
Мутанове Галыме Мутановиче как ме-
неджере большого университета, ученом 
и человеке?

– О Галыме Мутановиче сложилось 
множество впечатлений, потому что я 
увидел в нем доброту, а также он – очень 
энергичный человек, который умеет мас-
терски управлять университетом. Я счи-
таю, что КазНУ имени аль-Фараби является 
мировым университетом. В КазНУ есть 
очень большая конкуренция между факуль-
тетами, и это помогает развитию всего 
университета. Ваши студенты очень лю-
бознательны и стремятся к знанию.

– Вы сами пишете стихи? Расскажите 
о своем хобби.

– На самом деле, я не поэт. Когда-то я 
писал множество произведений и стихов, но 
никогда их не публиковал. Я очень люблю 
плавать, гулять пешком, ходить в горы, а также 
заниматься спортом. Почему я люблю спорт? 
Потому, что хотел бы всю жизнь оставаться в 
хорошей форме, быть в красиво сложенном 
теле. Стараюсь чаще посещать спортзалы…

– Вы специалист по современной 
философии религии. Что Вы думаете 
о росте религиозного экстремизма? 
Нередко политики склонны проводить 
прямую связь между терроризмом и 
исламом, но ведь это не так?

– Да, я, конечно, слышал об этом. В 
Америке считают, что между мусульманами 
и терроризмом есть большая связь. Но я 
думаю, что это большая ошибка, потому 
что террористами становятся не только 
мусульмане, но и представители других 
религий. Можно найти остатки терроризма в 
каждой религии. Недавно я начал читать книгу 
Аль-Кенди о мусульманах и терроризме. 
Автор пишет в своей книге: те лидеры, 
которые возглавляют исламский терроризм, 
хотят испортить саму религию и построить 
нечто страшное. И сам аль-Фараби считал 
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так же. Я уверен в правильности этих слов. 
Лидеры, обладающие террористическими 
факторами, просто хотят стать богаче и 
популярнее. Это – мое мнение.

Я знаю, что Дональд Трамп также читал 
Аль-Кенди и аль-Фараби. Он понимает 
всю эту связь между мусульманами и 
терроризмом. Все это придумывают люди, 
которые против Ислама. Хочу, чтобы все 
американцы понимали это так же, как и я. 

– Во время экологических кризисов 
усиливается духовное начало, люди стре-
мятся к единению. Вы согласны с этим?

– Я думаю, когда людей касаются 
проблемы кризиса, голода, они сразу ищут 
виновников этой проблемы. Например: 
в государстве, в чиновниках, учителях и 
т.д. И начинают их винить во всем, что 
происходит с ними. Не поискав вначале в 
себе проблему и виновника. Хотелось бы, 
чтобы они были умнее и информированы 
обо всем, что происходит в мире в целом. 

– Есть ли в университете Огайо такие 
духовные места, где можно пообщаться 
с друзьями, помимо работы?

– Очень сильно люблю проводить время 
со своей семьей. У меня есть жена Алин и трое 
детей. Они «махаббат» всей моей жизни. Все 
мои дети – взрослые. Старшая дочь Рейчел, 
ей 24 года, она учится в докторантуре, на 
PhD математика. Сын Фюл, ему 22 года. 
Собирается поступить в магистратуру по 
администрированию бизнеса. Моя самая 
младшая дочка Хелена, ей 20 лет, – учится 
на втором курсе нашего университета. У 
моей старшей дочки есть парень, у сына есть 
девушка. И моя младшая дочка попросила 
меня «привезти» ей в Америку казахского 
симпатичного мальчика. (шутит)

Очень люблю проводить время с 
семьей, это меня вдохновляет. В Огайо есть 
мои любимые места, куда я люблю ездить. 
Например: пещера, горы, где я чувствую 
себя намного лучше. С семьей и коллегами 
выезжаем проводить там свое свободное 
время. И еще одно из моих любимых мест 
– это велосипедная дорожка. Вдоль нее 
растет много зелени и деревьев. Когда 
проезжаешь рядом с этими деревьями, 
получаешь энергию и силы. 

– Вы консультируете докторантов 
и читаете лекции в КазНУ для фи-
лософов, юристов, математиков. Вас 
устраивает образовательный уровень 
казахстанской молодежи?

– Да, казахстанская молодежь очень 
образованная. Обычно у людей бывает 

языковой барьер. Но, приехав сюда, проведя 
лекции у математиков, инженеров, я был 
приятно удивлен знанием казахстанскими 
студентами английского языка. Также могу 
сказать, что американским студентам трудно 
дается изучение второго языка. А ваши 
студенты легко говорят на нескольких языках. 

– Казахстан стал независимым 
всего 25 лет назад. Это, в сравнении 
с американской демократией, очень 
мало. Что ждет мировое сообщество 
от молодых государств Центральной 
Азии?

– В нынешнем мировом сообществе, в 
мировых организациях есть свои интересы и 
взгляды. В некоторых организациях имеют - 
ся свои эгоистические взгляды на Цен - 
тральную Азию. Многие страны заинтере-
сованы в энергетической сфере Казахстана. 
Я бы очень хотел, чтобы Казахстан про-
должал стабильно развиваться. 

Хочу отметить демократию в странах 
Центральной Азии. Я бы хотел, чтобы они 
дальше развивали именно эту стратегию. 

Казахстан знаменит тем, что после 
Независимости Президент объявил об 
отказе от ядерного оружия. Это очень 
уверенный и большой шаг в мировом 
сообществе. Я уверен, что многие страны 
согласятся со мной.

– Человечество столкнулось с гло-
бальными проблемами, такими как: го-
лод, глобальное потепление, экология. 
Что ответят наука и ученые на эти 
вызовы?

– Что касается глобального потепления 
и мировых экологических проблем, я 
думаю, что люди должны объединиться 
и поработать вместе, для того чтобы 
противостоять и предотвратить такие 
масштабные проблемы. 

– Ваши пожелания нашему универ-
ситету и студентам. 

– Хочу выразить огромные слова 
бла годарности администрации и людям, 
которые встретили меня здесь. Я 
восхищен и мне очень понравилась Ваша 
страна. Я также хочу выразить огром-
ную благодарность ректору академику 
Галимкаиру Мутанову и профессору 
Жакыпбеку Алтаеву за то, что они 
пригласили меня в Казахстан, я восхищен 
казахским гостеприимством и дружбой. 
Особый рахмет Жакыпбеку! Желаю Вам 
долгой, счастливой и здоровой жизни. 
Продолжайте дальше развиваться. Чаще 
путешествуйте!
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Наралиева Р.Т.,
ЖОО-ға дейінгі дайындық 
кафедрасының аға оқытушысы

КӘСІБИ БАҒЫТТА БІЛІМ БЕРУ – ШЕТЕЛДІК ҚАЗАҚ 
ЖАСТАРЫН ЕЛГЕ ШАҚЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ

Түйін сөздер: Қазақстан Республикасы, 
кәсіби бағдар беру, шетелдегі қазақтар, 
білім алу, үлес қосу. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев Дүниежүзі қазақтарының 
IV құрылтайында сөйлеген сөзінде «...Мен 
әлемнің әр қиырындағы қазақ жастарын 
атамекенге оқуға және қазақ еліне қызмет 
етуге шақырамын! Қазір жаңа дәуірге 
қадам басқан Қазақстанға отаншыл, білімді 
жас мамандар аса қажет. Жас қыздар мен 
жігіттер келіп оқитын болса, осында оқу 
бітіріп, мамандық алып, кейін ата-аналарын 
шақырып алатын шығар. Ол да қажет....» 
деген еді. 

Шетелдегі қазақтарды атажұртқа тар-
тудың, олардың елімізге көбірек келуіне 
мүмкіндіктер туғызудың ең ұтымды жол-
дарының бірі – оқуға шақыру. Осы орайда 
еліміз шетелдік қазақ жастарын атамекенге 
келіп білім алып, әрі қарай орнығуы үшін іс 
әрекеттер кешенін жүзеге асыруда. Ондай 
шаралардың қатарында шетелдердегі қазақ 
диаспорасына барып, жастарды атажұртта 
білім алуға, еңбек етуге шақыру. Келген 
жастарға бағыт-бағдар беру, бейімдеу, 
ЖОО-ға оқуға түсуіне, еңбекке араласуына 
көмектесу. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт - 
тық университетіне көп жылдардан бері 
шетелдегі қазақ жастары келіп білім 
алуда. Әсіресе, шетелдік қазақ жастары 
білім алатын ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультеті оларды Қазақстанның қазіргі 
саяси-экономикалық, әлеуметтік жағдайына 
бейімдеу үшін әртүрлі мәдени-танымдық 
шараларды, оқу-ағарту жұмыстарын жүзеге 
асырып жүр. 

Болашақ мамандығын таңдауға көмек-
тесу бағытында шетелдегі қазақ жастарына 
Қазақстандағы жетекші жоғары оқу орнында 
– ҚазҰУ-дың ғылыми-білім кеңістігі туралы 
және кәсіби бағдар туралы кеңес беріледі. 
Сонымен қатар тарихи Отаны туралы 
олардың көкейінде жағымды оң азаматтық-
әлеуметтік көзқарасты қалыптастыра отыра, 
шетелдегі қазақ жастарын атамекенін – 

тәуелсіз Қазақстан Республикасын тарихи 
Отаным деп тануға және тарихи Отанын 
интеллектуальдық әлеуетінің артуына, 
экономикасының дамуына өз үлестерін 
қосуға баулуды мақсат етеді.

