Мен сенімдімін: біз бастаған кең ауқымды реформалар
қоғамдық сананың кеңейтілген жаңғыруымен бірге
жүруі керек. Ол тек саяси және экономикалық
жаңғыртуды толықтырып қана қоймай,
олардың "зегі ретінде әрекет етеді.

Болашаа кзарас: о амды сананы жа ырту. лы даланы
жеті ыры. Университет о амды сананы жа ырту драйвері ретінде.
– Алматы: аза университеті, 2019. – 72 б.
Бл басылымда «Рухани жа ыру» ба дарламасы аясында және Р Т ыш
Президенті Н.). Назарбаевты «лы Даланы жеті ыры» атты ба дарламалы
мааласыны басты тжырымдары негізінде ж-зеге асып жатан әл-Фараби
атында ы аза лтты университетіні жобалары сыныл ан.
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УНИВЕРСИТЕТТІК ЖОБАЛАР

КІРІСПЕ
«Рухани жа ыру» ба дарламасы азастанды о ам дамуыны
маызды рамын іске осты және о амды сананы барлы дегейіне
– іргелі ндылытар а, менталды станымдар а, идеалдар а,
кзарастар а, адам психологиясына оз ау салатын тектоникалы
згерістерге бастау болды. Оларды тере ма ынасы лтты санасын ал а жылжыту а кедергі келтіретін нәрселерден босатумен және
алды ы атарлы, прогрессивті о амды ойлауды жа ыртуды
маызды а идаттары негізінде алыптастырумен байланысты.
Рухани жааруды негізгі ралдарыны бірі Р Т ыш Президенті
«лы даланы жеті ыры» мааласында баянда ан тарихи сана мен
д-ниетанымды жа ырту болып табылады.
Университеттер адам капиталын алыптастыру субъектілері ретінде
тек жо ары білімді кәсіби мамандарды ана емес, сонымен атар жо ары
рухани ынтасы мен жауапкершілігі бар ел азаматтарын да алыптастыра
отырып, о амды сананы жа ырту драйвері болу а тиіс.
«Рухани жа ыру» ба дарламасыны және Елбасыны «лы даланы
жеті ыры» маалаcыны негізгі ережелері әл-Фараби атында ы азУ
ызметінде келесі ба ыттар бойынша ж-зеге асырылуда:
– «Рухани жа ыру» ндылытарын және лы дала жетістіктерін
о амды санада алыптастыру және бекіту жніндегі жобаларды
әзірлеу және енгізу;
– «Рухани жа ыру» ба дарламасыны императивтерін білім беру
-дерісіне интеграциялау;
– о амды сананы жа ыртуды негізгі ба ыттары бойынша зерттеулер йымдастыру, ылыми айналым а жаа деректерді айнар
кздерін енгізу;
– университетке есімі берілген лы ойшыл әл-Фарабиді мрасын
танымал ету;
– «Рухани жа ыру» ба дарламасын және лы даланы бірегей
жетістіктерін халыаралы ауымда ілгерілету;
– о амды атынастарды -йлестіру бойынша іс-шараларды ж-зеге
асыру.
Осы ба ыттар бойынша ж-зеге асырылатын жобалар бәсекеге
абілетті мамандарды ана емес, сонымен атар жо ары этикалы
а идаттар негізінде -йлесімді, ізгілікті және траты о амды ру а
з -лесін осу а абілетті саналы азаматтарды алыптастыру жніндегі
миссияны табысты іске асыру а ыпал етеді.
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«РУХАНИ ЖА34ЫРУ» 5 НДЫЛЫ5ТАРЫ
МЕН ЛЫ ДАЛАНЫ3 ЖЕТІСТІКТЕРІН
5О4АМДЫ5 САНАДА 5АЛЫПТАСТЫРУ,
БЕКІТУГЕ ЖОБАЛАР ЗІРЛЕУ
ЖНЕ Ж8ЗЕГЕ АСЫРУ

УНИВЕРСИТЕТТІК ЖОБАЛАР

Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, саламатты "мір салтын ұстануға,
кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр
нәрсені ұтымды пайдалану – мінез-құлықтың прагматизмі деген осы.
Н. Назарбаев

ТРБИЕЛІК ИННОВАЦИЯЛЫ5 ЖОБАЛАР
«Рухани жа ыру» ба дарламасы мен Елбасыны «лы даланы жеті
ыры» мааласы ел және әлем азаматтары ретінде жаа формация мамандарын алыптастыру ж-йесін руда ы басты ба дар болып табылады.
Студенттерді Рухани жа ыру ндылытары негізінде азаматты
жауапкершілікті жаа әлеуметтік тәжірибелері мен жаару а ішкі
мтылысын алыптастыру масатында әл-Фараби атында ы азУ-да
тәрбиелік инновациялы жобалар іске асырылуда.
«Жеморлытан тыс
университет»
«Айнала=ды н>рландыр!»
«100 кітап»

)р студент Ар-намыс және
академиялы адалды кодексін
сатау керек
)р студент о ам пайдасы -шін
айырымды іспен айналысуы керек

)р студент 100 кітапты оу керек

«Салауатты дене мәдениеті»

)р студент салауатты мір салтын
стану а және спортпен ш ылдану а
да дылану керек

«5аз У – GREEN CAMPUS»

)райсымыз кампусты «жасылдану»
дамуына з -лесімізді осуымыз керек

Олар оыту мен тәрбиелеу мірмен байланыс принципін ж-зеге асыру негізінде жастарды белсенді, дербес және бастамашыл станымын
және әр студентті тәрбие масатына жету процесіне жеке атыстылыын алыптастырады.

8
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АЗУ ИННОВАЦИЯЛЫ Т)РБИЕ
ЖОБАЛАРЫНЫ= МАСАТЫ:
РУХАНИ ЖА34ЫРУ 5 НДЫЛЫ5ТАРЫ
НЕГІЗІНДЕ АЗАМАТТЫ5 ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ3
ЖА3А ЛЕУМЕТТІК ТЖІРИБЕЛЕРІН ЖАСАУ
ЖНЕ Ж8ЗЕГЕ АСЫРУ

ЖЕМОРЛЫТАН ТЫС УНИВЕРСИТЕТ
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Еркін
Е
ркін ел
елде
лд "скен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс.
Жа
астары
ыж
Жастары
жалын жүректі, "ршіл намысты, биік рухты болса,
о
л елд
ол
елдің еңсесі де биік болады. )ршіл, намысшыл жас
от
отаншыл,
патриот келеді, халқына, "з ұлтына адал
қызмет етуге ұмтылады. Мен жастарға сенемін!
Н. Назарбаев

МЕН ЖАСТАР4А СЕНЕМІН!
Постиндустриялы о ам жа дайында мемлекеттерді бәсекеге абілеттілігі жо ары технологиялармен және инновациялармен айындалады. Т ыш Президент атап ткендей, азастан а ылым мен инновацияларды ктеретін және 4.0 индустриясын ратын креативті рпа
ажет. Осылайша ана жаZанды технологиялы трендтерге сәйкес
елді дамуын және оны әлемдік аренада ы бәсекеге абілеттілігін
амтамасыз етуге болады.
Интеллектуалды-шы армашылы әлеуетті ынталандыру масатында
әл-Фараби атында ы азУ-да «Мен жастар а сенемін!» республикалы
патриотты форум йымдыстырылды.
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Форум аясында жыл сайын ы байаулар ткізіледі:
• «Елді инновациялы дамуына мені наты осан -лесім» атты
студенттік инновациялы әлеуметтік маызды жобалар»;
• «Мен з елімні ркендеуі -шін не істей аламын?» атты студенттік
эссе;
• «Мен жастар а сенемін!» таырыбында студенттік поэзиялы
азаматты-патриотты шы армалар;
• «Мәгілік Ел – мратым!» таырыбына патриотты әндер орындаушылар.

