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а мтылан

аза станны жетекші университеті – әл-Фараби атындаы аза лтты университетіні
рыланына 85 жыл толды.
Басылымда әл-Фараби атындаы азУ ызметіні негізгі баыттары және оны әлемдік
ылыми білім беру кеістігіндегі жетістіктері сынылан.
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1934 жылы негізі аланан әл-Фараби атындаы аза лтты университеті аза стан білімі мен ылымыны, жоары білім беру ісіні е ірі
орталыы болып табылады.
%ткен онжылды та &зіні да ты жолынан ж'ріп &ткен жоары о у
орны б'гінде елімізді барлы жоары білім беру ж'йесіні дігегі ретінде
әлеуметтік-саяси және экономикалы &мірді дамуына зор 'лес осуын
жаластырып келеді.
аза стан тәуелсіздік аланнан кейін университетке адамзатты екінші
стазы және т'ркі әлеміні лы ойшылы #бу Насыр ибн әл-Фарабиді
есімі, ал 2001 жылы елдегі тыш лтты университет мәртебесі берілді.

ÄÄәñòүð
әñòүð ììåí
åí èèííîâàöèÿëàðäûң
ííîââàöèÿëàðäûң қîðûòïàñû
қîðûòïàñû
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2003 жылы ырк'йек айында азУ аза стан және
Орталы Азия елдері арасында бірінші болып Университеттерді лы Хартиясына (Болон 'дерісі) ол ойып,
білім мен ылымны әлемдік кеістігіне кірді.
Университетті дамуына зор к&іл б&летін аза стан
Республикасыны Тыш Президенті Нрслтан
Назарбаев 2009 жылды азан айында азУ-да
о ыан дәрісінде университетті жаа аза стан білім
мен ылымыны форпосты деп атады.
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Б'гінде азУ-ды дамуы аза станны Бірінші Президенті ала ойан
әлемні дамыан 30 еліні атарына кіруге &з 'лесін осу және әлемні
е 'здік 200 университетіні санатына енумен байланысты. Университеттер адам капиталын алыптастыруды субъектісі ретінде жаырту
'дерістеріні және елді инновациялы дамуыны драйвері болуы тиіс.
#лемдік дегейдегі зерттеу университетіне айналу жолында білім ордасы халы аралы рейтингтерде ар ынды т'рде ала жылжуда. Соы
бес жылда азУ халы аралы QS рейтингінде 400 позицияа к&теріліп,
б'гінде 207 орына ие болып отыр. ТМД елдері арасынан бл топ а
М.В. Ломоносов атындаы ММУ және әл-Фараби атындаы азУ ана
енді.
Ол – «QS Stars Development Road map» халы аралы рейтингінде
Орталы Азия &ірі бойынша және аза стан университеттері ішінде «Т&рт
жлдыз» алан тыш әрі жалыз жоары о у орны.
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АЗУ ФЕНОМЕНІ

ҚàçҰÓ әëåì ðåéòèíãòåðіíäå

QS тәуелсіз баалау нәтижесі бойынша азУ Шыыс Еуропа мен
Орталы Азияны 'здік 20 жоары о у орнына кіреді.
«QS World University Ranking by Subject 2019» пәндік рейтингі бойынша
әл-Фараби атындаы азУ ТМД елдері жоары о у орындарыны арасында бірінші болып «Заманауи тіл білімі» мамандыы бойынша әлемдегі
е 'здік 51-100 топ а кірді. Жалпы аталмыш рейтингке аза станды
жетекші университетті алты мамандыы енген.
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«Соңғы жылдары əл-Фараби атындағы ҚазҰУ «QS» халықаралық
рейтингінде қарқынды дамып келеді. Университеттің бұл бағыттағы
табысты жұмысы əлемнің жоғары орындарында қолданылуда, ол
бірегей əрі өзекті».
З. Зайцева,
Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы
QS-тің (Ұлыбритания) аймақтық директоры

>аламды «UI Green Metric Ranking of World
Universities» рейтингіні зерттеу мәліметтері
бойынша әл-Фараби атындаы азУ
әлемні 'здік 200 экологиялы университет
атарында 172-орына к&теріліп, &з позициясын ныайтты.

ҚàçҰÓ әëåì ðåéòèíãòåðіíäå
Британды
«Times Higher Education» (THE)
агенттігіні зерттеу нәтижесі бойынша әл-Фараби
атындаы азУ Орта Азия университеттері арасында бірінші болып әлемні 'здік университеттері
атарына енді.

KazNU - «AA»

Еуропалы ылыми &неркәсіптік палатасы еуропалы рейтингінде азУ «АА» баасын алып, жетекші
еуропалы жоары о у орындарыны тобына енді.

«Great Value Colleges» (АШ) халы аралы беделді
йымны зерттеу нәтижесінде азУ әлемні технологиялы жаынан е дамыан 50 университетіні
атарына еніп, 31-орынды иеленді.
азУ – лтты жоары о у орындары тәуелсіз рейтингінде тра ты және
абсолютті к&шбасшы («аза стан-2050 – Инновация және академиялы
арты шылы бойынша лтты рейтинг», ББСТА, АРТА).

Аккредиттеу жəне
рейтингтің тəуелсіз агенттігі

Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі
тəуелсіз Қазақстан агенттігі

Б'гінде азУ-ды феноменалды тәжірибесін әлемні жетекші университеттері зерттеуде, бл – университетті әлемдік дегейдегі жоары
бәсекеге абілеттілігіні к&рсеткіші.
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2014 жылдан бастап Б-ны «Академиялы ы пал» бадарламасыны
тра ты даму ж&ніндегі аламды хабын атарынан 'шінші жыл бас арып
отыран азУ «G-Global» платформасын оса есептегенде к&птеген
халы аралы алада тра ты даму ма саттарын іске асыруа елеулі 'лес
осып келеді.
Б «Академиялы ы пал» бадарламасы азаматты &ркениетті дамытуды амтамасыз ету бойынша 10 аиданы ж'зеге асыруда әлем
университеттерін біріктіреді.