Қазақстан Республикасының интеллек-
туальдық әлеуетін арттыру жолында және 
тіл тұтастығы – ел тұтастығының негізгі 
кепілі ретінде мемлекеттік тілдің абыройы 
мен беделі көтеріліп, Қазақстан халқының 
қарым-қатынас құралына айналуы үшін, 
көптеген іргелі істер атқарылып жатқаны 
белгілі. Оның нақты бір көрінісі – Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының ХІІ сессиясында сөйлеген 
сөзінде мемлекеттік тілдің мемлекеттік ту, 
әнұран, елтаңба сияқты елдік нышандардың 
бірі екенін, әрі тіл еліміздің барша халық-
тарын біріктіретін негізгі құрал екенін 
айтып, көптеген факторлармен көрсетуі, 
мемлекеттік тілдің маңызын әр жылғы 
Жолдауында терең бағалауы, Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаевтың ұлттық жаңғыру және 
халқымыздың бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыру, еліміздің білім жүйесі әлемдік білім 
беру бағытына интеграциялануы туралы 
және ел тұтастығының басты кепілі – тіл 
тұтастығы екендігін, сондықтан да тілдерді 
дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында қазақ тілі-
нің респектабельдік, перспективтілік, демо-
краттық, халықтық сипатын ашып көрсету, 
коммуникативтік – тілдік құзыреттілік мәрте - 
бесін көтеру қажеттігін және еліміздің ин - 
тел лектуальдық әлеуетін арттыру арқы - 
лы қоғамыздағы өркениеттілігін, экономи-
касын дамыту үшін елімізге отандық ма-
мандармен бірге шетелдегі тәжірибесі мол 
қандастарымызды да білімді де білікті 
мамандар ретінде керек екендігін атап 
көрсетті. «Біздің ел дамуының 2020 жылға 
дейінгі Стратегиялық жоспарын жасадық. 
Ол кезеңде еліміздегі ішкі жалпы өнімнің 
көлемі кемінде 30 пайызға өсуі тиіс. Жақын 
жылдары Қазақстан Еуразияның ірі көлік 
торабына айналмақшы. Қазір біздің еліміз 
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арқылы Батыс Қытай – Батыс Еуропа авто - 
жолының құрылысы қауырт жүріп жатыр. 
Ұлы жібек жолын жаңғыртатын бұл дәліз 
арқылы жүк жеткізу теңіз жолымен салыс-
тырғанда 3 есеге қысқаратын болады. 
Бұл жол шетелдегі қазақ кәсіпкерлеріне 
де мол мүмкіндік ашады», – деп [1,2-9], 
Елбасымыздың шетелдегі қазақтарды ша - 
қыруы, шетелдегі қазақ жастар мәселе-
сіне қатысты айтылған парасатты ұсыныс-
тарының жүзеге асырылуына атсалысу 
барысында еліміздегі әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті ЖОО-ға дейінгі 
білім беру факультетіндегі «Талапкер» ор-
талығы мен ЖОО-ға дейінгі дайындық ка-
федрасы Елбасымыздың жастар, шетелдегі 
қазақ жастар саясатына қатысты айтқан 
тұжырымды терең ойларын жүзеге асыру 
мақсатында шетелдік қазақ жастарына 
арналған қазақ тілінің қысқа не ұзақ 
мерзімді (1,5 айлық – 6 апталық), дайындық 
курстарын, онлайн немесе оффлайн оқыту 
жүйесін енгізу арқылы қазақ ұлттық тілі 
мен оның даму жолдарын ұлттық және 
жалпыадамзаттық мәдени кеңістікте ғылы - 
ми-теориялық тұрғыдан саралап, лингвис-
тикалық және мәдени мәселелерді анық - 
тай отыра, мемлекеттік тіліміздің мәрте-
бесінің тұғырының нығаюына, еліміздің 
әлеуетінің артуына отанымыздағы жас-
тармен қатар, шетелдегі қазақ жастарын 
да тарихи Отанының дамуына өз үлестерін 
қосуға шақыруды мақсат етеді. Шетелдегі 
елдеріндегі қазақтарды атамекенге тар-
тудың, олардың елімізге көбірек келуіне 
мүмкіндіктер туғызудың ең ұтымды жол - 
дарының бірі – оқуға шақыру. Осы ба-
ғытта Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-
тың парасатты бастамасымен елімізде 
талай игі шаралар атқарылып жатыр. Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси-
теті де Елбасымыздың бастамасын іске 
асыру барысында шетелден келген қазақ 
жастарына сапалы білім беру жолында 
атсалысып жатыр. Елімізге келген шетелдік 
қазақ жастары ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультетінде тілдік дайындықтан өтеді, 
сонымен қатар кешенді тестілеуден та-
бысты өту мақсатында мемлекеттік тілде 
негізгі пәндерден сабақ береді. Универ-
ситетте атқарылып жатқан ізгі істерге 
Халықаралық «Жанашыр» қоры да қол дау 
көрсетіп отырады. Халықаралық «Жан - 
ашыр» қайырымдылық қоры шетелдік қазақ 
жастарын атамекенге келіп білім алып, әрі 
қарай орнығуы үшін іс-әрекеттер кешенін 

жүзеге асыруда. Ондай шаралар дың қата-
рында шетелдердегі қазақ диаспора-
сы на барып, жастарды атажұртта білім 
алуға, еңбек етуге шақыру. Елімізге кел - 
ген жастарға кәсіби бағыт-бағдар беру, Қа - 
зақстанның қазіргі жағдайына бейімдеу, 
ЖОО-ға оқуға түсуіне, еңбекке араласуына 
көмектесу болып табылады. Халықаралық 
«Жанашыр» қайырымдылық қоры әл-Фа - 
раби атындағы Қазақ ұлттық универси-
тетімен көп жылдармен бері тығыз бай-
ланыста жұмыс істеп келеді. Әсіресе, 
шетелдік жастар білім алатын ЖОО-ға 
дейінгі білім беру факультетімен тағылым-
дық-тәрбиелік мәні зор әртүрлі игі істер-
ді – «Атамекен – айбыным менің» атты 
фестивальдерді, «Қазақстан шетелдіктердің 
көзімен: кеше, бүгін, ертең» атты шығар-
машылық байқауларды, «Қазақстан – тату - 
лықтың, достықтың және ынтымақтас-
тықтың тұрақты мекені» мерекелік шара-
ларды, «Жер – біздің ортақ үйіміз» атты 
халықаралық студенттердің ғылыми конфе-
ренциясын өткізуді жүзеге асырып жүр. 

Тағдырдың тәлкегімен атамекенінен қол 
үзген қазақтар өз ұрпағының болашағы үшін 
алаңдайды, атамекеніне қайтса екен, олар 
ана тілін ұмытпаса екен, өздерінің ұлттық 
келбетін жоғалтпаса, болашақ өмірлерін 
Тәуелсіз Қазақстан елімен байланыстырса 
екен деген тілекпен жыл сайын Еуропада 
өмір сүріп жатқан қазақ жастары Еуро-
паның бір елінде бас қосып, жастар кон-
ференциясын [2,19] өткізеді. «Талапкер» 
орталығының жұмысының басты да қысқаша 
мәні – шетелдік қазақ жастарына ҚазҰУ-дың 
негізгі оқу мазмұны мен мамандықтары 
туралы кәсіби бағдар беру мен білім беру 
жүйесі жайында кеңес беру. Шетелдегі қазақ 
жастарына Қазақстандағы жетекші жоғары 
оқу орны – ҚазҰУ-дағы ғылыми-білім кеңіс-
тігі туралы, оқытылатын негізгі пәндер 
мен мамандықтар туралы кәсіби бағдар 
беруді мақсатында «Мамандықтың бәрі 
жақсы», «Мың түрлі мамандық», «Менің 
сүйікті мамандығым» тақырыптарында ашық 
сабақтар, шығармашылық байқаулар ұйым-
дастырылады, кәсіби бағдар беру сабақтары 
өткізіледі. Кәсіби бағдар беру сабақтары 
тек дәрісханалық сабақтармен шектеліп 
қалмай, еліміздегі ЖОО орындарына ба - 
рып, олардың білім беру жүйесімен таныс-
тыратын танымдық-саяхат сабақтарға ұла-
сады. Кәсіби-танымдық шаралар аясында 
болашақ мамандығының қыр-сырын толық 
таныту мақсатында виртуалды саяхат са-
бақтары өткізіледі. Сапалы білім, саналы 
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тәрбие берумен қатар, тарихи Отаны туралы 
олардың көкейінде жағымды оң азаматтық-
әлеуметтік көзқарасты қалыптастыра отыра, 
шетелдегі қазақ жастарын атамекенін – 
тәуелсіз Қазақстан Республикасын тарихи 
Отаным деп тануға және тарихи Отанын 
интеллектуалдық әлеуетінің артуына, эко-
номикасының дамуына өз үлестерін қосуға 
баулуды көздейді.

Кәсіби бағдар беру жұмыстарының 
мақсаты – шет елдердегі қазақ жастарын 
тарихи Отанында білім алуына мүмкіндік 
тудыру, отандық білім беру жүйесі туралы 
кәсіби бағдар беру жайында онлайн кеңес 
беру. Заманауи ақпараттық технологиялық 
құралдарды пайдаланып, жиналған мәлімет-
терді, деректер мен әртүрлі қоғамдық пі-
кірлерді талдап, жиналған материалдарды 
ғылыми-теориялық тұрғыдан қарастырып, 
ғылыми-теориялық тұжырымдар жасау ар - 
қылы, жақын және алыс шетелдерде, 
әсіресе Еуропа елдерінде өмір сүріп жатқан 
қазақ жастарының менталитетін ескере 
отырып, оларға атамекенінде білім алудың 
жеке тұлғаға бағытталған білім берудің 
бейімделген оңтайлы әдісін ұсынуында 
болып табылады. Қазақстанның қоғамдық 
әлеуметтік жағдайына, ұлттық мәдениетінің 
даму жолдарына қатысты болғандықтан, 
әлемдегі диаспораларды атамекеніне бейім - 
деуге арналған іс-шаралар мен тілдік 
дайындықтан өткізуге қатысты оқу үдерісін 
ұйымдастыруда отандық және озық үлгі-
лердің модульдері басшылыққа алынды. 

Тәуелсіз де жас мемлекетіміздің жар-
қын болашағының кепілі – білімді де білікті 
жас мамандар. Ұстаз ұлағаты – жастарға 
сапалы білім, саналы тәрбие берумен 
қатар, оларды алған теориялық білімдерін 
нақты практикада қолдана білуге баулу. 
Сондықтан да кәсіби бағдар беру жұмыс-
тарын ұйымдастыру барысында ең ал-
дымен отанымыздағы қазақтар мен шет-
ел дегі қазақтардың ұлттық мүддесінің, 
мәдениетінің сабақтастығы уақыт пен 
кеңістіктің аясында анықтап, оралман жас-
тардың интеллектуалдық әлеуеті, елімізге 
қосар үлесі, тек демографиялық өсуімізге 

ғана емес, Қазақстанның экономикасының 
дамуына және интеллектуалдық әлеуе-
тінің артуына қосатын олардың өзіндік 
үлестері ғылыми-теориялық тұрғыдан ке - 
шенді түрде қарастырылды. Әлем елде-
ріндегі, Германия, Ресей, Израиль секілді 
мемлекеттердің диаспораға қатысты тәжі-
рибелері мен өз еліміздегі атқарылып жатқан 
шараларды саралай отырып, Еуропа қазақ 
жастарын атамекенге тартудың маңызы зор 
екендігін теориялық тұрғыдан талдап зерттей 
отыра, практикалық мәнін айқындады. 
Мысалы, Жоба елімізге келіп, туған халқына 
қалтқысыз қызмет етіп, Тәуелсіздігіміздің 
рәмізі – мемлекеттік нышандарымыздың 
авторларының бірі – Ж. Мәлібеков және 
қазақтың ән өнерін әлемге паш етіп, 
Еуропада, Ла-Скалада ән шырқап жүрген 
Майра Керей, қазақ халқының ұлттық би 
өнерін дамытуға өз үлесін қосқан биші 
Шұғыла, «Қара жорға» биін Гиннестің 
кітабына енгізіп, ұлттық брендіміз еткен 
қытайдан келген оралман жастарымыз бен 
туған халқына аянбай қызмет етіп жүрген, 
қоғам қайраткері Бекболат Тілеухан сынды 
жеке тұлғалармен қатар, «Гүлбахар», т.б. 
секілді кәсіпорындарды ашқан шетелден 
келген қандастарымыз жеке кәсіпкерлікпен 
шұғылданып, отандық өндірістің, ұлттық 
қолөнерімізді, ұлттық бұйымдарымызды 
шығарып, мемлекетіміздің экономикасы 
мен интеллектуальдық әлеуетінің артуына 
өзіндік үлестерін қосып жатыр. Болашақта 
елімізде білім алған шетелдік қазақ жастары 
тәуелсіз де жас Қазақстан Республикасын 
тарихи отаным деп танып, атамекенге 
оралып, олар да еліміздің өркендеп өсуі-
не өз үлестерін қосады деген мақсат пен 
шетел қазақтарын тарихи отанына шақыр-
ған Елбасымыздың бастамасына орай 
оларды атамекенге тартудың тиімді меха-
низмі анықталып, ғылыми-теориялық тал-
даулар жасалып, шетел қазақ жастарын 
туған еліне тартудың, туған халқына қызмет 
етуге тартудың ұтымды жолы – оларды 
атамекенінде білім алуға шақырумен қатар 
таңдаған мамандығы бойынша кәсіби 
бағдар беру.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ –  
ОСНОВА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ В КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