2018 жылы «Мен жастарOа сенемін!» форумыны=
>йымдастырушылар комитеті 5азастанны= 73 ЖОО студенттері
арасынан 2 мы=нан астам ж>мыс абылдады
13
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Сонымен бірге жаңғыру ұғымының
"зі мейлінше к"нерген, жаһандық әлеммен
қабыспайтын кейбір дағдылар мен
әдеттерден арылу дегенді білдіреді.
Алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын
"ткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек.
Н. Назарбаев
СЫБАЙЛАС ЖЕМ5ОРЛЫ55А 5АРСЫ МДЕНИЕТТІ
5АЛЫПТАСТЫРУ ЖXНІНДЕГІ 4ЫЛЫМИ БІЛІМ БЕРУ КЛАСТЕРІ
о амды сананы жа ырту жа дайында азаматтарды сыбайлас
жеморлыа арсы жо ары санасын және сыбайлас жеморлыа
арсы мәдениетін алыптастыру о амда бірінші орын а шы ады. Сыбайлас жеморлы – бл лтты дамуын тежейтін, адам а бәсекеге
абілетті болу а м-мкіндік бермейтін және Сананы ашыты ы мен
прагматизмні дамуына кедергі келтіретін о амны әлеуметтік ауруы.
Бізді мемлекетімізді сыбайлас жеморлыа арсы моделін дамытуды
ж-зеге асыруда білім беру йымдары -лкен рлге ие, йткені білім беру
ж-йесі мен тәрбие арылы о амны болашата ы даму ндылытары
мен мінез-лы -лгілерін анытау зекті.
Осы ан байланысты әл-Фараби атында ы азУ-да сыбайлас
жеморлыа арсы мәдениетті алыптастыру бойынша ылыми білім
беру кластері рылды. Ол «Саналы рпа» жобалы кесесін, сыбайлас жеморлыа арсы технологиялар >ЗИ және «Азаматты баылау»
о амды абылдау блмесіні ызметін амтиды.
СЫБАЙЛАС ЖЕМ5ОРЛЫ55А 5АРСЫ МДЕНИЕТТІ 5АЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША
4ЫЛЫМИ БІЛІМ БЕРУ КЛАСТЕРІ 5 РЫЛДЫ

5Р Мемлекеттік ызмет істері
және сыбайлас жеморлыа
арсы іс-имыл агенттігі
л-Фараби атындаOы
5аз У

«Сыбайлас жеморлыа арсы
технологиялар» 4ЗИ

5азастан республикасы
Y=ірлеріні= оOамды
абылдауы

Алматы аласы
оOамды
абылдауы

«Sanaly urpaq»
жобалы ке=сесі

5О4АМ
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Алматы аласы әкімшілігі

5азастан республикасы Y=ірлеріні=
жобалы ке=селері

УНИВЕРСИТЕТТІК ЖОБАЛАР

«SANALY URPAQ»
ЖОБАЛЫ5 КЕ3СЕСІ

Жоба масаты

Жоба масаты

Білім беру саласында
жеморлыты жою, сыбайлас
жеморлыты абылдамау
жалпы а орта білім беру ж-йесі
арылы алыптастыру

Патриот, бәсекеге абілетті
және прагматик жастар
жеморлытан ада азастанда
тру а бет ал ан

Жоба
стратегиясы
Елімізді білім беру йымдарында алда ы уаытта
е -здік тәжірибені пайдалану масатында пилотты
ба ыттарды сынатан
ткізу және іске асыру

Жоба баOыты
Сыбайлас жеморлыа арсы мәдениет
Білім беру >йымдарыны= таза және ашытыOы
Академиялы адалды
Білім беру саласындаOы жеморлыа арсы за=дар
Апаратты олдау
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Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген с"здің байыбына
бара бермейміз. Шын мәнінде, Тәуелсіздік дәуірінде
"зінің еңбегімен, білімімен, "нерімен озып шыққан
қаншама замандастарымыз бар. Олардың жүріп "ткен
жолдары – кез келген статистикадан артық к"рсеткіш.
Жастар "мірге шынайы к"збен қарап, "з тағдырларына "здері иелік
ете алатын азаматтар болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек.
Біз ұлттың алтын қорын құрайтын адамдарды білуіміз керек.
Н. Назарбаев

«XНЕГЕЛІ XМІР»
КІТАПТАР СЕРИЯСЫН ШЫ4АРУ
«Mнегелі мір» жобасыны масаты – Тәуелсіз азастанны дамуына -лес осан университет т-лектеріні, алымдарды, педагогтерді,
мәдениет айраткерлеріні, Мемлекеттік және о ам айраткерлеріні
жо ары кәсібилігі мен табыстылы ыны, патриотизміні және бәсекеге
абілеттілігіні -лгісі ретінде жас рпаты тәрбиелеу. Осы сериямен
«аза университеті» баспа -йі 173 кітап шы арды.
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«БІЗДІ3 ЭЛИТА»
КІТАПТАР СЕРИЯСЫН ШЫ4АРУ
Бізді замандастарымызды кәсіби жетістіктерін насихаттау
масатында азастанны жо ары білім беру ж-йесінде әл-Фараби
атында ы азУ-ды танымал т-лектері туралы ал аш рет -ш томды
«Bіzdіń elıta – Наша элита» атты кітап жары крді. Жобада крнекті
тл алар туралы 670 ысаша очерк келтірілген.
Бл – азастанны бірінші классикалы университетіні жетілуі мен
дамуына және оны әлемдік дегейдегі азіргі заман ы ылыми зерттеу
университетіне айналуына ыпал еткен, бәсекеге абілетті мамандарды
дайындау а атысан жандар туралы бірегей басылым.
Отанды іргелі және олданбалы ылымны, мәдениетті уатты дамуына, әл-ауатты суіне ыпал еткендерді ылыми ізденістері туралы басылым.
Инновациялы экономиканы, кәсіпкерлік бастамаларды, меценатты пен спортты дамуына себепші бол ан адамдарды жмысы туралы ебек.
Сонымен атар Тәуелсіз азастанны саясаты мен идеологиясыны
бастауында тр ан, «Рухани жа ыру» ба дарламасын ж-зеге асыру а
-лес осан адамдар туралы кітап.
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«Туған жер» бағдарламасы жалпыұлттық
патриотизмнің нағыз "зегіне айналады».
Шағын Отанға деген шынайы сүйспеншілік үлкен Отанға,
туған мемлекетке деген махаббатты қалыптастырады.
Н. Назарбаев

Т8ЛЕКТЕР К8НІ
Жыл сайын мамыр айыны со ы сенбісінде M.А. Жолдасбеков
атында ы Студенттер сарайында және факультеттерде «Ту ан жер» унисон ба дарламасы аясында жалпы университеттік мереке – Т-лектер
к-ні атап тіледі.
Кптеген т-лек ту ан жо ары оу орны мен стаздарына рмет
белгісі ретінде студенттерге шәкіртаы та айындайды, айырымдылы
акциялар а атысады, шеберлік сыныптарын ткізіп, кафедралар мен
факультеттерге барынша кмек крсетеді.

20

УНИВЕРСИТЕТТІК ЖОБАЛАР

азУ т-лектері елімізде ал ашы болып эндаумент-ор рды. Меценаттар есімі рмет татасына жазылады, сонымен бірге «Bіzdіń elıta
– Наша элита» кітабына енді.