ÁҰҰ-íûң æîғàðû ñåíіìі
2018 жылды 17 мамырында XI Астана экономикалы форумы (АЭФ)
аясында әл-Фараби атындаы азУ Пан Ги Мун атындаы Тра ты даму
институтын ашты.

«Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да менің есіміммен тұрақты даму
институтының ашылуы зор құрмет деп білемін жəне қуаныштымын.
Тұрақты даму мəселелері бойынша академиялық қоғамдастықтың
əлемдік үйлестіруші ретіндегі оның озық тəжірибелері БҰҰ-да тиімді,
сұранысқа ие жəне жоғары бағаланады. Университет БҰҰ-ның
мыңжылдықтағы сынақтарға қарсы бағытталған бастамаларын алға
жылжытуда мойындалған көшбасшы».
Пан Ги Мун,
Біріккен Ұлттар Ұйымының VIII Бас хатшысы

«Рухани жаыру» мемлекеттік бадарламасы аясында Б %ркениеттер альянсы олдауымен университет әл-Фараби іліміне негізделген «айырымды оам азаматтарын алыптастыру. азіргі заманы
университеттерді миссиясы» атты халы аралы жобаны ж'зеге асыруда.
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Инновациялы экономиканы
«су нктесі»
Инновациялы технологиялы
платформа
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«Жасыл кпір 'рпатан-'рпаа»

Жаа кзарасты «су нктесі»
Рухани-адамгершілік,
интеллектуалды платформа

«АЙЫРЫМДЫ О>АМ АЗАМАТТАРЫН АЛЫПТАСТЫРУ. АЗІРГІ ЗАМАН>Ы
УНИВЕРСИТЕТТЕРДІ= МИССИЯСЫ» ЖОБАСЫ

#л-Фараби атындаы азУ аза станды жоары 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 к&з арас «&су н'ктесіні» негізіне айналан жоары
технологиялы және рухани-адамгершілік платформаларыны симбиозын райтын «Al Farabi Unirversity Smart City» тжырымдамасы бойынша
ж'зеге асырылады.
Кластерлік трыдан кешенді рылымды модернизациялау және
нәтижелерге негізделген бас ару ж'йелерін енгізу – «Университет 4.0»
т&рт маызды миссиясын тиімді т'рде ж'зеге асыруа ы пал етті. Блар
– білім беру, зерттеулер ж'ргізу, инновацияларды &ндіріске енгізу және
жоары білікті мамандарды еліні және әлемні азаматы ретінде рухани
адамгершілік трыда тәрбиелеу.

Óíèâåðñèòåò 4.0 – æàңà áóûí óíèâåðñèòåòіíің үëãіñі
Б-ны «Академиялы ы пал» бадарламасыны тра ты даму
ж&ніндегі аламды хабын атарынан 'шінші жыл бас арып отыран
әл-Фараби атындаы азУ Б-ны Нью-Йорктегі штаб пәтерінде
&ткен %ркениеттер Альянсы форумында &зіні «Университет 4.0»
моделін таныстырды, нәтижесінде оны әлемдік дегейде кеінен тарату сынылды. Жоба, сонымен атар Израиль, Австрия, Египет, Ресей,
Беларусь елдерінде халы аралы
оамдасты ты олдауына ие болды және заманауи кезедегі әлемдік трендтерге жауап беретін университеттер дамуыны перспективті 'лгісіне айналуда. Б'гінде жоары о у
орындарыны к&шбасшысы ретінде азУ-ды прогрессивті бастамалары &зге де жоары о у орындарына кеінен енгізілуде.
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#л-Фараби атындаы аза лтты университеті б'гінде – Орта
Азиядаы е ірі ылыми білім беру хабы, инновацияны генерациялау және
технологияны трансферттеу орталыы.
Университетті ма саты – ерекше т'рдегі адам капиталын
алыптастырудаы сапалы жаа нәтижеге жету, ел және әлем азаматтарын дайындау, елді тра ты дамуына олдау жасау. Университет
тіршілікті барлы саласында инновациялы технологияларды енгізуге
барынша жадай жасай отырып, оамдаы ілгерінді экономикалы ,
әлеуметтік және мәдени &згерістерді озаушысы болып табылады.
Бізді к&з алдымызда шынайы дамып жат ан цифрлы &ркениет тсында
университет ылымды ажет ететін экономика 'шін кадрлар дайындау
бойынша &те маызды міндеттерді орындап отыр.

азУ-даы бакалаврларды, магистранттарды және PhD докторанттарды халы аралы сапа стандарттарына сәйкес дайындау ж'йесі е
беделді халы аралы аккредитациялау агенттіктерімен (AQUIN, ASIIN,
AQA, FIBAA және бас аларымен) бекітілген. ЖОО-ны бір атар білім беру
бадарламаларында EUR-ACE® Label еуропалы сапа белгісі бар.
Аккредитациялан)ан білім беру ба)дарламаларыны саны

Ñàïàëû áіëіì
#л-Фараби атындаы азУ-да білім алушыларды контингенті соы
5 жыл ішінде екі есеге к&бейіп, іс ж'зінде 25 545 адама жетті.