В современных условиях профессио-
нальное образование отличает ориентиро-
ванность на обеспечение высокого качества 
подготовки специалиста. Современный ры-
нок труда, характеризующийся высокой ин-
новационной динамикой, предъявляет новые 
требования к рабочим и специалистам. 
В связи с этим, актуальной становится 
проблема установления взаимодействия 
между высшими учебными заведениями и 
организациями-работодателями. Этот про-
цесс связан с участием работодателей, то 
есть представителей бизнеса, руководи-
телей крупных компаний, организаций, мар - 
кетинговых агентств, выпускников КазНУ 
им.аль-Фараби в учебном процессе с целью 
формирования у студентов профессиональ-
ных компетенций. Подготовка специалистов 
новой формации требует активного учас-
тия работодателей в образовательном про-
цессе. Развитие социального партнерства 
организаций образования с работодателями 
как заявителей компетентностных ха-
рак теристик специалистов – это мировая 
тенденция сотрудничества.

Активная позиция бизнес-сообщества 
уже сегодня проявляется во многих ев-
ропейских странах. Так, представители 
торгово-промышленных палат Австрии, 
Великобритании, Германии и Ирландии 
принимают участие в реформах высшего 
образования в профильных группах Бо-
лонского процесса. Наиболее заметных 
результатов в обеспечении взаимодействия 
образования и бизнеса добилась Велико-
британия (наряду с Ирландией). В этой 
стране ежегодно публикуется «Заявление 
о требованиях к квалификациям высшего 
образования», которое разрабатывается 
совместно с академическим сообществом, 
представителями работодателей и профес - 
сиональных организаций, а также соответ-
ствующих правительственных структур. В 

этом документе в максимальной степени 
учитываются изменения требований рынка 
труда. «Заявление» служит ориентиром 
для вузов при разработке и реализации 
стратегий пригодности выпускников к 
занятости.

Работодатель – заинтересованная сто-
рона в определении целей и результатов 
вузовской подготовки. Сегодня существенно 
повысилась актуальность вклада бизнеса, 
работодателей в определение задач и 
содержания образования. На факультетах 
КазНУ им. аль-Фараби работают Советы 
работодателей, основная задача которых 
– сотрудничество с работодателями. На-
прав лениями сотрудничества являются: 
проведение работниками ведущих компа-
ний, их топ-менеджерами лекционных и 
прак тических занятий в аудиториях уни-
верситета, участие при разработке Ката - 
логов элективных дисциплин, предостав-
ление мест прохождения производственных 
практик студентам выпускных курсов, участие 
их в обсуждении отчетов производственных 
практик, заключение с потенциальными 
работодателями долгосрочных (min 3- 
годичных договоров на прохождение сту-
дентами производственной практики),  
прив лечение их к работе ГАК, руководи- 
тели и ведущие специалист крупных 
компаний проводят мастер-классы. 
Осо бую зна чи мость приобретает проведе - 
ние «Лидер ских лекций» для студентов 
успешными руководителями крупных ком - 
паний (выпуск никами университета) и ор-
ганизаций, рабо тающих как в Казахстане, 
так и за рубежом.

Проведенные опросы работодателей 
свидетельствуют о формировании новых 
требований, связанных с появлением до-
полнительных, не актуализированных ра - 
нее требований к работникам. Среди об щих 
компетенций, которыми должен обла дать 
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выпускник, работодателями были пред-
ложены следующие:

– умение самостоятельно осуществлять 
поиск и интерпретацию информации;

– готовность специалиста идти на 
обоснованный риск и брать на себя от-
ветственность за качество труда;

– умение сотрудничать и работать в 
команде;

– коммуникативные навыки, в том 

числе умение работать с документацией на 
иностранном языке;

– знание компьютерных технологий и 
умение применять их на практике и др.

Целью интеграции (сотрудничества) с 
бизнесом является подготовка специа лис тов 
новой формации с фундамен тальными про-
фессиональными знаниями, способностью 
адап тироваться в быстро меняющихся рыноч-
ных условиях, конку рент ного на рынке труда. 
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РОЛЬ КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ 

В конце XX в. Казахстан вступил в 
новый этап своего развития – период 
прев ращения в постиндустриальное об-
щество. Изменились характер и структура 
современной экономики, а также факторы 
ее роста. Произошел структурный сдвиг, 
представляющий собой переход от эко-
номики, базирующейся на природных ре-
сурсах, к «интеллектуальной» экономике, 
или «экономике, основанной на знаниях», на 
использовании высокопроизводительных, 
ресурсосберегающих технологий и на по-
стоянном генерировании инноваций, фор - 
мировании новых знаний. Следует от-
метить, что новые теоретические знания 
в постиндустриальном обществе исследо-
ватели связывают, как правило, с универ-
ситетами как главными институтами их 
производства и сосредоточения.

Термин «экономика знаний» был 
пред ложен американским экономистом 
Ф. Махлупом в применении к одному из 
секторов экономики, ориентированному 
на производство знаний [1]. Сейчас этот 
термин, наряду с термином «экономика, 
базирующаяся на знаниях», используется 
для определения типа экономики, в ко-
торой знания играют решающую роль, а 
производство знаний является источником 
роста, обеспечения конкурентоспособности 
страны, региона, фирмы и отдельной 
личности. Собственность как критерий 
социального разделения общества теряет 
свое значение, решающим становится 
уровень образования и знания. Президент 
Академии общественных наук Китая Ли 
Теин отметил, что «душа «экономики 
знаний» – непрерывное стремление к нов - 
шествам, а источником ее силы являет ся 
образование» [2]. Таким образом, обра - 
зование превращается в ключевой ком-
понент системы социально-экономического 
развития общества.

Современная образовательная пара-
дигма определяет цель образования как 
развитие индивида, создание условий для 
его самореализации в интересах личности, 

общества и государства. При этом про-
исходящие процессы модернизации сис-
темы образования должны сформировать 
основы будущего развития на базе соз - 
дания новых технологий, которые тре-
буют системы отбора и подготовки интел-
лектуальной элиты страны.

Для успешной реализации своих функ - 
ций в современном обществе образова-
тельные учреждения должны быть способны 
эффективно реагировать на изменения, 
происходящие на рынке образовательных 
услуг и рынке труда, адаптироваться в 
быстро меняющихся условиях, а также 
осваивать новые, более эффективные ин - 
формационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании. Эти особенности вы-
зывают необходимость перемен в сфере 
образования, которые проявляются в на - 
правленности образования на «опережаю-
щую подготовку»; в установке на непре-
рывное образование, в переходе от ориен-
тации на получение «готового знания» к 
развитию самостоятельной активности 
буду щего специалиста [3].

В современных условиях конкурен-
тоспособность страны определяется уров-
нем образования и науки. Следовательно, 
необходимо осуществлять подготовку кон - 
курентоспособных специалистов, которые 
будут соответствовать реальным потреб-
ностям экономического развития страны в 
условиях перехода на инновационный путь 
развития. При этом конкурентоспособность 
выпускника вуза на рынке труда осуще-
ствляется через реализацию знаний, уме-
ний и навыков, сформированных в вузе, и 
на предыдущих этапах жизни.

Следует отметить, что в структуре 
модели конкурентоспособной личности бу-
дущего специалиста ряд исследователей 
выделяют следующие компоненты: аксиоло-
гический, когнитивный и праксиологический 
[4, 5]:

Аксиологический компонент (от греч. axia 
– ценность и logos – слово, учение) связан 
с ценностями личности, определяющими 
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направленность и мотивированность жиз не-
деятельности индивида (интересы, склон-
ности, установки, взгляды, цели, мотивы, 
убеждения).

Когнитивный компонент (от лат. cognitio 
– знание) определяется индивидуальными 
особенностями познавательных процес-
сов и включает в себя способность выс-
траивать и реализовывать намеченные 
траектории интеллектуального, культур-
ного, нравственного саморазвития и само - 
со вершенствования; способность к крити-
ческому осмыслению накопленных знаний 
и их применению при решении различных 
задач; творческому мышлению и инно-
вационной деятельности; приобретению и 
формированию новых знаний, используя 
современные образовательные и информа-
ционные технологии.

Праксиологический компонент (от греч. 
praxis – действие) представлен личност-
ными качествами, отражающими эффек-
тив ную организацию деятельности инди-
ви да, такими как коммуникативность, 
готов ность к принятию решений, склон-
ность к лидерству, к достижению успеха, 
способность к самооценке, умение пред - 
ставить результаты своего труда, способ - 
ность быстро овладеть новыми видами 
деятельности, адаптироваться к изменяю-
щимся условиям.

Ведущие страны мира используют 
знания в качестве важнейшего факто ра 
развития, переходят в стадию формиро-
вания общества знаний. Для Казахстана 
этот фактор имеет жизненно важное зна-
чение, а разразившийся финансовый 
кризис еще больше подчеркнул слабости 
национальной экономики с ее сырьевой 
направленностью. Движение вперед воз-
мож  но только при открытости государства, 
его привлекательности для иностранных 
граждан. Одна из главных ролей в этом 
процессе принадлежит университетам. 
Количество иностранных студентов яв-
ляется одним из критерием оценки того 
или иного вуза в мировой табели о рангах. 
Вполне обоснованно американские универ-
ситеты держат здесь пальму первенства. 
Так, в рейтинге Шанхайского университета 
первые три места занимают Гарвард, 
Стэнфорд, Калифорния-Беркли; в первой 
сотне больше половины составляют уни - 
верситеты США, второе место за уни-
верситетами Великобритании, третье мес-
то по численности делят университеты 
Германии и Японии; лучшие казахстанские 

гуманитарные университеты – Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева, Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби и Казахский университет 
международных отношений и мировых 
языков

По итогам исследования известной 
международной организации «Great Value 
Colleges» КазНУ им. аль-Фараби вошел 
число 50-ти самых технологически развитых 
университетов мира, заняв в рейтинге 31 
место. Следует отметить, что в рейтинге 
казахстанский вуз является единственным 
представителем не только стран-участниц 
СНГ, но и Восточной и Центральной Европы, 
а также наряду с Сингапуром и Японией 
представляет весь Азиатский континент [6].