Альма-матер келбетіні згеруін, ылыми білім беру -дерістерін,
кафедраларды материалды-техникалы базасын жабдытауды
аржыландыру, -здік студенттерді шәкіртаылармен марапаттау, атаулы аудиторияларды ашу – к-нделікті ж-йелілік арна а кшкен, әдеттегі
тәжірибеге айналды. Университет дәст-рлеріне ерекше назар аудару
– бл әл-Фараби атында ы азУ т-лектері патриотизміні маызды
белгісі.
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Мәңгілік ел – ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы
екенін барлығымыз білеміз. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең
қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз
мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан,
ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді.
Н. Назарбаев

«М3ГІЛІК ЕЛ» СУЛЕТ КЕШЕНІ
«Мәгілік Ел» сәулет кешені – Елбасыны «Мәгілік Ел» идеясын
ж-зеге асыру жолында мемлекеттік жеке серіктестік а ида негізінде
монументалды-кркемдік бейне ру бойынша азУ жымы мен
т-лектеріні бастама танытан жобасы.
Сәулет кешені бірнеше монументалды нысанды амтиды:
1. ЖОО-ны визит карточкасына айнал ан «Мәгілік Ел» триумфальды аркасы;
2. азУ алашы ыны жаа субратары – әл-Фараби алаында ы
«Мәгілік Ел» және бірлік пен берекені, молшылыты бейнелейтін
«Тайазан»;
3. Жаа композициялы блок – 25 метрлік Стела тбесіне дейін
-ш апамен бекітіліп, басына «Алтын азы» сегіз ырлы жлдызы
орнатыл ан. «Мәгілік Ел» сәулет кешені тарихи сана-сезімді дамыту а
және азастанды жастарды патриотты тәрбиелеуге негіз болатын
Алматы аласыны крікті жерлеріні біріне айналды.
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Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса,
ешқандай жаңғыру болмайды.
Н. Назарбаев

НАУРЫЗ – ЛТТЫ5 МДЕНИЕТ
ДСТ8РЛЕРІНІ3 САБА5ТАСТЫ4Ы
Наурыз мейрамы – лы даланы е кне мерекелеріні бірі. Б-гін
бл мереке жаа рухани-этикалы ма ына а ие болды және барлы
азастандытар -шін мейірімділікті, бейбітшілікті, бірлік пен толеранттылыты нышаны болып табылады және лтты мәдениет дәст-рлеріні
сабатасты ын сатай отырып, заманауи мірмен -йлесімге енді.

)л-Фараби атында ы азУ-да Наурыз мерекесі халыаралы ауым а ие болып отыр және 8 жыл бойы азастанда тіркелген шетелдік
дипломаттар мен халыаралы йымдарды, академиялы және ылыми
о амны, т-лектерді, БА кілдеріні, оытушыларды, студенттерді
және оларды ата-аналарыны атысуымен туде.
рамында 2,5 мынан астам студент бар кркемнерпаздар студенттік жымыны к-шімен театрландырыл ан кріністегі аза мәдениетіні, халымызды -здік дәст-рлеріні лылы ын крсету жыл
сайын шетел онатары арасында -лкен ызы ушылы пен о резонанс
тудырады.
2019 жылы әл-Фараби атында ы азУ-да Наурыз мерекесі Т ыш
Президент – Елбасыны «Болашаа кзарас: о амды сананы
жа ырту» атты мааласыны жарыа шыанына 2 жыл толуына орайластырылды.
2019 жылды 13 сәуірінде Студенттік кампуста лы даланы жеті
ырыны бірін бейнелейтін алма ба ы салтанатты т-рде отыр ызылды.
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«РУХАНИ ЖА34ЫРУ»
БА4ДАРЛАМАСЫ ИМПЕРАТИВТЕРІНІ3
О5У 8ДЕРІСІНДЕГІ ИНТЕГРАЦИЯСЫ

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯ

Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология,
мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студенттерге
толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға тиіспіз.
Н. Назарбаев
БІЛІМ БЕРУ БА4ДАРЛАМАЛАРЫН ЖА34ЫРТУ
«Рухани жа ыру» ба дарламасын білім беру ба дарламаларыны
мазмнына интеграциялау масатында 2017 жылды ырк-йек айынан
бастап бакалавриатты барлы мамандытарыны оу жоспарларында ы жалпы білім беру пәндері цикліне «азіргі о амны әлеуметтіксаяси және тарихи негіздері» және «азіргі экономиканы жаZанды
сын-атерлері» модульдері енгізілді. Оларды мазмны толытай «Рухани жа ыру» ба дарламасыны ндылытарына ба ыттал ан.

Негізгі оқу жоспарына «Рухани жаңғыру» бағдарламасына
бағытталған жаңа модульдер енгізілді

Студенттер саны

Оқу жылдары

Жалпы білім беретін пəндер (ЖББП)

Оқу жылдары

ТАҢДАУ ПƏНІ

)л-Фараби атында ы азУ әлеуметтік-саяси пәндер модуліні
жаартыл ан мазмны бар типтік оу ба дарламаларын әзірлеушілерді
бірі:
1) әлеуметтану;
2) саясаттану;
3) мәдениеттану;
4) психология.
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Болашақтың негізі білім ордаларының аудиторияларында қаланады.
Н. Назарбаев
ЖА3А О5УЛЫ5ТАРДЫ ЕНГІЗУ
«Жаа гуманитарлы білім. аза тіліндегі 100 жаа оулы» жобасын іске асыруда 91 пән 115 маманды бойынша 17 жаа оулы оу
ба дарламасына енгізіліп, жалпы 100 % білім алушыларды амтыды.
Университет оытушылары оу -дерісіне әлеуметтану, психология,
мәдениеттану, философия, саясаттану, экономика, журналистика және
филология бойынша жаадан шыан оулытарды енгізу бойынша
әдістемелік сыныстар әзірлеп, жариялады.
)л-Фараби атында ы азУ-ды біліктілікті арттыру институтыны
базасында әлеуметтік-саяси білім модуліні «Жалпы білім беру пәндері»
цикліні жаартыл ан мазмны бойынша Р ЖОО оытушылары -шін
біліктілікті арттыру курстары йымдастырылды.
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Сананың ашықтығы, аума-т"кпе заманда қоғамның және әрбір
адамның "згеріске дайын болуы. Бұл к"зқарастар қоғамдық сананың
жаңғыруы үшін іргелі негіз болады.
Н. Назарбаев
5АЗА5СТАН АШЫ5 БІЛІМ БЕРУ
ЛТТЫ5 ПЛАТФОРМАСЫ
азастан білім беру ж-йесі -шін маызды ои а – әл-Фараби атында ы
аза лтты университетіні азастан жо ары мектебіні лтты
ылым академиясымен (ЖМ>А) бірлесе отырып азастанны ашы
білім беру лтты платформасын (АББП) moocs.kz-ке іске осуы.
Б-гінде азастанны ашы білім беру лтты платформасы онлайн
курстарды пайдалана отырып білім беру ба дарламаларын іске асыруда желілік зара арым-атынас -шін 20-дан астам серіктес жо ары оу
орындарын біріктіреді.
азУ зіні жеке жалпы ашы онлайн курстарын (ЖАОК) ру
жмыстарын ж-ргізеді. Б-гінде платформада гуманитарлы, әлеуметтік,
компьютерлік ылымдар, тілдерді оыту, бизнес және менеджмент,
ы, жеке даму, психология және т.б. ба ыттар бойынша 40-тан астам
ЖАОК сыныл ан. 2018 жылды желтосанынан бастап Open Master
Class (OMC) omc.moocs.kz онлайн жобасы іске осылды.
Open Master Class контенті – бл т-рлі ызмет саласында ы
азастанны беделді тл аларыны ашы шеберлік сыныптары.
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5АЗА5СТАН
АШЫ5
БІЛІМ БЕРУ
ЛТТЫ5
ПЛАТФОРМАСЫ