2018-2019 о у жылында азУ 400-ден аса шетелдік абитуриенттерді
ос анда бірден 10 000-нан астам адамды о уа абылдап, абитуриенттер
тартудан абсолютті рекорт жасады. Барлы «Алтын белгі» иегерлеріні
және Республика бойынша халы аралы , республикалы олимпиадалары жеімпаздарыны 70 %-ы білім алу 'шін әл-Фараби атындаы аза
лтты университетін тадайды.
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Университетте 2000-нан аса профессорлар, докторлар, ылым кандидаттары және философия докторлары, 100-ден аса ірі академияларды
академиктері, 40-тан аса Р-а ебегі сіген айраткерлер, 40- а жуы
Р мемлекеттік және атаулы сыйлы тарыны лауреаттары жмыс істейді.
азУ-ды 120 педагогі Р Білім және ылым министрлігі таайындайтын
«ЖОО здік о ытушысы» мемлекеттік грант иегерлері болып табылады.
#л-Фараби атындаы азУ лекциялар о у және кеестер мен семинарлар ж'ргізу, сондай-а магистранттар мен докторанттара ылыми
жетекшілер ретінде таайындау 'шін жыл сайын әлемдік жетекші
ЖОО-дан 500-ден астам шетелдік алымдарды ша ырады.
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НОБЕЛЬ СЫЙЛЫ>ЫНЫ= ЛАУРЕАТТАРЫ
#Л-ФАРАБИ АТЫНДА>Ы АЗУ РМЕТТІ ПРОФЕССОРЛАРЫ

Джордж
Фицджеральд Смут

Мюррей Гелл-Манн

Джеймс Александр
Миррлис

Роджер Корнберг

Эрвин Неер

Азиз Санжар

Финн Кюдланд

Кристофер
Писсаридес

Университетті к ріп, шындығында да те жақсы әсер
алғанымды түсіндім. Айтқым келетіні, болашаққа
қатысты тамаша ойлау рухын к ремін.
Джон Ф. Нэш,
экономика саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты

Ñàïàëû áіëіì
азУ ызмет істеп жат ан білім беру кеістігі, талай уа ыттан бері
аза стан шекарасымен шектелмейді. азУ барлы дегейлердегі –
лтты , айма ты және халы аралы &су мен дамуды драйвері болып
табылады.
Университет, жергілікті, сондай-а жаанды ебек нарыын бәсекеге
абілетті т'лектерімізбен амтамасыз ету 'шін білім беру саласында
әлемдік треттермен атар ж'ріп келеді.
#л-Фараби атындаы азУ елде бірінші болып open.kaznu.kz тырнамасында жаппай ашы онлайн курстарын іске осты. Мнда 2014
жылдан бастап 15000-нан аса адам білім алды. азУ-ды Жаа білім
беру технологиялары институты және Р лтты ылым академиясыны
жоары мектебі арасындаы ынтыма тасты аза станны ашы білім
беру лтты тырнамасыны рылуына алып келді. Оны м'шелігіне
аза станны және шетелді серіктес о у орындары кірді. Б'гінгі к'ні
тырнаманы дамуына Еуразиялы Э мен ТМД елдеріні 130-дан астам
университеттеріні басын осатын аза стан Республикасыны және
Жібек жолы университеттер альянсыны 24 ЖОО-сына атысады. Осылайша, азУ білім беру ызметін к&рсетуді жаа дегейіне к&шуді ж'зеге
асырды.

29

30

Болашаққа ұмтылған ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Әë-Ôàðàáè àòûíäàғû Қàçàқ ұëòòûқ óíèâåðñèòåòі – 85 æûë

#л-Фараби атындаы аза лтты университеті 2018 жылды
10 желто санында Р >А ЖМ-мен бірлесе отырып, аза станны
(http://moocs.kz/) ашы білім беру лтты тырнамасында Open Master
Class ашы білім беруді жаа интернет жобасын іске осты. Open Master
Class (OMC) – бл ызы ты, тегін және әркімге олжетімді аза станда
танымал кісілерді онлайн курстары: мәдениет пен ылым, бизнес пен
аржылар әлеміні және саясат пен а паратты технологиялар &кілдері.

Онлайн о ытуды сәтті әдістемелері мен практикасын енгізу
тәжірибесін тарату ма сатында университет онлайн о ыту саласындаы
біліктілік орталыын ашады. Аталмыш орталы ты ма саты онлайн курстарды жасау және о у 'дерісінде тиімді олдану 'шін кадрлы әлеуетті
алыптастыру болып табылады. Б'кіл Республика бойынша онлайн білім
беруді кәсіби мамандарын біріктіру 'шін азУ ашы ты тан о ыту
идеялары мен тәжірибесін тиімді ж'ргізетін йым ретінде онлайн білім
беретін о ытушылар ассоциациясын ру ж&нінде бастама к&терді.
Білімді цифрландыру, білім беру бадарламаларын әртараптандыру
және о ытуды жеке дараландыру азіргі &згермелі әрі к'рделі ебек
нарыыны талаптарына лайы ты жауап болып табылады. Универси-

Ñàïàëû áіëіì
тет аза станда алаш рет білім беруді барлы дегейінде – бакалавриаттан PhD докторантураа дейін аылшын тілінде о ытатын кадрлар
дайындауды кеінен ж'ргізе бастады. Соы 5 жылда аылшын тілінде
білім беру бадарламаларыны 'лесі 70 %-а дейін &сті. Білім және
ылым министрлігіні тапсырысы бойынша университет аза стан Республикасы экономикасыны басым секторлары 'шін аылшын тіліндегі
білім беру бадарламаларын әзірлейді және ж'зеге асырады. Бл
бадарламаларды серіктестері – Токио университеті (Жапония), Колумбия университеті (АШ), KAIST University (От'стік Корея) және бас а да
осы тәріздес жетекші шетелдік университеттер.
А)ылшын тілінде оыту ба)дарламалары

Экономиканы жаыртуа және индустрияа арналан кадрлар
дайындауа баытталан мемлекеттік даму бадарламалары ебегінде
4.0. АТ және жоары технологиялар саласында жоары білікті мамандарды даярлау ма сатында 2018 жылы А паратты технологиялар факультеті
ашылды және е-коммерция, санды лингвистика, BIG DATA, жасанды интеллект, геоинформатика, заттар интернеті, биоинформатика және т.б.
осы сия ты жаа инновациялы білім беру бадарламалары енгізілді. Бл
бадарламаларды аза станда баламасы жо .
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ЖА=А БІЛІМ БЕРУ БА>ДАРЛАМАЛАРЫ