КазНУ им. аль-Фараби – первый и един - 
ственный из вузов Казахстана, награж ден-
ный международным агентством «Thomson 
Reuters» специальным дипломом «За вы-
дающиеся достижения в области науки». Об 
особом международном признании научно-
технологического потенциала университета 
свидетельствует создание в КазНУ учебно-
научных центров и лабораторий всемирно 
известных фирм «Hewlett-Packard», «Cisco», 
«Intel», «Konica minolta», «Microsoft». Сов-
местно с зарубежными партнерами из 
США, Великобритании, Китая, Германии, 
Финляндии, Японии и других стран вы-
полняются 56 крупных международных 
научных проектов, финансируемых ИНТАС, 
МАГАТЭ, ЕС, НАТО, Всемирным банком, 
ЮНЕСКО.

КазНУ им. аль-Фараби активно раз - 
вивает с ведущими вузами мира двудип - 
ломное образование. Ежегодно более ты - 
сячи иностранных студентов и преподава-
телей выбирают КазНУ для обучения и 
прохождения научных стажировок. В 2013 
году по итогам ранжирования рейтингового 
агентства QS (Великобритания) – признан-
ного авторитета в области оценки каче - 
ственных показателей развития вузов, КазНУ 
вошел в топ-300 лучших университетов 
мира, заняв 299 место. Также по оценкам 
экспертов высшего ранга Европейского 
союза КазНУ является бесспорным лиде-
ром среди вузов Казахстана по научно-
технологическому и инновационному по-
тенциалу. 

Современный рынок труда также предъ - 
являет свои требования к конкуренто-
способности выпускников вузов. Конкуренто-
способный специалист – выпускник КазНУ 
им. аль-Фараби – должен обладать не только 
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теоретическими знаниями в своей сфере, 
но и дополнительными компетенциями для 
успешной карьеры. В КазНУ установлены 
тесные контакты с крупнейшими фирмами, 
которые ориентируются на мировой рынок и 
предъявляют соответствующие требования 
к уровню подготовки кадров. В результате 
целенаправленных мероприятий процент 
трудоустройства выпускников университета 
превышает 90%.

Становление конкурентоспособного спе-
циалиста представляет собой специально 
организованный образовательный процесс 
при непосредственном участии работода-
телей, позволяющий формировать его про-
фессиональные и личностные компетенции. 
Необходимо рассматривать данный про-
цесс на основе модели инновацион - 
ной образовательной траектории, которая 
по з воляет выпускнику получить не толь-
ко фундаментальное образование, но и 
сформировать дополнительные профессио-
наль ные и общекультурные компетенции, 
способность к творчеству, инновациям, и 
др., включая навыки проектной работы.

В отличие от индивидуальных учебных 
планов, инновационные образовательные 
траектории выстраиваются не только для 
отдельного студента, но и для студенческой 

группы, «погружая» студентов в формат 
командной работы.  Специфика данной 
траектории заключается в наполнении 
учебного процесса практикой, т.е. органи-
зацией значительной части учебного про-
цесса на базе филиалов кафедр в НИИ, в 
фирмах и т.п. Большое внимание должно 
уделяться внедрению проектного метода 
обучения в образовательный процесс, ор-
ганизации стажировок, практик студентов 
в конкретных фирмах, выполнению кур-
совых, дипломных работ по заказу фирм, 
включению студентов в процесс реа-
лизации научно-исследовательских проек - 
тов, выполняемых по заказу фирм, про-
ведению корпоративных олимпиад и т.д. 
В настоящее время такое представление 
об инновационной образовательной траек - 
тории используется в подготовке специа-
листов для ряда стратегических партнеров 
университета.

Таким образом, в постиндустриальном 
обществе главным результатом деятель-
ности университета в области подготовки 
кадров является креативная личность, 
способная к саморазвитию, к творческому, 
исследовательскому, системному подходу 
ко всем процессам и явлениям совре-
менности.
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Кобекова Б.К.,
дінтану және мәдениеттану кафедрасының а.о. 
Батырхан А.А., 
мәдениеттану мамандығы 4 курс студенті 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МӘДЕНИЕТТІ ҚҰРУШЫ!

Ел құндылықтары – ұлттық рухания-
тымыздың негіздері болмақ. Қазақтың 
ұлттық құндылықтарын жаңғырту барысын-
да тұлғалық құндылықтарды алға қою 
маңызды. Ұлттық қор ол мемлекеттің мүд-
десі, тілі мен діні, тарихы мен мәдениеті, 
даналығы мен өнері, ғылымы және білімі. 
Осы құндылық көздері индивидуалды адам-
ның саналы қасиеттерімен келетін дүние. 
Саналы қасиеттер деп адам бойында 
тұнған түсінік, адамгершілік, білімділік, та-
бандылық, адалдылық болмақ. Қазақи рухы 
биік ұлттық идеяның қалыптасуында ел 
тарихы мен мәдениетінің маңызы зор. Ұлт-
тық руханиятымыздың өзегі – мемлекеттік 
тіл мәртебесіне ие қазақ тілі. Мемлекеттік тіл 
– азаматтық сәйкестіктің басты нышанда-
рының бірі. 

«Елдің мәдениетін, тілін, мінезін біл-
меген адам көшбасшы бола алмайды» 
деген Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың 
ХХ ғасырдың басында айтқан сөзі бүгінгі 
таңда әлі де болса маңызын жоғалтқан жоқ. 
Сондықтанда, тілді дамыту саясатының 
ең басым бағытының бірі – мемлекеттік 
қызметшілердің мемлекеттік тілде жұмыс 
істеуіне мүмкіндік жасап, қолдау көрсету.

Ана тілі – кез келген халықтың сарқылмас 
байлығы, асыл қазынасы, мәңгілік мұрасы. 
Қазіргі кезде қазақ тілі асқақтағанымен қатар 
оның мызғымас бөлігі дәстүр құндылығы 
әрқашанда сабақтасып отырады. «Тәрбие 
тал бесіктен басталады» дегендей ұлттық 

дәстүр мен тіл атадан балаға тәлім-тәрбие, 
үлгі-өнеге болып беріліп, отансүйгіштік 
сезімін қалыптастыруға тигізер маңызы 
зор. Ұлағатты ұстаздарымыз шәкірттеріне 
ұлттық тәрбие беруде ана тілі мен асқақ 
мәдениетіміздің дәстүр құндылықтарын қол - 
 данатыны даусыз ақиқат деп білеміз. 
Жоғары оқу орындарында қазір іс жүргізу, 
тәрбие беру барысында төл мәдениетіміздің 
рухани құндылықтарының бөлігін жаңғырту 
жүзеге асырылуда. 

Қазақ болашағы тектілік пен кісілік-
ті, бірлік пен татулықты, білім мен адам-
гершілікті ұштастыру негізінде жүруі тиіс. 
Әр азамат мемлекет пен қоғам алдындағы 
жауапкершілігін сезінуі қажет. Болашақ жас - 
тарды ұлттық құндылықтар негізінде тәр - 
биелей отырып, олардың санасына патриот-
тық сезім ұялатуы тиіс.

Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақ - 
стан халқына Жолдауында қоғамымызды 
топтастыратын ең басты факторларының 
бірі қазақтардың ана тілі, дәстүр мәдениетін 
дамытуға күш жігер жұмсау қажеттігі жө-
нінде айтқан ұлағатын басты назарда ұс-
тау әрбір азаматтың міндеті. Қазақстан 
жерінде телеарналардың қазақ тілінде 
хабар жүргізіп ата дәстүрімізді нақыштап 
отырғаны үлкен жетістік. Ұлттық дәстүр 
мәдениетін асқақтату мақсатында ақпарат 
құралдары қазақ тілінде ұсынылып отыр-
ғаны әрбіріміздің мемлекет алдындағы 
борышымыз бен басты міндетіміз. 
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МЕНІҢ БоЛаШаҚ МаМаНДЫҒЫМ

Асрандина С.Ш.,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
биотехнология кафедрасының
доценті, б.ғ.к.

МЕНІҢ БОЛАШАҚ МАМАНДЫҒЫМ

Соңғы жылдары елімізде заманауи, 
ғылыми-техникалық жаңа идеяларды ком-
мерциялизациялау негізінде инновациялық 
экономиканы құру және дамыту үшін бі-
лікті мамандарды дайындау жүйесінде 
елеулі өзгерістер ендіру көзделген. Білім 
беру саласында болашақ шәкірттердің тиіс - 
ті құзыреттерге ие болуына барлық мүм - 
кіндіктер беретін оқытудың жаңа әдісте-
мелерін жасау қажеттігі туындаған. Осыған 
байланысты білім беру саласы ғылымдағы, 
технологиядағы және нарықтағы кез келген 
жаңа идеяларды қабылай алатын білікті 
мамандарды дайындайтын басты ресурсқа 
айналуы қажет. Бүгінде елімізде осы бағытта 
елеулі өзгерістердің ендірілуі нәтижесінде 
іргелі ғылым саласын дамыту мен білім 
саласын жаңғырту маңызды стратегиялық 
ұлттық құндылыққа айналғаны белгілі. 
Білім беру жүйесіндегі – білім алушыға 
қолайлы жағдай жасау, өзін-өзі жетілдіру 
және жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту 
міндеттерінің бірі ретінде оқытудың кез 
келген формаларын, әдістерін және техно-
логияларын қарастыруға болады. 

Студенттерге кәсіптік бағдар беру 
олар дың таңдаған мамандықтары бойын-
ша кәсіби дағдыларды қалыптастыру ба - 
ғытын дамытуға зор үлесін тигізетін тех - 
нологияның бір формасы түрінде қарас-
тыруға болады. Оның айғағы ретінде 
ағымдағы жылдың мамыр айында әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ, Биология және 
биотехнология факультеті, Биотехнология 
кафедрасының профессор-оқытушылар 
құрамы БҰО ҚР БҒМ «Биология және 
өсімдіктер биотехнологиясы» институ-
тының қызметкерлерімен бірге «5В070100 
– Биотехнология» мамандығының 2 курс 
студенттеріне арналған «Менің болашақ 
мамандығым» тақырыбында ұйымдастыр - 
ған кәсіби бағдар беру шарасын айтуға 
болады. Шараны өткізу мақсаты: сту - 
дент терді ҚР ғылыми-зерттеу интитут - 
тарында кәсіби ман сапты құру мүмкін - 
діктерімен таныстыру, кәсі би қызметте 
табысқа жету мотивациясын дамыту. 

Шара барысында студенттер ғылы-
ми-зерттеу институтының ғылыми қызмет-
керлерімен (б.ғ.д., профессор Нуржанова А.А., 
б.ғ.д., профессор Сарсенбаев Б.А., PhD, 
Галиакпаров Н.Н., б.ғ.к., а.ғ.қ. Мухитди- 
но ва З.Р., б.ғ.к. Усенбеков Б.Н., ғ.қ. Байсеитова Г., 
PhD докторант Казкеев Д.Т., PhD докторант 
Жаңбырбаев Е., ғ.қ. Маденова А., PhD 
Ертаев Б.Е., б.ғ.к., а.ғ.қ. Амирова А.К., ғ.қ. 
Маденова А., ғ.қ. Смайлов Б.Б.) кездесіп, 
ондағы бүгінгі күні жүргізіліп жатқан ғылыми 
жобалармен, ғылыми-инновациялық ба - 
ғыттарымен, ғылыми-практикалық нәтиже-
лері және жетістіктерімен танысты. Сондай-
ақ, презентация барысында студенттер 
зертханалардың құрылымдарымен және 
заманауи құрал-жабдықтармен таныс-
тырылды. 

