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Назар аударыңыздар, байқау! Внимание, конкурс!
«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-

тық университеті» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамының Дирек-
торлар кеңесі, 050040, Алматы қала-
сы, әл-Фараби даңғ., 71 орналасқан 
«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамының Басқарма  
Төрағасы – Ректордың бос лауазым-
дық орнына орналасуға конкурс жа-
риялайды. 

Қызметтің негізгі мәні жоғары, жоғары 
оқу орнынан кейінгі, техникалық және 
кәсіптік, ортадан кейінгі және қосымша 
білім беру саласында білім беру қыз-
метін көрсету болып табылады. 

Қызметтің мақсаты – сапалы білім 
алуға, ұлттық және адамзатқа ортақ  
құндылықтар, ғылым мен практика же- 
тістіктері негізінде тұлғаның қалыпта- 
суы, дамуы мен кәсіби қалыптасуына 
бағытталған оқыту және сабақ беруге  
қажетті жағдайлар жасау, сондай-ақ  
ғылыми әлеуетті дамыту және әзір-
ленімдерді коммерцияландыру болып 
табылады.  

Жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру конкурсына қатысу-
шыларға қойылатын талаптар: жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, 
білім беру мекемелерінде және (неме- 
се) тиісті салалардың уәкілетті орган- 
дарында басшылық қызметтерде кемін-
де 5 жыл еңбек өтілі.  

Конкурсқа қатыса алмайтын тұл- 
ғалар:

1) жиырма бес жасқа толмағандар;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құ-

қықбұзушылығын жасағандар;
3) өтелмеген немесе алып тастал- 

маған  соттылығы барлар; 
4) арнайы медициналық мекемелер-

де есепте тұратындар;
5) Қазақстан Республикасының заңна-

масымен көзделген басқа да жағдайлар.

Конкурсқа қатысуға кандидаттар 
келесі құжаттарды ұсынады:

1) бекітілген үлгідегі өтініш;
2) Конкурсқа қатысушының жеке ба-

сын растайтын құжаттың көшірмесі; 
3) Конкурсқа қатысушының бекітілген 

үлгідегі 3х4 мөлшердегі түрлі-түсті су-
ретімен қоса қызмет тізімі;

жоғары оқу орнын дамыту бағдарла-
масы;

5) білімі туралы құжаттар мен олар-
дың қосымшаларының көшірмелері, 
салыстыру үшін түпнұсқаларын ұсыну 
арқылы: 

6) жұмыс орны бойынша (қазіргі неме-
се соңғы) кадрлық қызмет куәландырған 
еңбек жолын растайтын құжаттың көшір-
месі;

7) денсаулығы туралы №086/у үлгі 
бойынша медициналық анықтама (дәрі-
герлік кәсіби-консультациялық қорытын-
ды); 

8) мемлекеттік қызмет туралы заңна-
маға сәйкес, құжаттарды ұсынған күнге 
дейін бір жыл ішінде психоневрология-
лық ұйымнан берілген  анықтама;  

9) мемлекеттік қызмет туралы заңна-
маға сәйкес, құжаттарды ұсынған күн-
ге дейін бір жыл ішінде наркологиялық 
ұйымнан берілген  анықтама; 

10) қылмыстық заңнамаға сәйкес қыз-
метке орналасуға тыйым салынбағанын 
растайтын құжат. 

Конкурсқа қатысуға құжаттар қа-
былдау хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн 
ішінде жүргізіледі.

Конкурсты өткізу күні мен жері 
қосымша хабарланады. Жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды белгіленген 
мерзімде ҚР Білім және ғылым ми-
нистрлігінің Жоғары және жоғары  
оқу орнынан кейінгі білім департа-
ментіне ұсыну қажет (каб. 643), теле-
фон: 8 (7172) 74-25-22, 74-27-25.

Совет директоров Некоммерческо-
го акционерного общества «Казахский 
национальный университет имени аль- 
Фараби», 050040, город Алматы, пр. 
аль-Фараби, 71 объявляет конкурс на 
занятие вакантной должности Предсе-
дателя Правления-ректора Некоммер-
ческого акционерного общества «Казах-
ский национальный университет имени 
аль-Фараби», расположенного по адре-
су: город Алматы, пр. аль-Фараби, 71.

Основным предметом деятельности яв-
ляется предоставление образовательных 
услуг в сфере высшего, послевузовского, 
технического и профессионального, после- 
среднего и дополнительного образования.

Целью деятельности является создание 
необходимых условий для получения ка-
чественного образования, обучения и пре- 
подавания, направленных на формирова-
ние, развитие и профессиональное станов-
ление личности на основе национальных 
и общечеловеческих ценностей, достиже-
ний науки и практики, а также для развития  
научного потенциала и коммерциализации 
разработок.

Требования к участникам конкурса: выс-
шее и послевузовское образование, стаж 
работы на руководящих должностях в  
организациях образования и (или) уполно-
моченных органах в соответствующих сфе-
рах не менее 5 лет.