Data Science

Жасанды
интеллект
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Заттар
интернеті
аза станда алаш рет 2015 жылы к&псалалы университет негізінде
ашылан медицина факультеті биыл клиникалы курс ашып, «Жалпы медицина» мамандыына бакалаврлар абылдауды ж'зеге асырды және
От'стік Кореяны жетекші университеттерімен бірлесіп әзірленген білім
беру бадарламалары бойынша шетел студенттеріні 'лкен контингентін
тарта алды. 2019 жылдан бастап факультетте «Денсаулы са тау» баыты
бойынша барлы білім беру бадарламалары бойынша о уа абылдайды.
МЕДИЦИНАЛЫ КАДРЛАР ДАЙЫНДАУ

,

Ñàïàëû áіëіì
Елбасыны олдауымен азУ-а Алматы аласындаы №1 емхананы
сенімді бас армасы ретінде &кілеттілік берілді. Мнда медициналы
білімні, ылымны және тәжірибені толы анды интеграциясы
шеберінде жаа технологиялар ар ылы халы аралы талаптара сай
сапалы медициналы ызмет к&рсетілетін болады.

азУ – алдыы атарлы шетелдік жоары о у орындарымен бірлесіп,
ос дипломды білім беруді 70-тен аса бадарламаларын ж'зеге асыратын аза стандаы жалыз университет.
азУ-да Лотарингия (Франция), Ла Сапиенза (Италия), Ресей
халы тар достыы университеті (Ресей), Каунас университеті (Литва),
Осака университеті (Жапония), Ханкук университеті (Корея), сондай-а
Испанияны Валенсия политехникалы университеті және бас а университеттермен бірлескен ос дипломды бакалавр, магистрлік және PhD
бадарламалары ж'зеге асырылуда.
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#л-Фараби атындаы азУ Шанхай ынтыма тасты
йымы
университеті (USCO) және Тәуелсіз мемлекеттер достастыыны Желілік
ашы университетіні лтты ректораты болып табылады. Соы бес жылда университеттер желісі мәліметтеріні шеберінде бірлескен және ос
дипломды білім беру бадарламаларыны және дайындау баыттарыны
саны екі есе &сті, дайындалан магистрлер саны шамамен 300 адамды
рады.

Ñàïàëû áіëіì
Университет базасында аза стан мен Францияны бірлескен магистратурасы мен докторантурасында о ытып, диплом беру ар ылы геология және энергетикалы ресурстарды &ндіру саласында аза станды
ылыми
элитаны
алыптастыру
ма сатында
«Гео-энергетика»
Халы аралы аза -француз орталыы жмыс істейді.
Бл о у жылында посткеестік кеістікте тыш рет Астана
Халы аралы
аржы орталыы және Бенхалиф университеті (Катар)
бірлесіп әзірлеген исламды аржыландыру бойынша бірегей білім беру
бадарламасы іске осылды. Бл бадарлама экономиканы аржы
секторы 'шін аса ажет болып табылады. 2019 жылды 15 мамырында
азУ аталмыш йымдармен әріптестікте посткеестік кеістіктегі бірінші
Ислам аржы орталыын ашты.

%з кезінде әл-Фараби атындаы азУ Орталы Азия университеттеріні арасында бірінші болып Болонья аласындаы университеттерді
лы Хартиясына осылып, осы ар ылы &зіні халы аралы ылыми және
білім беру кеістігіне араласып, кіріккендігін білдірді.
азУ-ды жетекші шетелдік университеттер базасында аза тілін
және мәдениетін зерттейтін әл-Фараби атындаы халы аралы ылыми
білім беру орталы тарын ашу тәжірибесі ерекше болып табылады. Голландия, Т'ркия, Иордания, Италия, ытай, Египет және бас а елдерді
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алдыы атарлы университеттерінде осындай 12 орталы
рылды,
кейіннен оларды негізінде азУ филиалдары ашылатын болады.

Росток университетіндегі
әл-Фараби атындаы азУ
зертханасы

Пекин және
Шанхай шет тілдер университетіндегі
аза станды азУ орталыы
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Ыстанбл университетіндегі
#л-Фараби еуразиялы зерттеу
орталыы

Венециядаы Ка Фоскари
университетінде әл-Фараби
атындаы азУ орталыы

Цукуба университетімен бірге
Кампустаы кампус жобасы

азУ-ды шетелдегі
ылыми білім орталыы

Карачи аласы институтындаы
азУ-ды фитохимия
зертханасы

Иордания университетіндегі
әл-Фараби мәдени және ылыми
зерттеу орталыыорталыы

Шахид Бехешти атындаы
университетіндегі «әл-Фараби»
орталыы

София университетіндегі
әл-Фараби орталыы

Витовта лы Каунас
университетіндегі
әл-Фараби орталыы

Университетті академиялы саясатыны негізгі станымдарыны
бірі о уды бірінші жылынан бастап ажетті кәсіби зыреттіліктерін
алыптастыруа барынша м'мкіндік беретін, білім алушыларды
'здіксіз тәжірибелік дайындауа баыттау болып табылады. Білім беру
мен &ндірісті &зара тыыз интеграциясына жадай жасайтын &зара
ынтыма тасты ты т'рі, кәсіпорындарда университет кафедраларыны
филиалдарын ашу саналады.
азУ кафедралары аза таамтану академиясында, «Казфосфат» ЖШС, «Космос техникасы және технологиясы институты» ЖШС,
«аза стан Республикасы минералды шикізатты кешенді &деу лтты
орталыы» РМК, А. Байтрсынлы атындаы Тіл білімі институты,
М. #уезов атындаы #дебиет және &нер институтында ашылан. Саба ты
30 %-ы тікелей университетті әріптес йымдарыны базасында
&ткізіледі.

Ñàïàëû áіëіì
Соы 5 жыл ішінде азУ-да 700-ден аса жмыс беруші компанияларды атысуымен 23 рет бос орындар жәрмекесі &ткізілді, оны 20000
т'лек к&ріп айтты.
2019 жылы университет алаш рет т'лектер мен жмыс берушілерді
&зара әрекеттесуіне арналан «Жастар және мансап» атты бірегей портал – электронды алады іске осты.