«Өсімдіктер физиологиясы және био-
химиясы» зертханасының қызметкерлері 
студенттерге оқыған дәрістерінде қант 
құмай өсімдігін биоэнергетикада, мал азы - 
ғы мен тағам өндірістерінде, өсімдік шаруа - 
шылығында қолдану мақсатында оның 
физиологиялық және биохимиялық қасиет-
терін зерттеу жұмыстары туралы және 
Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның эколо - 
гиялық жағдайларында жүргізілген сұрыптау 
жұмыстарының нәтижелері туралы презен-
тация жасады. Сонымен қатар, еліміздің 
пестицидтермен және ауыр металдармен 
ластанған жерлерін қалпына келтіруде жүр-
гізіліп жатқан фиторемидиациялық техно - 
логиялар және олардың тиімділігі ту ралы 
мәліметтер берді. «Клеткалық биотех-
нология» зертханасының мамандары гап - 
лоидты технологияны және дәстүрлі селек-
цияны пайдалана отырып құрғақ және 
сортаң жағдайға бейімделген арпаның және 
күріштің жаңа сорттарын шығару мақса-
тында жасалып жатқан ғылыми ізденістерін 
әңгімелеп берді. 

«Молекулалық биология» зертханасы-
ның мамандары оқыған дәрісте студенттер 
Қазақстандағы жүзімнің экономикалық ма-
ңыздылығы бар сандық белгілерінің гендері 
мен гермоплазмаларының генетикалық әр 
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түрлілігін молекулалық сәйкестендіру, алма 
және алмұрт сорттарының молекулярлық- 
генетикалық құжаттандыруды жүзеге 
асыру, осы ағаштар генотиптерінің аса 
қауіпті ауруларға төзімділігін анықтау әдіс-
тері; маңызды ауыл шаруашылық да-
қылдарды генетикалық жақсарту үшін in 
vitro жағдайында басқарылатын морфогенез 
және клеткалық технология жүйесін жасау, 
морфогенез бен дифференциацияның ци-
то физиологиялық заңдылықтарын зерттеу 
мәселелері туралы көптеген ғылыми мә-
ліметтер алды. 

«Клондық микрокөбейту» зертханасы-
ның мамандары студенттерді биологиялық 
белсенді заттардың перспективті көздері 
болып табылатын Қазақстан флорасының 
өсімдіктерін зерттеу, ауылшаруашылығында 
өндірістік мақсатта қолданылатын құнды 
өсімдіктердің көбейту коэффициенттерін 
жоғарылату мақсатында жүргізіліп жат-
қан ғылыми зерттеу жұмыстарымен та-
ныс тырды. «Гермоплазманы криосақтау» 
зертханасының мамандары экономикалық 
тұрғыдан маңызды, сирек және жойылып 
бара жатқан өсімдіктердің гермоплазма-
ларын криосақтау және in vitro жағдайында 
өсімдіктер банкін құру, төменгі температура-
лардың өсімдік клеткаларына ықпалының 
физиологиялық және генетикалық заңды-
лықтарын зерттеу әдістерімен таныстырды. 

Өткізілген кәсіптік бағдар беру шарасы 
студенттер «Өсімдіктер биотехнологиясы», 
«Жануарлар биотехнологиясы», «Микро-
орга низмдер биотехнологиясы», «Молеку-
ла лық биология» және т.б. пәндерді оқу 
барысында өткен ғылыми-теориялық және 
практикалық білімдерін толықтыратын көп-
теген қызықты мәліметтермен сусындап, 
өздерінің қызықтырып, толғандырып жүрген 
сұрақтарына жан-жақты мағлұматтар алу - 
ға, ғалымдармен танысуға мүмкіндік алды. 
Сондай-ақ, бірқатар зертханаларда өзде-
рінің дипломдық жұмыстарын жүргізуге 
өтініштері мен сұраныстарын білдіреді. 
Келешекте осы зерттеу институтында жас 
маман ретінде жұмысқа орналасып, ғылыми-
зерттеу жұмыстарымен айналысуды қа-
лай тындары және армандайтындарын, 
осы күнгі алған әсерлерін жасырмай, 
ғалымдарға деген жылы лебіздері мен 
алғыстарын айтып, үлкен қуанышпен та-
расты. 

Биотехнология кафедрасының профес-
сор-оқытушылар мен биотехнология ма - 
ман дығының студенттері атынан БҰО ҚР 
БҒМ «Биология және өсімдіктер биотех-
нологиясы» институтының басшысы мен 
ғалымдарына студенттерге кәсіби білім 
бағдар беруде алтындай уақыттарын қиып, 
өткізген қызықты әрі маңызды ғылыми ша-
раға үлкен алғыс білдіреді! 
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МЕНІҢ БоЛаШаҚ МаМаНДЫҒЫМ

Сұлтанова Б.Б.,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
«Есеп және аудит» кафедрасының
доценті, э.ғ.к. 

БҮГІНГІ ТҮЛЕК АРМАНЫ –  
СҰРАНЫСҚА ИЕ МАМАН ИЕСІ БОЛУ!

Қазіргі уақытта біз ғылыми-техникалық 
үрдіс уақытында және адамдардың әр 
уақытта білім алу уақытында өмір сүріп 
жатырмыз. Күн сайын тек сапалы және 
көп функционалды өнімдерге ғана емес, 
сонымен қатар жан-жақты білімді қызмет-
керлерге сұраныс өсуде.

Әр уақытта өзін жетілдіру, жаңа зат-
тарды білу, жақсы нәтижелерге қол жеткізуге 
ұмтылу, адамның өзін-өзі күнделікті да-
мытуы қазіргі нарықтық жағдайдың заң-
дылығы болып табылады. 

Қазіргі таңда көптеген қазақстандық 
түлектер болашақ мамандық пен жоғары оқу 
орнын таңдау мәселелерімен соқтығысуда. 
Заманауи нарықта бухгалтер мамандығы 
қажетті мамандықтардың бірі. 

Болашақ мамандықты таңдау – ма-
ңызды және жауапты іс. Мұндай таңдауды 
әр түлек жасайды. 

Қазіргі кезде мамандықты таңдау 
кезінде үш фактор маңызды рөл атқарады:

– мамандық ұнауы керек,
– жақсы төленуі,
– оңай жұмысқа орналасу үшін қажетті 

болуы керек. 
Әлі кім болатынын шешпеген түлек үшін 

осы маңызды емес пе?
«Махабат, музыка және бухгалтерлік 

есеп мәңгілік!» деп Қазақстанның техникасы 
мен ғылымына еңбек сіңірген қайраткері, 
экономика ғылымдарының докторы, про-
фес сор В.К. Радостовец жазған. 

Бухгалтер мамандығы қазіргі заманда 
маңызды мамандық болып табылады. Бірде 
бір әлемдік экономика бухгалтерлік есепсіз 
болуы мүмкін емес. Компанияның қар-
жылық тұрақтылығы бухгалтердің білімі мен 
біліктілігіне байланысты. 

Бірде бір кәсіпорын, жеке немесе 
мемлекеттік, бухгалтерлік есепсіз толық 
қызметін жасай алмайды. 

Бухгалтер мамандығы уақыт өтсе де 
өзінің маңыздылығын жоғалтпайды. Бұған 
болашақта өзінің қызметін бухгалтерлік 
есеппен байланыстырғысы келгендердің 
бәрі сенімді бола алады. 

Адамның тұлға ретінде қалыптасуы 
кезінде оның білім алған орны, сол мекемеде 
алған білімі мен дұрыс жолға бағыт берген 
мұғалімдер маңызды рөл атқарады. Біздің 
елімізде көптеген адамдар үшін мұндай 
орын әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті болып табылады.

Университет Халықаралық универси-
теттер Ассоциациясының мүшесі және Еу - 
разиялық университеттер Ассоциациясы-
ның ұйымдастырушысы. Орталық Азия мем - 
лекеттері мен Қазақстан ЖОО арасында 
тұңғыш болып Болон қаласында Универ-
ситеттердің Ұлы Хартиясына қол қойды, 
ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар 
талабы негізінде сапа мененджмент жүйе - 
сіне сай (СМЖ) халықаралық сертификат-
таудан жемісті өтті және IQNET Халық-
аралық сертификаттау жүйесі сынды ең 
ірі әлемдік сертификаттау орталығының 
куәлігін иеленді.

Университет жоғарғы білікті маман-
дарды даярлауға, әлемдік білім кеңестігін-
де интеграциялауға, өндіріске енгізілетін 
фундаменталды және қолданбалы зерт-
теу лерді дамытуға бағытталатын кең кө-
лемдегі білім, ғылыми, рухани-тәрбиелік, 
инновациялық және өндіруші негізіне ие.

Бүгінгі таңда ҚазҰУ-дың 41 мамандығы 
сапа сараптамасы мен экономикалық, құ-
қықтық және әлеуметтік-гуманитарлық ба-
ғытта білім беру бағдарламалары бойынша 
аккредитациялаудан өтті. Жетекші FIBAA 
еуро палық аккредиттау агенттігі «Есеп және 
аудит» мамандығы бойынша білім беру 
бағдарламаларының сапасын үздік деп 
танып, жоғары бағалады. 
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Белгілі бүкіләлемдік «UI Green Metric 
Ranking of World Universities – 2016» рей - 
тингісіне ҚазҰУ алғаш рет қатысып, мықты-
лар тобынан лайықты орын алды. Әлемнің 
ең экологиялық таза 200-топ университеті 
қатарына енуі – ұлттық университеттің «жа-
сыл дамудағы» жоғары жетістіктері мен 
үлкен мүмкіндіктерінің дәлелі. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті ТМД университеттері арасын-
да екінші орында тұр. Халықаралық QS 
рейтингісі бойынша әлемдегі үздік 250-топ 
университет қатарына еніп 236 орынды 
иемденді. Қазақстан ЖОО арасындағы ең 
үздік университет болып саналады. «Есеп 
және аудит» кафедрасының базасында 

оқуды аяқтағанға және дипломды ал-
ғанға дейін CIPA (Certified International 
Professional Accountant: Халықаралық сер - 
ти  фикатталған кәсіби бухгалтер) бағдар - 
ламасы бойынша халықаралық серти-
фикат қа толық дайындауға мүмкіндік 
беретін Тәжірибелі бухгалтерлер дайын-
дайтын ор та лық қалыптасқан және жұмыс 
істейді. 

«Есеп және аудит» кафедрасы бух-
галтер мен аудитор мамандығын алуға, 
ҚазҰУ-да жоғары білім алуға және қажетті 
кәсіби тәжірибе алуға, тұрақты мансабының 
өсуін және өзіндік өмірлік мақсаттарға қол 
жеткізуін қалайтын және қызығатын барлық 
тілек білдірушілерді шақырады. 