Қазақстанда жүзеге асуы
2014 жылдан

Тыңдаушылар саны
13 000-нан аса

Берілген сертификаттар
2 000-нан аса

Нсаушы – бл з мірін с-йікті ісіне арна аны арасында керемет
нәтижелерге ол жеткізген, та алдырудан және мір бойы -йренуден
жалыпайтын жарын тл алар. Mз шеберлік сыныптарында олар
ашы т-рде, еш б-кпесіз здеріні пікірлерімен, тәжірибелерімен және
білімдерімен бліседі.
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Технологиялық революция таяудағы онжылдықта жұмыс
істеп тұрған кәсіптердің жартысының жоғалуына алып келеді.
Экономиканың кәсіби келбетінің "згеруінің мұндай жылдамдығын
бірде-бір дәуір білмеген. Мұндай жағдайда жоғары білім
деңгейінің арқасында мамандықты оңай "згерте алатын
жоғары білімді адам ғана табысты "мір сүре алады.
Н. Назарбаев
ТЖІРИБЕ МЕН ИННОВАЦИЯЛАРДЫ3 НА5ТЫ XНДІРІС,
4ЫЛЫМ ЖНЕ БІЛІМ АРАСЫНДА4Ы ТРАНСФЕРІ
азУ, сондай-а е ал ашыларды бірі болып а ымда ы заман талабына бейімделген және болаша трендтерді алдын ала зерттейтін
икемді білім беру ба дарламаларын енгізді, олар халыаралы
агенттіктер аккредитациясынан сәтті тті. «4.0 индустриясына» мамандар даярлау масатында ы экономикалы модернизациялау а
ба ыттал ан мемлекеттік даму ба дарламалары аясында білім беру
-дерісіне «Е-коммерция», «Санды лингвистика», «Big data», «Жасанды
интеллект», «Геоинформатика», «Заттар аламторы», «Биоинформатика» сияты жаа оу ба дарламалары осылды.
Б-кіл посткеестік елдер аума ында т ыш рет Астана халыаралы
аржы орталы ы және Катарда ы Бенхалиф университетімен бірлесе
исламды аржы жніндегі ба дарлама ж-зеге асырылуда. Жо ары оу
орны наты ндіріс, ылым және білім саласы арасында ы тәжірибе мен
инновацияларды зара трансферті орталы ына айналуда.
ЖА3А БУЫННЫ3 БІЛІМ БЕРУ БА4ДАРЛАМАЛАРЫ

«Санды 5азастан» баOдарламасы
• 1.6М100201 – апаратты ор ауды криптографиялы
әдістері
• 2.6М060305 – Робототехникалы ж-йелер
• 3. 6М070201 – Mнеркәсіптік ж-йелерді автоматтандыру
• 4.6М070204 – Бизнес сараптама және Big Data
• 5. 6М070205 – аржылы сараптама және Big Data
• 6. 5В060305 – Робототехникалы ж-йелер
• 7. 5В070303 – Research and development
• 8.5В070504 – Деректерді деу және талдау (Data
Science)

Дәст`рлі базалы салаларды
дамыту – 3.0 Модернизация
• 1.6М110100 – Медицина
• 2.6М060406 – Медициналы
физика
• 3.6М110206 – о ам денсаулы ын басару
• 4.6М110207 – о ам денсаулы ын сатау
• 5.6М030500 – Криминалистикалы сараптамалар

«Рухани жа=Oыру» баOдарламасы
• 6М012307 – Mзін-зі тану және адамгершілік педагогика негіздері
• 6М020605 – Дін және о ам
• 6М020606 – Постсекулярлы дәуірдегі дінтану: зекті мәселелері
• 6М050310 – Да дарыс және ттенше жа дайлар психологиясы
• 6М050311 – Бала психологиясы
• 6М050504 – Таяу және Орта Шы ыс, Орталы Азия елдеріндегі
ірлік -дерістер
• 6М052201 – Саяси тәртіп, аты ыс және бейбітшілік
• 6М052202 – ЖаZандану және халыаралы аты ыстар
• 6М090507 – Клиникалы жа дайда ы әлеуметтік жмыс
• 6М090508 – )леуметтік жмыста ы әкімшілік

Жа=а буынды кадрлармен амтамасыз ету –
пәнаралы білім беру
• 6М070305 – Есептік лингвистика
• 6М051503 – Мра атта ы және мектепке дейінгі білім берудегі
апаратты технологиялар
• 6М030503 – Сотты-экономикалы сараптама
• 6М070106 – Биоинформатика
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БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯ

)лемдік ірі жо ары технологиялы корпорациялар – Hewlett-Packard,
Cisco, Koniсa Minolta, Fujitsu, Samsung, Alcatel, Microsoft, Intel, Касперский зертханасы, Huawei және басалары университетті білім беру
ісіне белсенді т-рде атсалысады және здеріні ылыми білім беру
орталытарын ашты.
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФЕРІ:
АЗУ-ДА>Ы )ЛЕМДІК ЖО>АРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ КОМПАНИЯЛАР
)л-Фараби атында ы азУ базасында
әлемдік компанияларды ылыми білім беру
орталы ы жмыс істейді
- Ірі инновациялы корпорациялар
компентенцияларыны трансфері
- Кадрларды айта даярлау және біліктілігін арттыру
- Оытушылар мен білім алушылар сертификаты
- осымша кәсіби оыту

азУ білім беруді барлы сатыларында а ылшын тілінде кеінен
оытуды ал ашы болып бастап, б-гінгі тада университет мамандытарыны 70 % -дан астамы а ылшын тілінде оытылады. Осы ан сәйкес азУ-да еліміз бойынша е кп шетелдік студенттер білім алуда.

А>ЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОЫТЫЛАТЫН МАМАНДЫТАР
Бавалаврлар

Магистранттар

Докторанттар

2018-2019 оу жылында
165 мамандыта аOылшын
тілінде оыту топтары
ашылды
Факультеттердегі аOылшын топтарыны= саны