азУ-ды білім беру инновациялары к&птеген жадайда республика мен ттас айма ты білім беру ж'йесіні даму трендін ай ындайды.
Университет т'лектері елімізді интеллектуалды және бас ару элитасын
толы тырып отырады, аза станны жылдан-жыла ала арай дамуын
к&рсететін ау ымды жобаларды іске асыруа м'мкіндік беретін негізгі
лауазымдара ие болады.
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азУ – Орталы Азиядаы Big Data және салалы технологиялар
сия ты жаа а паратты -коммуникациялы технологиялары бар бірінші
смарт-университет, олар барлы 'деріске – бакалавр, магистр немесе
PhD докторы абылдауынан бастап бітіруіне және жмыс а орналасуына
дейін кіріктірілген. Смарт-университет технологиялы платформасыны
&зегі – о у 'дерісіне атысты барлы санаттаы олданушыларды
автоматтандырылан жмыс орнымен амтамасыз ететін «Универ 2.0»
а паратты -талдау ж'йесі.
азУ-ды IT-мамандары әзірлеген «Универ 2.0» бадарламалы
кешені аза стан Республикасыны ірі университеттеріне енгізілген
және Майкрософт компаниясы тарапынан жоары бааланды.

Деректерді (мəліметтерді) өңдеу
орталығы

Ñàíäûқ óíèâåðñèòåò
%зара тәжірибелік трансферт және на ты &ндіріс салалары мен білім
арасындаы инновациялар білім беру бадарламаларыны шеберінде
ірі инновациялы корпорацияларды ылыми о у орталы тарымен
амтамасыз етіледі.

азУ – «Hewlett-Packard», «Cisco», «Koniсa Minolta», «Fujitsu»,
«Samsung», «Alcatel», Microsoft, «Касперский зертханасы», Huawei және
бас а да ірі компаниялар орталы тарыны білім беру кластерлері бір
уа ытта бірдей ызмет ат аратын Орталы Азиядаы бірден-бір университет. Бл вендорларды арнайы курстары университетті білім беру
бадарламаларына енгізілген.
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Университетте азіргі коммуникациялы ралдармен жабды талан
ба ылау және жылдам шешім абылдау 'шін а паратты талдау мен
белсенді т'рде жинауа арналан жадаятты бас ару орталыы
рылан. Орталы о у 'дерісін, сондай-а ылыми зерттеу, әлеуметтік,
шаруашылы және әкімшілік бас ару ызметтерін интегралды бас аруды
амтамасыз етеді. Орталы ты ру жобасы жоары о у орнын бас ару
мен жмысыны тиімділігін арттыруа баытталан инновациялы
&згерістерді жаласы болып табылады.
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ЖА>ДАЯТТЫ БАСАРУ ОРТАЛЫ>Ы

#лемдік жетекші «Майкрософт» IT компаниясымен стратегиялы
серіктестік университетті цифрлы трансформациясын тиімді т'рде
ж'зеге асыруа м'мкіндік береді. «Microsoft Power BI» бизнес-сарапшы
салалы ызметтері табысты т'рде енгізілген, сарапшыларды пікірінше,
бл жобаны іске асыру жоары о у орны ызметіні сапасын жаа дегейге
к&терді. Майкрософт мамандары азУ-да алаш ы цифрлы университет моделіні табысты т'рде ж'зеге ас аны туралы фильм т'сірді. Бл
фильм бізді университетті жаа тәжірибесі ретінде компания сайтында әлемні миллиондаан олданушылары к&ру 'шін олжетімді т'рде
орналастырылан.

Ñàíäûқ óíèâåðñèòåò

БИЗНЕС-САРАПШЫ САЛАЛЫ ЫЗМЕТІ
азУ әлемні 150 университеті кіретін
«Жаа Жібек жолы университеттеріні
альянсы» халы аралы
IT-технопаркін
ру ар ылы елімізде IТ-технология
дамуыны болашаына жаа жол ашады.
Оны &зегі ХР 'кіметтік гранты ар ылы
алынан елімізді Бірінші Президенті
азУ-а берген суперкомпьютер болып
табылады.
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Болашаққа ұмтылған ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Б'гінде әл-Фараби атындаы азУ Орталы Азияда тедесі жо
дамыан ылыми инновациялы инфра рылымы бар зияткерлік корпорация болып табылады және оан 16 факультет, 8 >ЗИ, 5 институт және
30 әлеуметтік-гуманитарлы баыттаы ылыми орталы кіреді.

#Л-ФАРАБИ АТЫНДА>Ы АЗУ ИНФРАРЫЛЫМЫ
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азУ – бірегей ылымиинновациялы рылымы бар
аза стан Республикасыны
жалыз жоары о у орны

>ылыми зерттеулер
Р &ркендеу 'рдістеріне және
ылым мен техниканы дамуындаы
аламды тенденциялара
сәйкес ж'ргізіледі

16 факультет

5 /ЗИ және
30 әлеуметтікгуманитарлы
ба)ытта)ы /О

8 жаратылыстану
)ылыми ба)ытта)ы
/ЗИ

10 /ЗИ
«/ылым Ордасы»

Университет алымдары соы бес жылда Р БЖ>М «>ылым оры» А,
йымдар және кәсіпорындармен жасалан шаруашылы келісімшарттары, сондай-а халы аралы орлар мен йымдар тарапынан грантты
және бадарламалы -ма сатты аржыландыру аясында 1826 мыа
жуы ылыми зерттеу жобаларын ж'зеге асырды. Бес жыл ішінде >ЗЖ
аржыландыруды жалпы к&лемі 22 млрд 673 млн тегеден асады.