Моя БУДУщая ПРоФЕссия
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Султанова Б.Б.,
к.э.н., доцент 
кафедры «Учет и аудит» 
КазНУ имени аль-Фараби 

МЕЧТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКНИКА – 
КЕМ СТАТЬ?

«Любовь, музыка и бухучет вечны» 

В.К. Радостовец

На сегодняшний день множество ка-
захстанских выпускников сталкивается с 
проблемой выбора университета и будущей 
профессии. Профессия бухгалтера яв-
ляется одной их самых востребованных на 
современном рынке. 

Выбор будущей профессии – дело 
очень серьезное и ответственное. Такой 
выбор стоит перед каждым выпускником. 

При выборе профессии сегодня глав-
ную роль играют три фактора: 

– чтобы профессия нравилась,
– хорошо оплачивалась и была 

востребована, чтобы можно было легко 
трудоустроиться.

Это ли не работа мечты сегодняшнего 
выпускника, еще не решившего, кем стать?

История бухгалтерского учета столь 
же стара, как и цивилизация. История бух-
галтерского учета насчитывает почти шесть 
тысяч лет и относится к IV веку до н.э. 
Появление учета связано с хозяйственной 
деятельностью человека.

Профессия бухгалтера не потеряет свою 
актуальность со временем. В этом может 
быть уверен любой, кто решит связать свою 
деятельность с бухгалтерским учетом. 

Бухгалтеры – довольно высоко востре-
бованные специалисты. Они могут проявить 
себя в различных сферах деятельности. 
К наиболее широко распространенным 
следует отнести банковский сектор, него-
сударственные организации крупного и 
малого бизнеса, т.е. во всех отраслях 
экономики.

Подготовку бухгалтеров предлагают 
немало высших учебных заведений. 

Вы можете остановить свой выбор на 
КазНУ имени аль-Фараби. Почему именно 
КазНУ? Потому что:

– КазНУ обладает огромным обра-
зо вательным, научным, духовно-воспита  
тель ным, инновационным и производствен-
ным потенциалами. 

По итогам исследования международ-
ного рейтингового агентства QS (Велико-
британия), КазНУ им. аль-Фараби в 2016 
году вошёл в топ-250 университетов, заняв 
236 место среди 800 лучших мировых 
университетов.

В престижном глобальном рейтинге «UI 
Green Metric Ranking of World Universities – 
2016» КазНУ участвовал впервые и занял 
достойное место в группе сильнейших. 
Вхождение в ТОП-200 «экологичных» уни-
верситетов мира свидетельствует о высо-
ких достижениях и огромном потенциале 
национального университета в «зелёном 
развитии.

Ведущее европейское аккредитацион-
ное агентство FIBAA подтвердило высокое 
качество образовательных программ Выс - 
шей школы экономики и бизнеса, в том 
числе образовательные программы спе-
циальности «Учет и аудит» на трех уров - 
нях (бакалавриат, магистратура и доктран-
тура) прошли экспертизу качества и ак-
кредитацию. 

Кафедра «Учет и аудит» Высшей школы 
экономики и бизнеса Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби – это 
лучшие преподаватели с мно голетним опытом 
учебной и научной работы. На кафедре 
«Учет и аудит» работают высококвалифи-
цированнее преподаватели: докто ра и кан-
дидаты экономических наук, Phd доктора, 
профессиональные бухгалтера РК и аудиторы, 
обладающие международными дипломами. 

На базе кафедры «Учет и аудит» соз-
дан и работает Центр подготовки Прак - 
тических бухгалтеров, который предостав-
ляет возможность полноценной подготовки 
к международной сертификации по прог - 
рамме CIPA (Certified International Profes-
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sional Accountant: Сертифицированный меж - 
дународный профессиональный бухгалтер) 
еще до окончания обучения и получения 
международного диплома. 

Кафедра «Учет и аудит» приглашает 
всех желающих и заинтересованных в 

получении профессий бухгалтера и аудитора 
получить высшее образование в КазНУ и 
обрести необходимые профессиональные 
навыки, обеспечить стабильный карьерный 
рост и достичь собственных жизненных 
целей!
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Даулетова Г.О.,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
мәдениеттану мамандығының 
4-курс студенті

БІЛІМ ОРДАСЫНДАҒЫ 
ЖАҢА ҒАСЫР МАМАНДЫҒЫ

Мәдениеттану – мәдениет және оның 
институттарын тұтас феномен ретінде 
зерттейтін ғылым саласы. Бұл саладағы 
мамандар жоғары оқу орындарында, кол-
ледждерде, лицейлерде, гимназияларда 
ғылыми зерттеу және басқару ұжым-
дарында, мемлекеттік қызметте, халықара-
лық қатынастар жүйесінде, қоғамдық қаты-
настарды реттеу қызметіне кәсіби маман 
ретінде орналаса алады. 

Сапалы білім мен ұлттық мәдени 
құндылықтарды бойына сіңірген кәсіби 
мамандарды даярлауда әл-Фараби атын  - 
дағы ҚазҰУ-дың дінтану және мәдениет-
тану кафедрасы көш басында келеді. 
«Мәдениеттану» мамандығы студенттерін 
кәсіби, шығармашылық дамыту мақсатында 
кафедрада «Мәдениет kz» клубы жұмысы 
жасап келеді. Мәселен, ректор Ғалымқайыр 
Мұтанұлы Мұтановтың бастамасымен жү - 
зеге асып жатқан «Салауатты дене мә-
дениеті», «Green campus», «Айналаңды 

нұрландыр», «Жүз кітап», «Аl-Farabi uni - 
versity smart city» ғылыми-инно ва циялық 
жобасы бағдарламалары студенттердің кі - 
тапқа деген құлшынысын арттырып, олар-
дың тәрбиесіне игі әсерін тигізгені анық. 
Клуб жастардың рухани белсенділігін 
жетілдіру арқылы олардың өзін-өзі басқару 
қабілеттерін, Отанға және кәсіби қызметке 
деген сүйіспеншілігін арттыруға лайықты 
іс-шараларды жүзеге асырады. Болашақ 
талапкерлерді тартып, мамандыққа қызы-
ғушылықты арттыру үшін де көп көмекте-
сетін бірден-бір жол болып саналады. 

Мәдениеттану ғылымы – ғасырлар 
бойы сарқылмас мұра, болшақты ай-
қындауға бағыт беретін рухани құнды - 
лықтарды сақтап, қазіргі жас жеткіншектер-
ге түсіндіруде және қоғамның ойын бір 
арнаға біріктіруде өзіндік орны бар сала. 
Сондықтан да мәдениет жоғары болған 
сайын, адам еркіндігі де соғұрлым арта 
түседі деп аяқтағым келеді.
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Тапалова Р.Б.,
профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 
Даубасова С.Ш.,
ст.преподаватель кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики

О НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  
НА МАГИСТРАТУРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Внедрение магистерских программ в 
образовательную систему Республики Ка-
захстан было отражением общемировой 
тенденции, направленной на унификацию 
программ и дипломов высшего образования. 
Внедряя в жизнь принципы Болонской 
декларации, Германия, Швеция, Финляндия 
и другие страны, включая Казахстан, 
начали процесс реформирования своих 
систем высшего образования. Основная 
задача магистратуры ‒ подготовить про-
фессионалов для успешной карьеры в 
государственных органах, международных 
и казахстанских компаниях, а также для 
научно-исследовательской и преподава-
тельской деятельности. 

Подготовка в бакалавриате предпо-
лагает получение лишь общих знаний и 
навыков, которые потом уже углубляются 
по специализации магистерских программ. 
Магистерское образование дает как фун-
даментальную научную подготовку, так инстру - 
ментальные знания и навыки, ко торые ценят 
современные работодатели. Основной акцент 
делается на прикладную составляющую 
магистерских программ, рассчитанных на тех, 
кто уже работает или планирует работать 
в органах зако нодательной власти и госу - 
дарственного управления, в правоохрани-
тельных орга нах, юридических службах кор-
пораций самых разных сфер деятельности и 
форм собственности. 

Обучение в магистратуре юридического 
факультета Казахского национального уни - 
верситета дает также возможность по-
лучения знаний по новому направлению, 
которое может кардинально отличаться 
от направления подготовки, полученного в 
бакалавриате, но существуют определенные 
требования в таких ситуациях. 

Степень магистра дает возможность 
уверенно чувствовать себя в жизни, найти 

высокооплачиваемую работу, обеспечить 
базу для профессионального роста. Лицам, 
успешно закончившим магистратуру и за-
щитившим магистерскую диссертацию, 
присваивается квалификационная сте-
пень магистра. 

На кафедре уголовного права, уго-
ловного процесса и криминалистики юри-
дического факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Республики Казахстан подготовлены 25 
магистерских программ: «Уголовно-пра во-
вая», «Уголовно-исполнительная деятель - 
ность», «Адвокатско-медиаторская деятель - 
ность», «Прокурорско-следственная дея - 
тельность», «Криминалистическое обеспе-
чение деятельности правоохранительных 
органов», «Таможенный контроль и тех нико-
криминалистическое обеспечение дея - 
тельности таможенных органов»; «Тамо - 
женная логистика и уголовно-про цес-
суальное обеспечение деятельности та - 
моженных органов»; «Экспертная дея-
тельность» (судебно-лингвистическая, су - 
деб но-экономическая экспертиза, почерко - 
ведческая, товароведческая, трасологи-
ческая экспертиза, баллистическая экспер-
тиза, психологическая экспертиза и т.д.). 
Некоторые из них являются уникальными 
и предлагаются только на нашей кафедре. 

Все программы ориентированы на 
приобретение образования специализи-
рованного профиля, которое позволяет 
претендовать на занятие, требующее выс-
шего специального образования. Например, 
программа «Прокурорско-следственная дея - 
тельность» ориентирована на приобретение 
образования специализированного про-
филя, которое позволяет претендовать на 
занятие, требующее высшего специального 
образования, для должности: прокурора, 
следователя, начальника отдела дознания, 
начальника следственного отдела. Прог-
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рамма «Криминалистическое обеспечение 
деятельности правоохранительных орга-
нов» ориентирована на приобретение об - 
разования специализированного профиля, 
которое позволяет претендовать на за - 
нятие должности: следователя, началь-
ника отдела дознания, начальника след - 
ственного отдела, начальника криминаль-
ной полиции, их заместителей. Программы 
«Технико-криминалистическое обеспече - 
ние деятельности таможенных органов», 
«Таможенная логистика и уголовно-про-
цессуальное обеспечение деятельности 
таможенных органов» ориентированы на 
приобретение образования специализи-
рованного профиля, которое позволяет 
претендовать на занятие должностей: дек-
ларант, инспектор таможенной службы, 
менеджер по работе с таможней, специалист 
внешнеэкономической деятельности, спе-
циа лист по таможенному оформлению, 
таможенный брокер, таможенный пере-
возчик. 