азУ – әлемні озы -лгідегі -здік университеттерімен жетпістен
астам осдипломды ба дарламаларды ж-зеге асыратын азастанда ы
жал ыз университет. Осы ретте тртінші индустриалды революция
жа дайында ба а жетпес интеллектуалды кшбасшы тл алар даярлайтын халыаралы білім беретін орта алыптасты.
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5О4АМДЫ5 САНАНЫ ЖА34ЫРТУДЫ3
НЕГІЗГІ БА4ЫТТАРЫ БОЙЫНША
4ЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ЙЫМДАСТЫРУ,
4ЫЛЫМИ 5ЫЗМЕТКЕ ЖА3А ДЕРЕК КXЗДЕР
АЙНАЛЫМЫН ЕНГІЗУ
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4ЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ
)л-Фараби атында ы азУ алымдары «Рухани жа ыру» ба дарламасы мен «лы даланы жеті ыры» мааласы аясында 2018-2020
жылдар а арнал ан грантты аржыландыру негізінде 18 ылыми зерттеу
жобасын іске асырып жатыр. аржыландыруды жалпы сомасы 250 млн
тегені райды.
4ылыми зерттеу жобаларыны= таырыптары:
1. «лы Даланы тарихы мен мәдениеті» масатты ба дарламасы;
2. о амды сананы жа ырту контекстінде және «Мәгілік Ел»
басымдытарын іске асыруда медиабілім беруді лтты моделін
әзірлеу;
3. о амды сананы жа ырту -дерісіндегі символды феномендер;
4. )лемні когнитивті бейнесі: аза тіліндегі лтты кодтар;
5. аза тіліні нейронды машиналы аударма ж-йесін әзірлеу және
зерттеу;
6. Ежелгі дәуірден орта асыр а дейінгі Алтай аза халыны киелі
кеістігі мен жерлеу-еске алу рәсімдері;
7. Дәст-рлі лтты тәрбие (лтты код) және аза фольклоры мен
әдебиеті материалдары негізінде рухани жаарту;
8. азастан – 2050 стратегиясы контекстіндегі азастанды
жа ыртуда ы мәдениет ескерткіштеріні рлі мен орны;
9. Мсылман мәдениетіні IX-XIV асырларда ы орта асырлы картасы бойынша азастанны тарихи географиясы;
10. Т-ркі халытары әлеміні этнотарихи суретін айта руда ы
мифологиялы әмбебаптар және рухани тәжірибелер;
11. Мысыр мәдениетіндегі т-ркі-ыпша абаты;
12. Байланыс: т-ркі мәдениетіні әлемдік ркениетке әсері;
13. аза даласыны әлеуметтік трансформация йымы: стратификация және статусты динамика;
14. аза ханды ыны мемлекеттік басару институттары;
15. азастан тарихыны кзі ретінде жеке орларды жаттары;
16.
Цифрлы
экономика а
кшу
жа дайында
азастан
Республикасыны туризм саласын әртараптандыру: стратегиялар мен
іске асыру тетіктері
17. алба-Нарым металлургия оша ы және оны Шы ыс азастанны
ола және ерте темір дәуіріні мәдениетаралы байланыстар ж-йесіндегі
орны;
18. Аридті айматарда сумен жабдытауды дәст-рлі әдістері:
этнологиялы және геоархеологиялы тәсілдер.
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Алматыны= электронды атласы
«Ту ан жер» ба дарламасын ж-зеге
асыру аясында GIS технологияларды және ЖЗ пайдалана отырып әлФараби атында ы азУ Сорбоннаазастан институтымен, Орталы
Азияны Француз зерттеу институтымен (IFEAC) бірлесіп, Алматы
аласыны
мәдени-географиялы
атласын – таырыпты интерактивті
карталар кешенін ру бойынша жобаны енгізуде.
Алматы – мыжылды тарихы бар
айталанбас ала. Мнда сәулет пен
мәдениетті бірегей ескерткіштері,
кне және ызыты крікті жерлер
шо ырлан ан. ала шетелдік және
отанды саяхатшылар -шін туризм орталы ы болып табылады және бл
жоба Алматы аласыны сипаттамасын цифрлы технологияларды
кмегімен крсетуге м-мкіндік береді.
5азастанны= табиOи және мәдени м>расыны=
санды картасы
«азастанны киелі географиясы» ба дарламасын ж-зеге асыру аясында азастанны таби и және мәдени мрасыны санды картасын
әзірлеу ж-ргізілуде. азастан нысандары мен кешендеріні санды
картасы пайдаланушылар а мынадай м-мкіндіктер береді:
- әр т-рлі масштабты сатыларда жеке фрагменттерді және барлы
санды картаны басып шы аруды ж-зеге асыру;
- белгілі семантикалы сипат нысандарын іздеу және срауларды
орындау;
- жергілікті жерді -шлшемді модельдерін ру арылы отайлы
крсетілімге ол жеткізу.
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Бабаларымыздың "мірі мен олардың ғажап "ркениеті
ж"ніндегі к"птеген деректі құжаттар, әлі де болса,
ғылыми айналымға түскен жоқ. Олар әлемнің
бүкіл архивтерінде "з іздеушісі мен
зерттеушісін күтіп жатыр.
Н. Назарбаев
СИРЕК ЖНЕ 5 НДЫ БАСЫЛЫМДАР 5ОРЫ
)л-Фараби атында ы азУ кітапханасыны
сирек оры – IX асырдан бері раритеттерді бірегей
жиынты ы бар Орталы Азия жо ары оу орындары
кітапханаларыны арасында е ірі кітапхана. ор
клемі – 19 000-нан астам.
«Рухани жа ыру» ба дарламасы аясында университетті іздеу-зерттеу жмысы йымдастырылды. 2 жыл ішінде ор әлеуметтік-гуманитарлы
ылымдар саласында >ЗЖ ткізу -шін т-ркімсылман әлеміні рухани мірі, тарихи жа дайы
және зара байланысы туралы 500-ден астам сирек
және нды апарат кздерімен толытырылды.
Сирек олжазбалар Иордания, Т-ркия, Египет және т.б. елдерден, сондай-а жеке тл алардан алын ан. азУ-ды тарихшылары,
мра атшылары, т-ркітанушылары және мәдениеттанушылары алды ы
атарлы шетелдік алымдармен бірлесе отырып ж-йелі негізде бірегей
жаттарды мазмнын талдау жмыстарын ж-ргізеді.
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Бізге «Түркі "ркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін»
атты жобаны қолға алу қажет. Бұл жоба аясында
2019 жылы Астанада Түркологтардың
дүниежүзілік конгресін ұйымдастыру керек…
Н. Назарбаев
БІРІНШІ Т8РКІТАНУ СЪЕЗІНІ3
СТЕНОГРАФИЯЛЫ5 ЕСЕБІН 5АЙТА БАСУ
)л-Фараби атында ы азУ-да
1926 жылы Баку аласында шы арыл ан «Т ыш Б-кілодаты т-ркология съезі. Стенографиялы
есеп» атты кітапты тсауы кесілді.
Бірегей және раритетті кітапты
айта шы ару туралы келісімге ректор
>алым Мтановты басшылы ымен
азУ делегациясыны 2018 жылды
желтосан айында )зірбайжан а сапары барысында ол жеткізілді. Басылым 1926 жылы Бакуде ткен тарихи Т-ркология съезіні ж-з отыз
атысушысыны сйлеген сздеріні стенограммаларыны жина ын
райды.
Оларды
арасында
А. Байтрсынов басшылы еткен
аза делегациясы да бол ан.
Кптеген жыл бойы бл кітап -лкен
оырмандар -шін белгісіз болды. Т-ркологтарды съезінде б-кіл әлем
т-ріктері жазбаларыны біры ай тжырымдамасын әзірлеу мәселесі
талыланды. Бл таырып б-гін де зектілікке ие. Бірегей және раритетті
кітапты тсаукесері әл-Фараби атында ы азУ және Мәдениеттерді
жаындастыру орталы ы мен А. Байтрсынов атында ы Тіл білімі институты бірлесе отырып ткізген «Т-ркі жазуы: руннан латын әліпбиіне дейін»
атты дгелек -стел барысында орын алды.
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«Ұлы дала» атты ежелгі "нер және технологиялар
музейін ашуға толық мүмкіндігіміз бар.
Оған озық "нер мен технология үлгілерін –
аң стилінде жасалған бұйымдарды, «Алтын адамның»
жарақтарын, жылқыны қолға үйрету,
металлургияны дамыту, қару-жарақ, сауыт-сайман
дайындау үдерісін к"рсететін заттарды және
басқа да жәдігерлерді жинақтауға болады...
Н. Назарбаев

« ЛЫ ДАЛАНЫ3 ЖЕТІ 5ЫРЫ» М РАЖАЙЫ

2018 жылды 28 арашасында әл-Фараби атында ы азУ-да
«ЛЫ ДАЛАНЫ= ЖЕТІ ЫРЫ» атты мражайды ашылуы болды, онда
Елбасыны мааласында крсетілгендей, азатарды 7 мрасын және
ата-бабаларды озы білімі мен технологияларын бейнелейтін символдар ойыл ан.
Мнда азастан аума ында азУ археологтары тарапынан
табыл ан дала ркениетіні жо ары дегейін крсететін бірегей тарихи
артефактілер сыныл ан.
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Бл сәндік-олданбалы нер ескерткіштеріні кшірмелері және
азастанны ежелгі тарихыны әрт-рлі кезедеріні археологиялы
олжалары: К-лтегін, Кк брі, Тоныкк ежелгі т-рік жазбалары, Аралтбе
сармат кезеіні «алтын адамы», IX-XI асырларда ы има кезеіне жататын жылы әбзелдері, Шілікті және Жалаулы ескерткіштеріні арасынан табыл ан, Алтын бейнелермен әшекейленген са кезеіндегі кіре
беріс есіктер және та ы басалар.
Сондай-а мражайда «Рухани жа ыру» ба дарламасы аясында ы
зерттеу барысында азУ алымдары ал аш рет тапанша ылым а
беймәлім бол ан жәдігерлер орналастырыл ан.
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«Еуропацентристік» к"зқарас сақтар мен ғұндар және
басқа да бүгінгі түркі халықтарының арғы бабалары
саналатын этностық топтар біздің ұлтымыздың
тарихи этногенезінің ажырамас б"лшегі
болғаны туралы бұлтартпас фактілерді
к"руге мүмкіндік берген жоқ.
Н. Назарбаев
Х НДАРДЫ3 БІРЕГЕЙ ЛІПБИІ
Хндарды әліпбиі – азУ-да ы
«лы
даланы жеті» мражайыны сенсациялы
экспонаты. Университет азастанда ал аш
болып осы әліпбиді о ам а таныстырды.
)ліпби 136 әріптен трады, оны Венгрия, Германия, Болгария, ытай, Норвегия,
Мо олия және Ресейдегі археологиялы
олжалар бойынша ытай алымдары растырды. Бл – хн, са және т-ркітектес
этникалы топтар лтымызды этногенезіні
бір блігі бол анды ыны және әлемдік маызы
бар аса крнекті мәдени және тарихи мраны
алдыруыны бірегей дәлелі.
АЙБАТТЫ АТТИЛА ТУРАЛЫ ФРЕСКА
Т ыш рет азУ
алымдары Ватикан мражайыны географиялы карталарыны галереясынан XVI асырда ы
«S. Leo Pont. Max. Attila.
Furentem. Reprimit» фрескасын тапты.
Бл сурет әлі к-нге
дейін >н империясы,
Рим және Ватиканны
бірде-бір» әйгілі басылымдарында кездеспеді.
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«5АЗА5 ЕЛІ» ТАРИХИ КXРКЕМДІК КЕШЕНІ
«лы даланы жеті ыры» мражайы «аза Елі» университеттік тарихи кркемдік кешеніні ажырамас блігі болып табылады.
«Алаш мраты» атты зал ХХ асырды басында ы аза халыны
тәуелсіздігі -шін лт-азатты к-ресіні негізгі кезедерін бейнелейді.
Ал «Мәгілік Ел» атты кркемдік панорамасында лт кшбасшысы –
елімізді Т ыш Президентімен бірлесе отырып асырлар бой ы
аса ан тәуелсіздік пен егемендікке ол жеткізу туралы арманыны
ж-зеге асырылуын крсететін тарихи бейнелер мен заманауи шындытар
келтірілген.