Ғûëûì æәíå èííîâàöèÿëàð
азіргі уа ытта Scopus деректер базасында аза стан алымдарыны
15 мыа жуы жарияланымдары бар, оларды 3200-і немесе 21 %-ы
азУ алымдарына тиесілі. Яни рейтингтік журналдарда аза станды
авторларды әрбір бесінші жарияланымы – бл әл-Фараби атындаы
азУ алымдарыны 'лесі.
Соы бес жылдаы жарияланым белсенділігіні орытындысы
бо йынша әл-Фараби атындаы азУ «Web of Science» және «Scopus»
халы аралы деректер базасында индекстелетін н&лдік емес импактфактора ие рейтингті басылымдарда жарияланан ма алалар саны
бойынша аза станны ылыми зерттеу йымдары мен жоары о у
орындарыны арасында бірінші орынды иеленді.
Scopus базасында)ы азастанды авторларды әрбір
бесінші мааласы 7аз9У )алымына тиесілі

аза станны >ЗИ, бас а ЖОО

#л-Фараби атындаы азУ

Рейтингтік басылымдарда)ы жарияланымдар саны
2014 жылмен салыстыр)анда 2 есеге сті

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.
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азіргі уа ытта 14 студенттік бизнес-инкубаторда 80-нен астам студенттік инновациялы жоба ж'зеге асырылуда. Студенттерді ылыми
жмыстарын белсенді орындауа ынталандыру ма сатында студенттік
ылымды олдау 'шін грантты
аржыландыруды жалпы к&леміні
10 %-ы а ылы негізде жыл сайын б&лініп отырады.

«ИНДУСТРИЯ 4.0» ТЕХНОЛОГИЯЛЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ
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келісімшартты
зерттеулер мен
әзірлемелер

ПРОТОТИПТЕУ
&неркәсіптік дизайн, 3d-прототиптеу,
функционалды жабындар, компьютерлік
инжиниринг, электронды схемаларды
әзірлеу, дәлдік механикалы &деу
ТЖІРИБЕЛІК-КОНСТРУКТОРЛЫ7
ЗІРЛЕМЕЛЕР
Тәжірибелік 'лгілерді жасау, патенттеу,
&німді сертификаттау, техникалы
жобалау

НДІРІС
шаын сериялар, СББ
станоктар, растыру және
дәнекерлеу учаскелері, электроника және дәнекерлеуді
әзірлеу учаскесі

Неміс-жапон мекемесі: Индустрия 4.0
үшін тәжірибелі неркәсіптік
үлгілерді құру

азУ білім, ылым және инновациялы &ндіріс интеграциясына баыт
алып, белгілі әлемдік зерттеу университеттеріні дегейіне жа ындады.
Жоары о у орнында рылан «Индустрия 4.0» жоары технологиялы
аймаы озы технологиялы шешімдерді әзірлеуге және инновациялы
&німді &ндіріске енгізуге арналан алаа айналды.

Äәñòүð ìåí èííîâàöèÿëàðäûң қîðûòïàñû
Жоары технологиялар саласын алыптастыру Корея, Ресей және
аза стан йымдарыны ылыми зерттеулерін және жобаларын тарту ар ылы ж'зеге асырылады, сонымен бірге «R&IID» халы аралы
инновациялы -&ндірістік консорциумы рылды. Оан «азмырыш» А,
«аза мыс корпорациясы» А, «азхром ТК» А, «лбі металлургиялы
зауыты» сия ты ірі &неркәсіптік кәсіпорындар атысады.

ЭКСПО-2017 ХАЛЫАРАЛЫ К%РМЕСІНДЕ СЫНЫЛ>АН
«БОЛАША ЭНЕРГИЯ» ЖОБАЛАРЫ

К&мірсутекті газ оспасын конвективті
диффузия әдісі ар ылы ажетті асиеттері бар
компоненттерге б&луге арналан рылы

Жылу және электр энергиясын алуа
арналан автономды к'н ондырысы

ЖЭС және азанды тарды энергия тиімділігін
арттыруа арналан плазмотрон

Планарлы концентраторы бар кремний
к'н батареяларын әзірлеу

Университетте рылан ылыми технологиялы парк, 'дерістік инновациялар орталыы және «жасыл технологиялар» орталыы инжиниринг
және ылымды ажет ететін технологияларды азіргі заманы кластері
болып табылады. «Жасыл технологиялар» орталыы ЭКСПО-2017 мрасы
ретінде б'гін «Жасыл энергетика» және жаа формация мамандарын
дайындау бойынша инновациялы жобаларды ж'зеге асыруда.
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азУ кампусыны аумаында о ытушылар, студенттер және Алматы
трындары 'шін экологиялы трыдан есепке алынан және олайлы
ортаны алыптастыру ма сатында жасанды «Аквапоника» экож'йесін
және шаын сәулет нысандарын ру бойынша жмыстар ж'ргізілуде.
Осы негізде азУ тыш рет Бразилияда РИО+20-да сынылан және
Елбасы Нрслтан Назарбаевты «Жасыл к&пір» атты бастамасын олдау
ма сатында «Жасыл к&пір рпа тан-рпа а» халы аралы жобасын
енгізу ж'зеге асырылуда.

«ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» АЙМА>Ы
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Биогаз, сутекті энергетика, жел, к'н, гидро және геотермальды
энергияларды заманауи технология негізінде алу 'шін ИИДМБ
жаа формациясындаы мамандарды дайындаумен «Жасыл
энергетика» бойынша инновациялы жобаларды іске асыруа
арналан «ША/ЫН-ЭКСПО».