Программы специализации «Эксперт-
ная деятельность» по видам конкретных 
видов судебных экспертиз ориентированы 
на приобретение образования специали-
зированного профиля для работы на 
экспертной должности в Центре судебной 
экспертизы МЮ РК, лаборатории Тамо-
женной экспертизы ТК РК, экспертных 
учреждениях КНБ РК, МО РК, МЗ РК и 
иных сферах государственной службы, где 
требуется экспертная оценка. 

Уникальность данной специализации 
заключается в ее синтетической сущ-
ности – в комплексе дисциплин, раскры - 
ваю щих сущность правовых институтов 
и базовых фундаментальных дисциплин 
по направлению экспертной деятельности. 
Судебные эксперты как специалисты 
должны обладать современными знания-
ми о развивающихся государственно-уп - 
равленческих, судебной и правоохрани-

тельной системах, о правоохранительной 
деятельности как о взаимосвязанном 
комплексе, обеспечивающем реализацию 
практических задач по охране правопорядка 
и совершенствования правоохранительной 
системы и сопряженных с ними институтов 
и процедур. В содержании образовательных 
программ экспертной специализации вклю-
чены предметы, отражающие процессы 
интеграции и дифференциации научных 
знаний из разных областей науки, тех-
ники: теория и процессуальные основы 
судебной экспертизы; методологические 
основы судебной экспертизы; метрология, 
стандартизация и сертификация методик 
экспертных исследований, теория и практика 
трасологической экспертизы, теория и 
практика баллистической экспертизы, тео - 
рия и практика почерковедческой экспер - 
тизы и мн.др. Для поступления в ма-
гистратуру экспертной специализации опре - 
деляющим является специальность, полу-
чаемая на бакалавриате, например, для 
поступления по специализации «судебная 
экономическая экспертиза» – получение 
соответственно Государственному Класси-
фикатору Республики Казахстан любой 
экономической специальности – экономика, 
учет и аудит, финансы; для поступления по 
специализации «судебная психологическая 
экспертиза» – получение специальности 
«психология», но допускается поступление 
лиц, имеющих медицинское образование 
и специализирующихся в области психиат-
рии; для поступления по специализации 
«судебная лингвистическая экспертиза» – 
получение специальности «филология» и 
т.д. Подробнее информацию можно полу - 
чить в Казахском национальном универ - 
ситете им. аль-Фараби. 

По всем интересую щим вопросам вы 
сможете обращаться по этому адресу: 
daubassova2017@gmail.com
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Берсугурова Л.Ш., д.ю.н., профессор 
кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики
Даубасова С.Ш., cт.преподаватель 
кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ 
КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

КазНУ им.аль-Фараби является приз-
нанным лидером среди вузов Республики 
Казахстан в подготовке научных кадров 
высшей квалификации – докторов фило - 
софии (PhD). Университет одним из пер-
вых среди вузов Центральной Азии присое-
динился к Великой Хартии университетов 
и полностью перешел на современную 
трехступенчатую систему подготовки кад - 
ров «бакалавриат-магистратура-докторан-
тура PhD».

Образовательные программы докторан-
туры КазНУ им. аль-Фараби реализуются 
по научно-педагогическому направлению 
подготовки и обеспечивают углубленную 
специализированную профессиональную 
подготовку, позволяющую выпускникам 
впоследствии успешно заниматься науч-
ной, педагогической, управленческой и 
экспертной деятельностью.

Реализация образовательных прог - 
 рамм докторантуры осуществляется универ-
ситетом в тесном сотрудничестве с ведущими 
зарубежными организациями образования 
и науки. На сегодняшний день КазНУ 
им. аль-Фараби успешно и плодотворно 
сотрудничает со многими зарубежными 
университетами, как: Колумбийский универси-
тет (США), Имперский колледж Лондона 
(Вели кобритания), Токийский университет 
(Япония), Чешский технический университет 
(Чехия), Мичиганский технологический уни-
верситет (США), Университет Нуэва де 
Лиссабон (Португалия), Политехнический 
университет Валенсии (Испания), Бер-
линский Технический университет (Гер-
мания), Томский политехнический универ-
ситет (Россия), Университет Рошель (Фран-
ция) и другими. 

По правилам обучения в PhD док - 
 торантуре для обеспечения фундамен-
тальной подготовки в выбранной области 
предусмотрено обязательное закрепление 

двух научных консультантов (отечественного 
и зарубежного). В рамках программы под-
готовки докторов финансируется участие 
обучающихся докторантуры в авторитетных 
международных научных конференциях и 
симпозиумах, публикация научных статей 
в международных научных журналах. 
Обучение может осуществляться на трех 
языках, включая английский. Срок обучения 
– 3 года, обучение осуществляется в рамках 
государственного образовательного заказа 
и на договорной основе. 

Кафедра уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики юриди-
ческого факультета КазНУ им. аль-Фараби 
молодая активно развивающаяся кафедра. 
Только за последние три года сотрудники 
кафедры защитили 5 докторских диссер-
таций, получили ученые степени PhD 
докторов юриспруденции, трое защитили 
кандидатские диссертации в Кыргызско-
Славянском государственном университете 
им. Б. Ельцина в городе Бишкек и про-
должают успешно работать на кафедре. 
Кафедра в течение ряда последних лет 
занимает первое место в рейтинге инди-
кативного плана КазНУ им. аль-Фараби 
среди кафедр юридического факультета. 

Кафедра принимает активное участие 
в научно-исследовательской деятельности, 
сотрудниками кафедры подготовлены мо - 
нографии по актуальным проблемам юри - 
дической науки. Разрабатываются учебные 
и учебно-методические пособия по пре-
подаваемым дисциплинам.

Рады будем сотрудничеству в об ласти 
юриспруденции, правоведения, изуче - 
ния проблем правопонимания и правопри-
менения, а также приглашаем для обучения 
в докторантуру юридического факультета 
КазНУ им. аль-Фараби. 

Мы всегда рады вам ответить: 
daubassova2017@gmail.com 
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Shayakhmet A.,
Associate Professor, 
Department of Foreign Languages,
Al-Farabi Kazakh National University

WANT TO SPEAK MANY LANGUAGES?
APPLY TO AL-FARABI KAZNU!

Nowadays, everyone understands how it 
is important for any student to speak a foreign 
language, or two, or even more! 

Al-Farabi Kazakh National University is 
one of the oldest and the largest university in 
our country. For perspective students, who are 
thinking about their future profession related 
to foreign languages, our university is the best 
place for beginning their education to pursue 
the best career. 

Several departments at different faculties 
prepare specialists in European and Eastern 
languages, besides Kazakh and Russian: the 
Faculty of Philology and World Languages, the 
Faculty of Oriental Studies, and the Faculty 
of International Relations. You can choose 
from several majors: Foreign Philology, Two 
Foreign Languages, Translation Studies, 
Oriental Studies, International Relations, 
Area Studies, and others, some of them are 
for both undergraduate and graduate levels of 
educational training.

What is special at Al-Farabi Kazakh 
National University, it is the student’s academic 
mobility, which means that KazNU students 
have an opportunity to study a semester or 
a year at international partner universities. 
For example, it has become a good tradition 
for students of the Oriental Studies Faculty 
to practice their skills and take credits at 
eastern universities, such as Jawaharlal Nehru 
University and University of Delhi in India, 

Ankara University in Turkey, Younsei University, 
Sonfungvan University, Pusan National 
University, and Seoul National University in 
South Korea, as well as universities in several 
Arabic countries, for example, in Egypt, Saudi 
Arabia, and Kuwait. In general, the university 
professors deliver courses and disciplines in 
these foreign languages: western – English, 
German, French, Spanish, Italian, and eastern 
– Chinese (Mandarin), Korean, Japanese, 
Turkish, Arabic, Persian, Hindi, and Urdu. 

Although our university is not as old as 
some of the universities in Europe or the United 
States, it has traditions, such as Initiation 
into Students, or Alumni Day; besides, many 
other activities are being conducted from 
year to year, for example, each year teachers 
of Foreign Languages Department hold 
Thanksgiving Day celebration, which is a very 
engaging extracurricular activity for students, 
as they have an opportunity to demonstrate 
their speaking skills in English, not to mention 
about singing and dancing, and so on. 

Taking advantage of being an English 
teacher, I asked my first and second year 
students majoring in Oriental Studies, whether 
their expectations were realized or not, and the 
answers sounded unanimously: “No regret!” 

If you are thinking of specializing in foreign 
languages, quality education, and fascinating 
student life, without a doubt, you should 
choose Al-Farabi Kazakh National University! 
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Калматаева Ж.А., Мамырбекова С.А.,
Усатаева Г.М., Утепбергенова Ж.М.,
КазНУ им. аль-Фараби
Высшей школы
общественного здравоохранения

УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Вопрос подготовки кадровых ресурсов 
в сфере общественного здравоохранения 
Республики Казахстан на сегодня при-
обретает особую актуальность в связи с тем, 
что  впервые в Государственной программе 
развития здравоохранения Республики Ка-
захстан «Денсаулык» на 2016–2019 годы 
предусматривается развитие системы об - 
щественного здравоохранения. В соответ - 
ствии с лучшим международным опы-
том основой для развития системы здра-
воохранения станет формирование службы 
общественного здоровья (СОЗ) [1]. 

Основными функциями СОЗ Казах-
стана станут: информирование населения 
и его вовлечение в мероприятия по про - 
филактике и снижению вредного воздей - 
ствия различных факторов окружающей 
среды, нездорового питания и поведен - 
ческих рисков; обеспечение эпидемиоло-
гического  мониторинга за инфекционными 
и неинфекционными заболеваниями, в 
том числе за нарушениями психического 
здоровья и травматизмом; обеспечение, 
координация и расширение межсекто-
рального взаимодействия; обеспечение 
соблюдения законодательства и других 
правовых норм в области охраны здо-
ровья;  внедрение международных систем 
долгосрочного моделирования и прогнози-
рования развития заболеваний на регио-
нальном и национальном уровнях. 

Деятельность СОЗ будет тесным обра-
зом интегрирована с системой оказания 
медицинской помощи населению, особенно 
с ПМСП, специализированными научно-
исследовательскими организациями и 
программами.

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

На республиканском уровне будут 
осуществляться функции эпидемиоло-
гического мониторинга факторов риска 
инфекционных и неинфекционных заболе-
ваний, разработка государственной поли-
тики и межсекторальных программ,  научные 
исследования в области общественного 
здравоохранения, мониторинг состояния 
здоровья населения для установления 
проблем общественного здравоохранения 
и прогнозирования их динамики, оцен ка 
эффективности, доступности и каче ства 
услуг, программ общественного здраво-
охранения. 

На местном уровне СОЗ будет зани-
маться разработкой, планированием, реа-
ли зацией и мониторингом мероприятий 
по профилактике инфекционных и не-
инфекционных заболеваний, в том 
числе скринингов и диспансеризацией 
совместно с первичной медико-сани-
тарной помощью.

Приоритетной задачей СОЗ являет ся 
активизация мероприятий по профилак тике 
и мониторингу за основными со циально-
значимыми неинфекционными заболева-
ниями.

Соответственно, для реализации вы - 
ше указанных задач СОЗ требуются  подго-
товленные специалисты общественного 
здравоохранения с необходимыми компе-
тен циями и навыками.