45

4ЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР

46
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4ЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР

Отандық мәдениет БҰҰ-ның алты тілі – ағылшын,
орыс, қытай, испан, араб және француз тілдерінде
с"йлеуі үшін мақсатты ұстаным болуы шарт.
?лем бізді қара алтынмен немесе сыртқы саясаттағы
ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени
жетістіктерімізбен де тануы керек.
Н. Назарбаев
«АЙ5АП» ЖУРНАЛЫ
Университет азаты ал ашы о амды-саяси және әдеби-сыни
«Айап» журналын айта жандандырды (Журнал Троицк аласында 1911
жылды атарынан 1915 жылды тамызына дейін жары крді. Негізін
алаушы және редактор жазушы публицист, демократ М. Сералин).
«Айап» міріні -зік желісі азір жаа трпата ие болып, б-гінде «Айап»
журналы азУ-да шетелдік жетекші алымдар мен айраткерлерді
атысуымен халыаралы журнал мәртебесінде жары креді.

Еуразия т-ркологиясы, азастанны тарихы мен этномәдениеті,
Орталы Азияны сырты әлеммен мәдениетаралы байланыстары,
мра ат материалдары, поэзия, жас дарындарды прозасы және баса
да мәселелерді оз айтын басылым «Мәгілік Ел» патриотты акт арнасында лтты-мәдени мраны бай азынасыны ке спектрімен,
тередігімен ерекшеленеді. Б-гінде басылым аза еліні -демелі дамуына және азастан Республикасыны мәдениетін, білімін және
ылым жетістіктерін әлемдік апаратты кеістікте ілгерілетуге м-дделі
кпшілік оырман аудиториясын жинап -лгерді.
48

4ЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР

Еліміздің географиялық тұрғыдан ұтымды,
яғни Еуразия құрлығының кіндігінде орналасуы
ежелден әртүрлі мемлекеттер мен "ркениеттер
арасында транзиттік «дәліздердің» пайда
болуына септігін тигізді.
Н. Назарбаев

ЖІБЕК ЖОЛЫ УНИВЕРСИТЕТТЕР ЖЕЛІСІНІ3 ЖАЗ4Ы
АРХЕОЛОГИЯЛЫ5 КАМПУСЫ
азУ Жамбыл облысыны Шу ауданында ы Атбе
(Баласа н) алашы ыны жанынан Жібек жолы
университеттеріні халыаралы археологиялы кампусын ру жобасын ж-зеге асыруда.
Жобаны масаты: лы Жібек жолын зерттеудегі
археология, антропология, этнология және музейтану саласында ы жетекші шетелдік ылыми мектептермен тиімді ынтыматасты орнату. Атбе (Баласа н)
орта асырлы онысы лы Жібек жолы бойында (VIXIII .) және Батыс ытай – Батыс Еуропа халыаралы
магистралінде орналасан.
Орта асырлы т-ркі мемлекеттеріні астанасы
(Т-ргеш а анаты, арл а анаты, араханидтер мен араытай
мемлекеті) ЮНЕСКО-ны д-ниеж-зілік мрасыны тізіміне кіреді. )лі де
зерттелмеген ор андар мемлекет ор ауына алын ан.
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Л-ФАРАБИДІ ТАНЫМАЛ ЕТУ
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УНИВЕРСИТЕТКЕ ЕСІМІ БЕРІЛГЕН
ЛЫ ОЙШЫЛ Л-ФАРАБИ
М РАСЫН НАСИХАТТАУ

Л-ФАРАБИДІ ТАНЫМАЛ ЕТУ

Орта ғасырдағы Отырар қаласы
әлемдік "ркениеттің ұлы ойшылдарының бірі –
?бу Насыр ?л-Фарабиді дүниеге әкелді.
Н. Назарбаев
Л-ФАРАБИ – ЛЫ ДАЛАНЫ3 ЛЫ ЕСІМІ
лы ламаны есімін иеленген әл-Фараби атында ы азУ әлФараби идеяларын азастанда ана емес, сондай-а әлемдік ауымда
насихаттауда з миссиясын орындап келеді.
• азУ жыл сайын таяу және алыс шетелдерді белгілі сарапшылары
мен алымдары, фарабитанушылары арасында әлемдік диалог алаына
айнал ан Халыаралы Фараби форумын ткізеді.
• азУ әл-Фараби ебектерін жариялау, аудару және лы ойшылды
мрасын насихаттау бойынша зерттеу жмыстарын ж-зеге асырады.
• Тек азастанда ана емес, шетелде де кеінен танымал бол ан әлФараби мражайы рылды.
• )лемні 12 жетекші университетінде әл-Фараби орталы ы ашылды.
• азУ әл-Фарабиді мерейтойын ЮНЕСКО-ны атаулы даталар
атарына енгізу мен 2020 жылды лы ойшылды 1150 жыл толу рметіне
орай )бу Насыр әл-Фараби жылы деп жариялауды сынды.
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Л-ФАРАБИДІ ТАНЫМАЛ ЕТУ

Біздің даңқты батырларымыз, ойшылдарымыз бен
ел билеушілеріміз – тек Қазақстан ғана емес,
сондай-ақ бүкіл әлем бойынша еліктеуге лайықты тұлғалар...
Бұл бағытта қазақстандық ғалымдармен қатар шетелдік
мамандар да тартылатын халықаралық к"пбейінді
ұжым құруға болады.
Н. Назарбаев
«Л-ФАРАБИ» ХАЛЫ5АРАЛЫ5 ОРТАЛЫ5ТАР ЖЕЛІСІ
)л-Фараби атында ы аза лтты университеті аза халыны
мәдениеті мен аза тілі оытылатын, Голландия, Т-ркия, Иордания,
Италия, ытай, Египет және баса елдерді 12 жетекші шетелдік университетінде «)л-Фараби» орталытарын ашты және оларды базасында
университет филиалдарын ру бойынша жмыстар да ж-ргізілуде.
ШЕТЕЛДЕГІ «ƏЛ-ФАРАБИ» ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖЕЛІСІ
ЖАПОНИЯ
Каир университетіндегі
әл-Фараби орталығы

РЕСЕЙ
Қолданбалы биотехнология халықаралық ғылыми
зерттеу зертханасы

Росток университетіндегі
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ зертханасы

Венециядағы Ка Фоскари
университетінде әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ орталығы

5ЫТАЙ

5ЫТАЙ

Шанхай шет тілдер
университетіндегі ҚазҰУ-дың
Қазақстан орталығы

Пекин шет тілдер
университетіндегі ҚазҰУ-дың
Қазақстан орталығы

Цукуба университетімен бірге
Кампустағы кампус жобасы

ПКІСТАН
Карачи қаласы
институтындағы әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ зертханасы

Т8РКИЯ
София қаласындағы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
орталығы

Ыстанбұл университетіндегі
Әл-Фараби еуразиялық
зерттеу орталығы

Иордания университетіндегі
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
орталығы