Жел
энергетикасы

К'н
энергетикасы

Гидроэнергетика

Геотермальды
энергетика

Äәñòүð ìåí èííîâàöèÿëàðäûң қîðûòïàñû

ХР >ылым академиясыны Аэроарышты а парат ылыми зерттеу
институтымен бірлесіп Жерді ашы ты тан зерделеу орталыы ашылды. азУ брыны кеестік кеістіктегі бірнеше университеттерді
ішіндегі алаш ы аза станды «#л-Фараби-1» және «#л-Фараби-2»
наносеріктерін арыш а шыарды. Бл арышты технология саласында уатты кластер руа м'мкіндік береді. азіргі тада шетелдік
серіктестермен бірлесе отырып, отанды университеттік микросерігін
әзірлеу жмыстары басталды.
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Біздің қоғамның идеалы – ол өзінің тарихын, тілін, мəдениетін білетін,
бұл ретте заманауи, шетел тілдерін меңгерген, алдыңғы қатарлы жəне
жаһандық көзқарасы бар қазақстандық болуы керек.
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Н. Назарбаев

«Рухани жаыру» бадарламасы аясында және Елбасыны «лы
Даланы жеті
ыры» атты бадарламалы
ма аласыны басты
тжырымдарын станым тт ан Университет 4.0 маызды міндеті – жас
рпа ты рухани болмысын алыптастыру.
Университетті жаа корпоративтік идеологиясы мен серпінді
әлеуметтік жобалары жастарды патриотты трыда әрі еліні және
әлемні азаматы ретінде тәрбиелеуде жаа сапалы нәтижеге м'мкіндік
берді.

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
Жоары этикалы стандарттар мен жымды мәдениет ережелерін
енгізу салауатты әлеуметтік ортаны руа жол ашты.

Мемлекеттік ызмет істері және сыбайлас жем орлы а арсы
іс- имыл агенттігіні сынысымен әл-Фараби атындаы азУ-ды
«Жем орлы тан тыс университет» жобасын іске асырудаы отайлы
тәжірибесі аза станны &зге де білім ордаларында енгізілуде.

ЖЕМОРЛЫТАН ТЫС УНИВЕРСИТЕТ
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Студенттік йымдармен, т'лектермен және жмыс берушілермен
әлеуметтік серіктестікті инновациялы механизмі жасалды.

#ЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІК НЕГІЗІНДЕ АЗУ-ДА МЫНАДАЙ
РЫЛЫМДАР ПАЙДА БОЛДЫ:
А са алдар
кеесі
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«Парасат»
кәсіподаы

Жмыс берушілер
кеесі

Этика бойынша
комиссия

«азУ достары»
халы аралы клубы

Студенттік
&зін-&зі бас ару
оамды
кеестер
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Т'лектер
ауымдастыы

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
азУ жасаан азаматты жауапкершілікті жаа әлеуметтік тәжірибесі
негізінде инновациялы әлеуметтік жобалар іске осылды.
«ЖЕМ7ОРЛЫ7ТАН ТЫС
УНИВЕРСИТЕТ»
«АЙНАЛАNДЫ
Н9РЛАНДЫР!»
«100 КІТАП»

#р студент Ар-намыс және академиялы
адалды кодексін са тау керек
#р студент оам пайдасы 'шін
айырымды іспен айналысуы керек

#р студент 100 кітапты о у керек

«САЛАУАТТЫ
ДЕНЕ МДЕНИЕТІ»

#р студент салауатты &мір салтын
стануа және спортпен шылдануа
дадылану керек

«7АЗ9У – GREEN CAMPUS»

#р айсымыз кампусты «жасылдану»
дамуына &з 'лесімізді осуымыз керек
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азУ-да 2014 жылдан бері жыл сайын Бірінші Президент к'ніне орай
йымдастырылатын «Мен жастара сенемін!» республикалы форумы
ел к&лемінде студенттер 'шін шыармашылы алаа айналды. Бес жыл
ішінде форума аза станны барлы &ірінен 7 мынан астам студент
атысты.

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
Жмысты клубты т'рлері ар ынды дамуда. Студенттік клубтар мен
'йірмелерге атысушылар саны соы бес жылда 2,5 есеге &сті.

Студенттер саны

КЛУБТАР МЕН ЙІРМЕЛЕРГЕ АТЫСУШЫ СТУДЕНТТЕР САНЫ

О у жылдары
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азУ – студенттік спортты тра ты к&шбасшысы. Соы т&рт
кезеде университет рамасы атарынан Р жоары о у орындары
жазы универсиадасыны чемпионы болып отыр.
От'стік Кореяда 2015 жылы &ткен Д'ниеж'зілік жазы универсиададаы аза станны 6 медаліні 5-еуі – азУ студенттеріні жеісі.
Рио-де-Жанейрода 2016 жылы &ткен жазы олимпиада ойындарына
атыс ан азУ-ды 17 спортшы студенті аза стан оржынына «алтын», «к'міс» және « ола» олимпиадалы медальдарын әкелді.

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
2017 жылы Тайбэйде (Тайвань) &ткен б'кіләлемдік Жазы универсиадада студенттер 4 алтын медаль, 2 к'міс және ола медаль жеіп алды.
2018 жылы Джакартада (Индонезия) &ткен Жазы Азия ойындарында
азУ студенттері 2 к'міс, 3 алтыннан тратын жалпы 5 медаль иеленді.
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Соы 5 жылда азУ-ды #леуметтік пакеті аясында әлеуметтік
олдауа, соны ішінде демеушілік шәкірта ылара ие студенттер саны
3 есеге артты. Оны ішінде 700 миллион тегеден астам аржы дарынды
студенттерді олдау 'шін шәкірта ы т'рінде берілді.
АЗУ СТУДЕНТІНІ= #ЛЕУМЕТТІК ПАКЕТІН СО=>Ы БЕС ЖЫЛДА
10 МЫ=НАН АСТАМ АДАМ ИЕЛЕНДІ

2015-2019 жылдары университетке сырттан – т'лектер мен серіктестер тарапынан жалпы сомасы 2,5 млрд тегеден асатын инвестиция тартылды.
ДАРЫНДЫ СТУДЕНТТЕРДІ ОЛДАУ>А АРНАЛ>АН ДЕМЕУШІЛІК
Ш#КІРТАЫЛАР (млн теге)

млн. теге
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3565 'здік о ыан және әлеуметтік жадайы т&мен топтаы «жа сы» о ыан
студенттерді о у а ысына 25 % жеілдік берілді
1789 студент әлеуметтік шәкірта ыларды иегері атанды
3672 студент ылыми жобалара және СЖ-а атысып, ебека ысын алды
1030 студент адрестік әлеуметтік к&мекке ие болды