Не может принимать участие в конкур-
се лицо:

1) моложе двадцати пяти лет;
2) ранее совершившее коррупционное 

правонарушение;
3) имеющие непогашенную или неснятую 

судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских 

специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные зако-

нодательством Республики Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в  

конкурсе, предоставляет следующие  

документы:
1) заявление в установленной форме;
2) копия документа, удостоверяющего 

личность участника Конкурса;
3) послужной список участника конкурса  

с цветной фотографией размером 3х4  
в установленной форме;

4) программа развития высшего учебного 
заведения;

5) копии документов об образовании и 
приложений к ним с предоставлением ори-
гиналов для сверки;

6) копия документа, подтверждающего 
трудовую деятельность, удостоверенная 
кадровой службой по месту (действующему 
либо последнему) работы;

7) медицинская справка о состоянии 
здоровья (врачебное профессионально- 
консультативное заключение) по форме  
№086/у;

8) справка с психоневрологической ор-
ганизации, выданная не более чем за один 
год до дня представления документов, в со-
ответствии с законодательством о государ-
ственных услугах;

9) справка с наркологической организа-
ции, выданная не более чем за один год до 
дня представления документов в соответ-
ствии с законодательством о государствен-
ных услугах;

10) документ, подтверждающий отсут-
ствие запрета на занятие должности в со-
ответствии с уголовным законодательством.

Прием документов для участия в кон-
курсе проводится в течение 7 (семи) ка-
лендарных дней со дня опубликования 
объявления.

Дата и место проведения конкурса 
будут сообщены дополнительно. Выше-
указанные документы в установленные 
сроки необходимо предоставить в Де-
партамент высшего и послевузовского 
образования Министерства образования 
и науки РК (каб. 643), телефон: 8 (7172) 74-
25-22, 74-27-25.

Привет, друзья! В конце минувшего года ваш слуга 
покорный рассказывал о необычных способностях 
немецкого математика Кристиана Гессе. Рассказал 
и пожалел. Напомню, профессор Штутгартского 
университета вычисляет, как долго каждый из 
нас проживет. Для этого математик пользуется 
достоверными данными, которые он получает в 
Федеральном статистическом ведомстве, работая с 
таблицами смертности.
О чем же я пожалел? Дело в 

том, что если избегать все риски в 
жизни по Гессе, включающие езду 
на велосипеде и даже празднова-
ние собственного дня рождения, 
то возникает другой риск – ока-
заться тем самым премудрым 
пескарем из одноименной сказки 
Салтыкова-Щедрина. А кто есть 
этот самый пескарь? Сия аллего-
рическая рыбка является типич-

ным примером обывательского 
малодушия и трусости.

Еще раз напомню о том, что 
немецкий профессор пользуется 
единицей под названием «микро-
морт». Эта единица обозначает 
риск, при котором вероятность 
смерти от определенного дей-
ствия равна одной миллионной.

По мнению Кристиана Гессе, 
«тот, кто имеет количественное 

Насколько опасна жизнь,
или Ваш век-2
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мышление и с уважением отно-
сится к числам, менее подвержен 
теориям заговора и размытым 
страхам». С этим я согласен. 

Между тем, согласно его рас-
четам, новорожденный и столет-
ний старик имеют в течение дня 
один и тот же риск смерти – 1,3 
тысяч микромортов. 

В течение жизни кривая рисков 
идет вверх: в 25 лет на наших 
плечах ежедневно лежит один ми-
кроморт, затем уриск удваивается 
примерно каждые семь лет. В 31 
год он составляет в среднем два 
микроморта в день, в 60 лет – 28 
микромортов, в 80 лет – 210 ми-
кромортов. Идем дальше. Чтобы 
набрать один микроморт риска, 
нужно, например, пролететь 12 
тысяч км, проехать на поезде 10 

тысяч км, на автомобиле – 500 км, 
23 км на мотоцикле или 15 км на 
велосипеде. То есть в сравнении 
с полетом на самолете езда на 
велосипеде крайне опасна. По 
утверждению Гессе, в собствен-
ный день рождения риск смерти 
повышается на целых 14%. Пси-
хосоматическое воздействие ока-
зывают стресс, саморефлексия и 
эмоциональность этого дня.

Други мои! А вам не кажется, 
что все это похоже на современ-
ную интерпретацию упомянутой 
выше сказки? Если подзабыли 
сюжет «сказки для детей изряд-
ного возраста», напомню. Глава 
семейства пескарей поучал детей 
быть предельно осторожными. 

Главный герой, наслушавшись 
этих наставлений, решил спря-
таться от мира, чтобы дожить до 
старости и умереть своей смер-
тью. Пескарь вырыл себе нору, 
где прятался днем. Даже поесть 
он выплывал ночью. Так в одино-
честве и страхе он прожил более 
ста лет. И умер своей смертью. Но 
он так и не понял, что суть жизни 
– в борьбе за свое счастье, в ра-
дости, которую ощущаешь в кругу 
друзей и близких, в простых заба-
вах.

А мораль моя такова: давайте 
же всю жизнь оставаться людь-
ми! 

Ваш Бiлiмбек

«В сей мир едва ли снова попадем,
Своих друзей вторично не найдем.

Лови же миг! Ведь он не повторится,
Как ты и сам не повторишься в нем»

Омар ХАЙЯМ, персидский поэт, философ и ученый
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