Шахид Бехешти атындағы
университетіндегі әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ орталығы

Л-ФАРАБИ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТІ ФИЛЬМДЕР ЦИКЛІ
)л-Фарабиді 1150 жылды ына орай әл-Фараби атында ы азУ
Голландия және Т-ркия медиакомпанияларымен бірлесе отырып, лы
ойшылды мірі мен ызметіне арнал ан деректі фильмдер топтамасын
жасады:
«Әл-Фараби – Екінші ұстаз»
«Әл-Фараби – Өркениет ойшылы»

«Әл-Фараби – Өркениет философы»
«Ұстаздың оралуы»
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УНИВЕРСИТЕТТІК ЖОБАЛАР
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«РУХАНИ ЖА34ЫРУ» БАРДАРЛАМАСЫН
АЛ4А ЖЫЛЖЫТУ ЖНЕ ЛЫ ДАЛАНЫ3
ХАЛЫ5АРАЛЫ5 АУ5ЫМДА4Ы БІРЕГЕЙ
ЖЕТІСТІКТЕРІ

ЛЕМДЕ «РУХАНИ ЖА34ЫРУДЫ3» АЛ4А БАСУЫ

?рбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты
қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық,
шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар
әркімнің алға басуына с"зсіз қажетті алғышарттардың санатында.
Н. Назарбаев
«УНИВЕРСИТЕТ 4.0» – ЖА3А БУЫН УНИВЕРСИТЕТ МОДЕЛІ
Б-гінде азУ-ды дамуы азастанны Бірінші Президенті ал а
ой ан әлемні дамы ан 30 еліні атарына кіруге з -лесін осу және
әлемні е -здік 200 университетіні санатына енумен байланысты.
Университеттер адам капиталын алыптастыруды субъектісі ретінде
жа ырту -дерістеріні және елді инновациялы дамуыны драйвері
болуы тиіс.
Осы ан орай, әл-Фараби атында ы азУ азастанды жо ары білім
беру флагманы ретінде жаа буын университетіні – «Университет 4.0»
моделін жасады. Бл модель лы ойшыл әл-Фараби идеялары негізінде
және инновациялы ж-йе мен жааша кзарас «су н-ктесіні»
негізіне айнал ан жо ары технологиялы және рухани-адамгершілік
платформаларыны симбиозын райтын «Al-Farabi Unirversity Smart
City» тжырымдамасы бойынша ж-зеге асырылады.

УНИВЕРСИТЕТ 4.0

О5ЫТУ

ЗЕРТТЕУ

КОММЕРЦИЯЛИЗАЦИЯЛАУ

РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК
ДАМУ

РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІГІ
ЖО4АРЫ ДАМЫ4АН АДАМ

МАМАН

5АЙЫРЫМДЫ 5О4АМ АЗАМАТТАРЫ
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ЛЕМДЕ «РУХАНИ ЖА34ЫРУДЫ3» АЛ4А БАСУЫ

Кластерлік тр ыдан кешенді рылымды модернизациялау және
нәтижелерге негізделген басару ж-йелерін енгізу – «Университет 4.0»
трт маызды миссиясын тиімді т-рде ж-зеге асыру а ыпал етті. Блар
– білім беру, зерттеулер ж-ргізу, инновацияларды ндіріске енгізу және
жо ары білікті мамандарды еліні және әлемні азаматы ретінде рухани
адамгершілік тр ыда тәрбиелеу.
УНИВЕРСИТЕТТЕР ЭВОЛЮЦИЯСЫ

УНИВЕРСИТЕТ 4.0

О5ЫТУ

ЗЕРТТЕУ

КОММЕРЦИЯЛИЗАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ 3.0

О5ЫТУ

ЗЕРТТЕУ

КОММЕРЦИЯЛИЗАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ 2.0

О5ЫТУ

ЗЕРТТЕУ

УНИВЕРСИТЕТ 1.0

О5ЫТУ

РУХАНИ
АДАМГЕРШІЛІК
МІНДЕТ

УНИВЕРСИТЕТ 4.0
ЖА3А КXЗ5АРАСТА4Ы «XСУ Н8КТЕСІ»
Корпоративтік жа=а идеология

ЖоOары технологиялар
трансфері

Гуманитарлы инновациялы жобалар

Р
ЯТ УХА
КЕ НИ
РЛ -А
ІК ДА
ПЛ МГ
АТ ЕР
ФО Ш
РМ ІЛІК
АС
Ы

Санды университет

Smart-кітапхана
Индустрия 4.0 аумаOы
4ылыми технологиялы парк,
Yндірістік инновациялар
орталыOы, «Жасыл технологиялар» аймаOы
4арышты технологиялар саласындаOы кластер,
биомедициналы кластер

ЗИ

ИН ИНН
ФР ОВ
ПЛ А5 АЦИ
АТ РЫ ЯЛ
ФО Л
Ы
РМ ЫМ 5ДЫ
А
5

ИННОВАЦИЯЛЫ5 ЭКОНОМИКАНЫ3
«XСУ Н8КТЕСІ»
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Жеморлыа арсы білім
беру Oылыми кластері
Серпінді тәрбие жобалары
Білім берудегі >зыреттілік тәсілі
леуметтік әріптестік
леуметтік жауапкершілік
л-Фараби м>раларыны=
танымалдыOы

ЛЕМДЕ «РУХАНИ ЖА34ЫРУДЫ3» АЛ4А БАСУЫ

«УНИВЕРСИТЕТ 4.0» МОДЕЛІН ЛЕМДІК 5ОЛДАУ
)л-Фараби атында ы азУ Б-ны Нью-Йорктегі штаб пәтерінде ткен Mркениеттер Альянсы форумында зіні «Университет 4.0»
моделін таныстырды, нәтижесінде оны әлемдік дегейде кеінен тарату сынылды.
Жоба, сонымен атар Израиль, Австрия, Египет, Ресей, Беларусь
елдерінде халыаралы о амдастыты олдауына ие болды және
заманауи кезедегі әлемдік трендтерге жауап беретін университеттер дамуыны перспективті -лгісіне айналуда. Б-гінде жо ары оу
орындарыны кшбасшысы ретінде азУ-ды прогрессивті бастамалары зге де жо ары оу орындарына кеінен енгізілуде.
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ЛЕМДЕ «РУХАНИ ЖА34ЫРУДЫ3» АЛ4А БАСУЫ

«5АЙЫРЫМДЫ 5О4АМ АЗАМАТТАРЫН 5АЛЫПТАСТЫРУ.
5АЗІРГІ ЗАМАН4Ы УНИВЕРСИТЕТТЕРДІ3 МИССИЯСЫ»
АТТЫ ХАЛЫ5АРАЛЫ5 ЖОБА
«Рухани жа ыру» ба дарламасы аясында
Б
Mркениеттер
Альянсыны
Жо ары тра асы Насир Абдулазиз АльНасер мен университет арасында ы келісім
негізінде азУ «айырымды о ам азаматтарын алыптастыру. азіргі заман ы
университеттерді
миссиясы»
атты
халыаралы жобаны ж-зеге асыруда.