О у жылдары

62

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
#лемде тедесі жо , бірегей, бір терезе аидасы бойынша ызмет
ететін «Керемет» студенттерге ызмет к&рсету орталыы рылды. Мнда
студенттер кампустан шы пай-а , 500-ден астам білім беру, әлеуметтіктрмысты , мәдени және демалыс ызметтерін пайдалана алады, соны
ішінде алаш ы медициналы -санитарлы к&мек және денсаулы диагностикасы да бар.
Оу дерістерін
'йымдастыру
бойынша ызметтер

Тіркеуші кесесі; студенттік б&лім; шетелдік
студенттерге академиялы
мобильділік
бойынша кеес беру

Коворкинг
орталы

Жастар йымдары комитеті;
мансап секторы;
«Саналы рпа » жобалы кесесі

кімшілік
ызметтер

За және аржы саласында кеес беру;
нотариус; e-gov аймаы;
лицензиясы бар аударма

АКТ ызметтер

Университет АЖ бойынша кеес беру;
р сат картасын тіркеу;
дәліздік баспа;
Wi-Fi

Медициналы
ызметтер

#лемдік дегейдегі диагностикалы орталы ;
халы аралы телемедицина орталыы

леуметтік
маызы бар
ызметтер

Кинотеатр
Супермаркет
Кір жуатын орын Слулы салоны
Банк
Авиа және теміржол кассалары
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«КЕРЕМЕТ» С7КО

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
азУ оам дамуын жаырту драйвері ретінде
мемлекеттік
рылымдармен бірлесе отырып
оамны &зекті мәселелеріне арналан за
мерзімді жобаларды ж'зеге асыратын әлеуметтікгуманитарлы орталы рды.
Мемлекеттік ызмет істері және сыбайлас жем орлы а арсы ісимыл агенттігіні олдауымен азУ базасында сыбайлас жем орлы а
арсы мәдениетті
алыптастыратын «Саналы рпа » жобасыны
кесесін, «Азаматты ба ылау» оамды
абылдау б&лімін, сыбайлас
жем орлы а арсы ылыми зерттеу институтын біріктірген ылыми білім
беру кластері рылды.
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Р Жоары Сотыны олдауымен әл-Фараби атындаы азУ-да
«Kelisim» конфликтология және медиация орталыы ашылды. Оны
ма саты – білім беру ызметтері субъектілеріні арасындаы дау-дамайларды реттеу, о у ж'йесіндегі бас а да атысушылар арасында,
студенттік ортада а тыыстарды болдырмау және алдын алу бойынша а паратты т'сіндіру жмыстарын ж'ргізу. Аталмыш орталы ты
жмысына конфликтология мәселелерін шешу саласындаы мамандар,
психологтар, әлеуметтік мамандар тартылан.
#л-Фараби атындаы азУ Университеттерді
әлеуметтік-жауапкершілік халы аралы
желісіне (USRN)
абылданды
және
осы
беделді
халы аралы йымда Манчестер және
Кембридж университеттері, Пекин университеті, Вашингтон университеті, Сан-Паулу университеті және әлемні бас а да жетекші университеттерімен атар тран ТМД елдері университеттеріні арасындаы
жалыз &кіл.

Åë æәíå әëåì àçàìàòòàðûíûң ðóõàíè қàëûïòàñóû
Б %ркениеттер альянсымен бірлесе, Б Global Citizenship
EDUCATION білім беру бадарламасымен 'ндесетін «Ізгілікті оам азаматтарын алыптастыру. Заманауи университеттерді миссиясы» атты
халы аралы жоба ж'зеге асуда.
Жоарыда аталан іс-шаралар нәтижесінде университетте жаа
к&з арасты «&су н'ктесін» алыптастыран мы ты рухани-&негелік және
интеллектуалды платформа рылды.

«*лемнің
университеттері
жастарды
гуманистік құндылықтар рухында тәрбиелеу
үшін нақты қадамдар жасауға бірігуі керек. Бұл БҰҰ-ның «Жаһандық азаматтық»
бағдарламасының
мақсаттарына
сәйкес
келеді. Осы тұрғыда БҰҰ-ның «Академиялық
ықпал» бағдарламасының ғаламдық хабы
– ҚазҰУ-дың тәжірибесі мен бастамалары, әсіресе зекті әрі сұранысқа ие. Ал
әл-Фарабидің мұрасы күні бүгінге дейін ақыл
мен жүректі біріктіріп байытатын түбегейлі
ңдеу күшіне ие білімнің үлгісі болып табылады».
Нассир Абдулазиз әл-Насер,
БҰҰ 7ркениеттер альянсының Жоғары кілі
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азУ рыланнан бастап соы 5 жылда инфра рылым
алаыны к&лемі 40 % - а (106 мы шаршы метр) &сті. Оларды
к&п б&лігі – мемлекеттік жекешелік әріптестік аидаттарына
сәйкес трызылан әлеуметтік нысандар. Блар, атап
айт анда, 500 орына арналан Жас алымдар 'йі, «Керемет»
студенттерге ызмет к&рсету орталыы, ж'зу бассейні, жаа
кітапхана және т.б.
Тимирязев к&шесі мен әл-Фараби даылын жалайтын
«Мәгілік Ел» архитектуралы кешені және бірнеше бірегей нысандар жиынтыы студенттік кампусты маызды к&рікті орнына айналды. азУ Т'лектер ауымдастыыны олдауымен
салтанатты арка салынды.

Èíôðàқұðûëûìíûң äàìóû

азУ алашыыны аллеясы жаа заманауи келбетке енді,
бірлік, береке мен молшылы ты бейнелейтін «Мәгілік ел» және
«Тай азан» жаа су бр а тары, аза станды жыл ыларды
отаны ретінде бейнелейтін «Арыма тар» м'сіндік композициясы бой к&терді. Биыл университетте мемлекеттік жекешелік
әріптестік әдісімен аза стандаы е ірі, азіргі замана сай,
ыайлы да жайлы 1287 орынды жата хана рылысы басталады.
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