В настоящее время система под готовки 
специалистов общественного здраво ох - 
ранения в Республике Казахстан склады-
вается из додипломной подготовки (бака-
лавриата), постдипломного обучения (ма - 
гистратуры и PhD-докторантуры – по про-
фильному и научно-педагогическому на - 
прав лению) и дополнительного (или не - 
прерывного) профессионального образо - 
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вания в виде курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров.

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

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

Магистратура: 
Медико-профилактическое дело – 

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

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

Менеджмент в сфере здравоохранения 
– 6М050700, магистр делового админис-
трирования здравоохранения

Физическая культура и спорт – 
6М010800

Докторантура:
Физическая культура и спорт –  

6 D010800
Общественное здравоохранение –  

66 D110200.
Обучение проводится на трех языках: 

казахском, английском, русском. 
Европейская программа основных 

знаний и навыков в области общественного 
здравоохранения определяет достаточно 
большой спектр компетенций для спе-
циалистов общественного здравоохранения. 
В связи с этим ресурсы многопрофильного 
университета позволяют совершенствовать 
содержание и наполнение программ, уси-
лить научно-экспериментальную составную 
образования.

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

Необходимость трансформации обра-
зо ва тельных программ продиктована ре-
зультатами пилотных краткосрочных кур-

сов и фокус-групп среди специалистов, 
показавших высокую востребованность в   
изменении содержания и расширении про - 
фессиональных траекторий в послевузов-
ском образовании.

Трансформация магистерской образова - 
тельной программы по специальности 
«Медико-профилактическое дело» пред - 
ставлена в трех направлениях: 1) эпи-
демиология и гигиена, 2) надзор и контроль 
в сфере защиты прав потребителей, 3) эпи-
демиологический надзор и профи лактика 
ИСМП. Инфекционный контроль. 

В рамках первого направления уси - 
ливается составляющая часть в приме-
нении объективных и чувствительных 
инструментов для измерения различий 
и сходств при физиологичном и пато-
логическом состояниях (старость, раннее 
детство, беременность, выздоровление, 
начало болезни, развитие болезни, инва-
лидность и т.д.). 

В рамках второго направления, яв-
ляю щегося новым, включены вопросы за-
рубежного опыта в сфере защиты прав 
потребителей;  понятие, становление и 
правовое регулирование защиты прав 
потребителей; формы и способы защи ты прав 
потребителей; досудебное регу лирование 
споров; медиация как способ защиты прав 
потребителей; ответственность за нарушение 
прав потребителей; формы гигиенической 
регламентации окружающей среды; ги-
гиенической регламентации в области 
гигиены атмосферного воздуха, гигиены 
рук, питания, детей и подростков; гигиены 
жилых и общественных знаний, применения 
полимерных металлов, радиа ционной 
гигиены. Новым содержанием является 
соблюдение требований техни ческих 
регламентов Таможенного Союза (о пищевой 
безопасности продукции, пред назначенной 
для детей, безопасности игрушек, соковой 
продукции из фруктов овощей и т.д.). 

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

Проблема ошибок рассматривается в 
рамках модели личных ошибок и основной 
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фокус настроен на небезопасных действиях, 
ошибках и процедурных нарушениях, со-
вершенных людьми, непосредственно за-
действованными в клиническом процессе: 
средним медицинским персоналом, вра-
чами, фармацевтами и сотрудниками ла-
бо раторий. В данном подходе причиной 
небезопасных действий считаются как 
аберрантные ментальные процессы, такие 
как забывчивость, невнимательность, не-
достаточная мотивация, беспечность, не - 
брежность и неосторожность, так и пред - 
намеренные невыполнения своих про-
фессиональных обязанностей. В связи с 
этим, в подготовке кадров нами уделяется 
внимание не только  специфичным вопросам 
диагностики, но и вопросам биоэтики, 
безопасности пациентов, организационному 
поведению, персональной ответственности 
и правовой грамотности. Акцент делается 
на совершенствование образовательных 
программ по вопросам биобезопасности 
и биозащите, идентификации пациентов 
и анализов,  эффективной политике био-
логической безопасности и биологической 
защиты лаборатории, технического и прог-
раммного обеспечения лабораторной диаг - 
ностики, внедрения, обеспечения и под-
держания системы менеджмента качества 
в лабораторной диагностике.

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

В рамках данной программы реализуются 
три траектории: 1. Эпидемиологический над - 
зор и оценка здоровья населения; 2. Ук-
репление здоровья и профилактика за-
болеваний; 3. Научно-исследовательская 
и педагогическая деятельность в области 
общественного здравоохранения. 

Также трансформация образовательной 
программы произошла в части расширения 
контингента обучающихся. Многолетний 
опыт подготовки кадров здравоохранения 
указывает на то, что базовое высшее 
образование обучающихся по специальности 
«Общественное здравоохранение» не 
должно ограничиваться медицинским об-
разованием. На данную специальность 

могут претендовать не только с базовым 
медицинским образованием, но и с эко- 
номическим, юридическим, психоло ги-
ческим, биологическим и другим базовым 
образованием. Это позволило подготовить 
магистров общественного здравоохранения 
для других ведомств, как: министерство на-
циональной экономики, министерство чрез - 
вычайных ситуаций, министерство здраво-
охранения и социального развития, минис-
терство образования. 

Одним из важнейших этапов в процессе 
развития системы здравоохранения в 
Казахстане является обучение специа-
листов в сфере здравоохранения основным 
принципам и практическим навыкам эф-
фективного менеджмента. В связи с этим 
запущена новая магистерская образо-
вательной программа «Менеджмент в сфе - 
ре здравоохранении», «Health administra-
tion», которая выполняется в двух траек - 
ториях: «Политика и управление здраво-
охранением», «административный менедж - 
мент в здравоохранении». На эту программу 
приглашаются все специалисты, которые 
являются или планируют заниматься уп-
равленческой деятельностью в сфере 
здравоохранения: руководители, их замес - 
тители, экономисты, бухгалтеры, менед-
жеры по кадрам, менеджеры по стратегии 
и другие.  

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

При прохождении академических прог-
рамм каждый обучающийся на постоянной 
основе может посещать действующие 
кратко срочные курсы повышения и 
переподготовки кадров, мастер-классы, 
интерактивные клубы руководителей, 
выездные школы по всем направлениям и 
функциям обще ственного здравоохранения.

Особенно важным является то, что в 
процессе подготовки кадров общественного 
здравоохранения в первую очередь уде - 
ляется внимание формированию лидер-
ских навыков, навыков эффективной ком - 
муникации, социального маркетинга, ора - 
тор скому искусству. Понимание проблем 
и факторов, влияющих на здоровье, 
порой недостаточно для изменения си-
туации, необходимо владеть навыками 
аргументации и  уметь довести инфор-
мацию до лиц, принимающих решение. 
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воПРос-отвЕт

1. Сколько баллов нужно набрать по новому формату ЕНТ для поступления в ваш 
ВУЗ?

Ответ: По новому формату ЕНТ, в этом году проходной балл в национальные ВУЗы 
Казахстана – 65 баллов.

2. Когда начинается прием документов в ваш университет?
Ответ: Прием документов для поступления на грант осуществляется с 20 июня до 31 

июля. На платное обучение  документы принимаются до 20 августа.

3. Можно ли у вас учиться на дистанционном обучении?
Ответ: В учебном процессе КазНУ им. аль-Фараби дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) применяются для студентов заочной формы обучения и лиц с 
ограниченными физическими возможностями, а также для студентов, выехавших за пределы 
страны по программам обмена, научных стажировок и академической мобильности. В 
заочное отделение могут поступить абитуриенты на базе высшего образования (второе 
высшее - срок обучения 2 года) и после колледжа (первое высшее сокращённое - срок 
обучения 3 года).

4. В каких странах можно обучаться по программе обмена студентами?
Ответ: Казахский национальный университет им. аль-Фараби на сегодняшний день 

имеет более 200 договоров о сотрудничестве с университетами и организациями следующих 
стран: Россия, Корея, Япония, Турция, Китай, США, Франция, Германия, Испания, Италия, 
Индия, Великобритания, Польша, Египет, Малайзия, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, 
Чехия, Португалия, Бразилия, Украина, Болгария, Греция, Израиль, Кипр, Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Пакистан, Таджикстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Республика Беларусь.

5. Когда можно сдать повторное ЕНТ?
Ответ: Для непреодолевших пороговый уровень в ЕНТ, КТ, аннулированных, не 

принимавших участие на тестировании, пересдача будет проводиться с 19 по 24 августа.

6. Какие изменения внесены по проведению творческих экзаменов?
Ответ: Прием заявлений на творческие экзамены с 20 июня по 7 июля, дата проведения 

с 8 по 13 июля. Проводятся 2 творческих экзамена, на каждом из них нужно набрать 
максимально по 40 баллов. Общий балл – 80.

7. Предоставляется ли общежитие?
Ответ: Да. Казахский национальный университет имени аль-Фараби - один из немногих 

университетов в Казахстана со 100% обеспечением жилья для своих студентов.  

8. Когда я могу подать заявление на участие в конкурсе по присуждению 
образовательного гранта?

Ответ: Прием заявлений на конкурс по присуждению образовательного гранта 
проводится с 23 июля по 31 июля.

9. Есть ли в КазНУ дистанционное образование?
Ответ: Полную информацию по дистанционному образованию можете получить, пройдя 

по ссылке: http://welcome.kaznu.kz/ru/18004/page

10. Где можно узнать о стоимости обучения в университете?
Ответ: О стоимости обучения можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.kaznu.kz/

ru/18208/page/
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Сын приходит домой с двойкой.
— Папа, только не волнуйся!
— Хорошо, только не обижайся!

***

Отец проверяет тетрадку маленького сына:
— Почему ты так неровно пишешь крючочки?
— Это не крючочки, папа, это интегралы.

***

Учитель – ученику:
— Когда твой день рождения?
— 5 октября.
— Какого года?
— Каждого.

***

Идёт урок арифметики в первом классе. Учитель спрашивает:
— Сёма, сколько твоя мама должна заплатить за два килограмма яблок, 

если один килограмм стоит пять рублей?
— Я не знаю. Моя мама всегда так торгуется!..

***

Вызвали родителей Вовочки в школу. Директриса поднимает 
его и говорит:

— Ну давай, рассказывай, чем ты вчера занимался в походе?
Вовочка: 
— Я сразу хочу всех предупредить, что не нужно судить о 

людях в меру своей испорченности.
Директор: 
— Вова! Расскажи всем, что ты творил в походе!
Вовочка: 
— Хорошо. Я восхищался гармонией человека с природой, 

размышлял об основах мироздания, о чистоте помыслов 
каждого индивидуума, который вырвался из объятий каменных 
джунглей…

Марья Ивановна: 
— Вовочка, прекрати поясничать! Ты разглядывал голых 

деревенских девушек, купающихся в озере!
Вовочка: 
— Ну я же говорил!
***

— Как переводится с английского «I don’t know»? 
— Я не знаю. 
— Ну вот, никто не знает!

***
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