АЙЫРЫМДЫ
О>АМ
АЗАМАТТАРЫН
АЛЫПТАСТЫРУ
АЗІРГІ ЗАМАН>Ы
УНИВЕРСИТЕТТЕРДІ=
МИССИЯСЫ

Жобаны= негізгі баOыттары:
• о амны -йлесімді дамуына ыпал ететін ізгілік ндылытарын
жастарды бойына да дыландыру арылы гуманитарлы және
мәдениетаралы білім беру моделін енгізу;
• жаZандану жа дайында лтты бірегейлік пен лтты мәдени кодты
сатау жніндегі ба дарламаларды енгізу;
• жаZанды азаматтыты алыптастыру;
• о ам а ызмет етуге -йрену;
• азіргі апаратты со ыстар жа дайында сыни ойлауды және
медиасауаттылыты дамыту.
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ЛЕМДЕ «РУХАНИ ЖА34ЫРУДЫ3» АЛ4А БАСУЫ

Д8НИЕЖ8ЗІЛІК ФОРУМДАР
«Рухани жа ыру» ба дарламасыны және «лы даланы жеті ыры»
мааласыны негізгі ба ыттары мен жобалары 2019 жылы әл-Фараби
атында ы азУ-да тетін әлемдік дегейдегі іс-шаралар барысында
талыланатын болады:

«Адами мра және жо ары
технологиялар -йлесімі негізінде жетілу»
атты QS World Wide-2019 д-ниеж-зілік
крме-конференциясы

Жібек жолы университеттері желісіні
Бас Ассамблеясы

)лем университеттеріні әлеуметтік
жауапкершілік желісі -шін халыаралы
Workshop
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ЛЕМДЕ «РУХАНИ ЖА34ЫРУДЫ3» АЛ4А БАСУЫ

азУ алаында мы а жуы академиялы топтарды кшбасшылары,
алды ы атарлы жо ары оу орындарыны басшылары мен білім мен
ылымны барлы ба ыты бойынша әлемні е танымал алымдары бас
осады. Бл азУ-ды ана емес, сонымен атар азастан жо ары
білім беру ж-йесіні әлемдік биік крсеткіші деп білеміз.
Елімізді жетекші университетінде аталмыш іс-шараларды ткізу –
интернационализация -дерісіне және бізді мемлекетімізді жо ары
білім беруіні экспортына о ыпал етіп, елімізді Бірінші Президенті
ал а ой ан әлемні е -здік 200 университетіні санатына ену тапсырмасын ж-зеге асыру а м-мкіндік береді.
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5О4АМДЫ5 5АТЫНАСТАРДЫ
8ЙЛЕСТІРУ БОЙЫНША
ШАРАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ
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Заманауи жаһандық ахуалда ұлттық бірлік – әлеуметтік бірлік,
ал қалыптасқан мемлекет – әлеуметтік мемлекет. Біз әлеуметтік
мемлекет пен ұлттық "ркендеудің шынайы, әрі сындарлы қазақстандық
моделін міндетті түрде бірге жасайтынымызға сенімдімін.
Н. Назарбаев
УНИВЕРСИТЕТТІ3 ЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
Университеттерді әлеуметтік жауапкершілігі о амды атынастарды
-йлестіру мен әлеуметтік мемлекетті дамытуды маызды факторы болып табылады. Осы ан байланысты әл-Фараби атында ы азУ филантропия дәст-рлерін азастанды о амны ажырамас блігі мен нормасына айналдыру а ыпал ететін студенттер, ызметкерлер және о ам
алдында әлеуметтік жауапкершілік тәжірибесін таратуды пәрменді
тетіктерін әзірлеп, енгізді.
азУ-да студенттер мен ызметкерлерді әлеуметтік-экономикалы
мәселелеріні ткірлігін тмендету бойынша шаралар ж-йесін
арастыратын әлеуметтік пакет іске асырылуда:
– мемлекеттік грант иелене алма ан «Алтын белгі» иегерлеріні -здік
-лгерімі жа дайында тегін оу;
– отыз пән бойынша тетін әл-Фараби пәндік олимпиадасында 1, 2,
3-орын иеленген жеімпаздар а грант блу;
– -здік оы ан және әлеуметтік жа дайы тмен топта ы «-здік» және
«жасы» оы ан студенттерді оу аысына 25 % жеілдік беру;
– университет ызметкерлері балаларыны оу аысына 15 % жеілдік;
– аз амтыл ан отбасынан шыан студенттерді оу-кмекші
ызметтер мен студенттік рылыс жасатары рамына жмыса орналастыру;
– азУ-ды Ысты клдегі спортты-сауытыру лагеріне 200 тегін
жолдама беру, емдеу шипажайлары мен мектеп лагерьлеріне жолдама
алу -шін дотациялар;
– ызметкерлерді орта мектептерде оитын балаларына кесе тауарлары мен жаа жылды сыйлытар тарату.
Жыл сайын университетте аз амтыл ан отбасылардан шыан талантты студенттерге шәкіртаылар табыстау -шін сырттан 150 млн
тегеге дейін аржы тартылады.
Студенттерді ылыми ізденістерін ынталандыру масатында жыл
сайын студенттік ылымды олдау -шін ылыми зерттеулерге берілетін
аржыны 10 пайызы блінеді. Ол жыл сайын 390 млн теге клемін
райды.
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10 %-ы студенттерге

4ЗТ5Ж
390 млн те=ге

Аз амтылOан отбасылардан шыан талантты студенттерді
олдау `шін демеушілік аржы тарту (млн те=ге)
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«5О4АМ4А 5ЫЗМЕТ ЕТУ» БОЙЫНША ЖОБАЛАР
Университет орталытары мен ызметтері әлеуметтік, гуманитарлы,
апаратты технологияларды әзірлеу және ж-зеге асыру арылы
халыты т-рлі масатты топтарымен жмыс істейді. Оларды ызметі
жергілікті о амдастыты зекті әлеуметтік мәселелерін анытау а
және шешуге, халыа зыреттілікті беруге және орша ан әлеуметтік
ортаны отайландыру а ба ыттал ан.

Университетті= жергілікті оOамдастыпен Yзара атынасы
Жергілікті оOамдастыпен
ж>мыс >рылымы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Келісім» медиация орталы ы
Студенттік за клиникасы
ыты кабинет
Кмек еріктілер оз алысы
)леуметтік жмыс орталы ы
Кәсіпкерлік зыреттілік орталы ы
Айматану клубы
Компьютерлік біліктілікті оыту
орталы ы
аза тілін және орыс тілін шет тілі
ретінде оыту орталы ы
Соттал андарды
ашытытан
оыту
Аз амтыл ан студенттерді шәкіртаымен амтамасыз ету оры

Жергілікті оOамдастыпен арым-атынас `лгісі
Апаратты, кеес беру, йымдастырушылы, зады негізде
олдау
Жергілікті о амдасты мірін
жайластыру а байланысты бастамаларды іске асыру

леуметтік топтар
Оушылар
Халыты әлеуметтік осал
топтары (зейнеткерлер, аз
амтыл ан отбасылар, жетімдер)

Біліктілікті арттыру және кәсіби
айта даярлау

М-мкіндігі шектеулі жандар

о ам а ызмет етудегі еріктілер жобасы

Оралмандар

айырымдылы кмек
Коммуникациялы
беру

аладарды

HЕ
Этникалы топтар
Соттал андар

)леуметтік айта алпына келтіру

Халыты әлеуметтік осал топтары -шін тегін загерлік және
психологиялы кеестер йымдастырылды, «әлеуметтік ауіп» топтарымен әлеуметтік жмыс ж-ргізілуде, зейнеткерлерді компьютерлік
сауаттылыа оыту, соттал андарды ашытытан оыту, сота дейінгі
реттеу және дауларды медиация және келісу рәсімдері әдістерімен
шешу және та ы басалар ж-ргізіледі.
3 мынан астам студенті бар «Кмек» еріктілер оз алысы «о ам а
ызмет ету» және жетім балалар а, арттар а және м-мкіндігі шектеулі
адамдар а кмек крсету бойынша жобаларды іске асыруда.
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Бақытқа бiлiм мен игiлiк нәтижесiнде ғана жетуге болады.
)бу Насыр әл-Фараби

Университетті әлеуметтік жауапкершілік тәжірибесі жо ары дегейде
мойындалды: әл-Фараби атында ы азУ ТМД жо ары оу орындарыны бірі болып, әлемні әлеуметтік жауапкершілігі жо ары оу орындарыны беделді халыаралы желісі – University Social Responsibility
Network (USRN) м-шелігіне абылданды.
Халыты басты жетістігі Президентті басшылы ымен азастан
тәуелсіздігін сатау және ны айту болып табылады.
Бізді орта масатымыз – әлемдік экономиканы турбуленттілігіне
және к-шейіп келе жатан жаZанды сын-атерлерге арамастан
Мәгілік Ел ндылытары негізінде азастанны егемендігі мен
тәуелсіздігін сатап, кейінгі рпаа жеткізе білу.
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