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Приближается Новый 2019 год. 
По традиции, подводя итоги и с 
благодарностью провожая уходящий год, 
мы вспоминаем его светлые и приятные 
мгновения, успехи и достижения. Он 
запомнился нам годом знаковых событий 
и ярких впечатлений, неразрывно 
связанных с трансформацией Казахского 
национального университета имени 
аль-Фараби в вуз мирового уровня – 
«Университет 4.0». 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Academic Ranking of World Universities-European Standard» («ARES») атты 
беделді еуропалық рейтингісі бойынша Қазақстанның жоғары оқу орындарының арасында көшбасшы 
болды. Ол өзінің «АА» көрсеткіштері бойынша еуропалық жетекші университеттердің қатарына кіріп, «А+» 
және одан төмен бағаларға ие болған басқа қазақстандық ЖОО-ның анағұрлым алдында тұр.

Продолжение на 6,7 стр.

Жаңа 2019 жыл құтты болсын!

Ғалым МҰТАНОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры

Құрметті әріптестер, оқытушылар және студенттер!
Баршаңызды жаңа 2019 жылмен шын жүректен құттықтаймын!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұжымы үшін толағай табыс сыйлаған 2018 жыл тарих қойнауына еніп 
барады. Біздің университет бұл жылда да халықаралық белестерді бағындырып, отандық білім беру 
кеңістігінде жоғары бағалаулар иеленді. Бұл – қарашаңырақта қалыптасқан дәстүр. Осы жылы ҚазҰУ 
«QS World University Rankings» рейтингісінде әлемнің ең үздік 220 университеттерінің қатарына енді. «QS» 
агенттігінің дербес бағалау қорытындысы бойынша «Төрт жұлдыз» үстемдік белгісін алған Қазақстандағы 
бірінші және Орталық Азия аймағындағы жалғыз университет атанды. ҚазҰУ «Әлем университеттерінің 
академиялық рейтингісі – Еуропалық стандарт» атты беделді халықаралық рейтинг бойынша жетекші 
еуропалық университеттері қатарына еніп, қазақстандық ЖОО-лар арасында көшбасшы екендігін 
дәлелдеді.

Биыл ҚазҰУ еліміздегі бөлінген оқу гранттарының саны бойынша абсалютті көшбасшы атанып, 
университетке 11 мың бірінші курс студенті қабылданды. Жастардың өз болашағын төл білім және 
ғылым ордамызбен байланыстыруы – ортақ жетістігіміз. Біз бәсекеге қабілетті мамандарды даярлай 
отырып, ел болашағының жарқын болуын мақсат тұтамыз. Біздің ұжым, оқытушылар мен студенттер 
Елбасы бастамаларына қолдау білдіріп, алға қойған міндеттерді жүзеге асыруда аянбай еңбек етуде. 
ҚазҰУ Қазақстандағы білім ордалары арасында алғаш болып постдокторлық бағдарламасын ашты. Осы 
жылы Илон Маск «SpaceX» компаниясы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғалымдары жасаған «Аl-Farabi-2» 
қазақстандық наноспутникті ғарышқа сәтті ұшырды. Ал күні кеше ғаламдық «Green Metric» рейтингісінде 
ҚазҰУ әлемнің үздік 200 экологиялық университеттері қатарында өз позициясын нығайтып, 700 жоғары 
оқу орындары арасында 172 орынға көтерілді. Ескі жылда мақтана айтар белестеріміз көп. ҚазҰУ-дың 
таңғаларлық серпілісі «QS Worldwide-2019» жетекші ЖОО-лардың Бүкіләлемдік саммитін өткізуге негіз 
болып отыр. ҚазҰУ-дың жылдан-жылға қарыштап алға басуында бірлігі мен ынтымағы жарасып қара 
шаңырағымызда еңбек етіп жүрген барша оқытушы қауым мен білім алушылардың қосқан үлесі зор.

Келер жылы ҚазҰУ өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтпек. Атаулы кезеңде де корпоративтік 
мәдениеті мен келісімі жарасқан ұжымымызбен бірге жаңа биік белестерге жетеміз 
деп сенемін.

Қадірменді ҚазҰУ ұжымы! Жаңа жыл баршамыздың отбасымызға амандық, 
денсаулық, ырыс-береке, жақсылық әкелсін! Ел іргесі аман болсын! Әр 
шаңырақта қуаныш, шаттық орнай берсін!

ЯНВАРЬ
В первые дни января состоялся визит делегации КазНУ 

в Университет Ка-Фоскари в Венеции, расположенный в 
известном культурном и туристическом центре Италии. В 
этом старинном университете, имеющим репутацию одного 
из лучших вузов Европы и мира, был дан старт работе Центра 
казахстанской культуры.

На базе медицинского факультета университета прошла 
конференция с участием министра здравоохранения Елжана 
Биртанова и представителей ЮНИСЕФ, Всемирной 
психиатрической ассоциации и других авторитетных 
международных организаций.

Коллектив ученых КазНУ 
под руководством ректора 
университета академика 
Г.М. Мутанова получил 
три патента США на 
уникальные технологии, не 
имеющие аналогов в мире, по 
извлечению бериллия.

ФЕВРАЛЬ
КазНУ принял участие в 

работе Евразийского саммита 
по высшему образованию 
в Стамбуле (Турция). 
Павильон университета 
стал местом притяжения 

участников и гостей мероприятия, которые с большим 
интересом знакомились с достижениями и широким спектром 
образовательных программ КазНУ.

Всемирно известная компания «Microsoft» сняла и разместила 
на своем сайте видеоролик об успешном создании цифрового 
университета и внедрении передовых IT-технологий в КазНУ.

Еуропалық ғылыми-өндірістік палатасы жүргізетін жоғары 
оқу орындарының рейтингісінде келесі көрсеткіштер ескеріледі: 
жоғары сапалы білім беру; зерттеу және инновациялық 
қызмет, жұмыс берушілердің түлектерге сұранысы және т.б. 
Университеттердің студенттерді кәсіби білім мен біліктілікпен, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысумен, сондай-ақ болашақ 
жұмыс берушілермен байланыс орнатумен қамтамасыз етуге 
қабілеттілігіне ерекше назар аударылады.

«ARES» халықаралық рейтингісі 2011 жылдан бері 
жүргізілуде, ол мемлекеттер бойынша қызметі еуропалық 
стандарттарға сәйкес келетін университеттерді саралайды. 
Биылғы жылы аталмыш рейтингіде Қазақстанның 96 жоғары 
оқу орны қатысты. «ARES»-тің нәтижелері әлемнің жетекші 
рейтингілік агенттіктерімен ескеріледі. 

ҚазҰУ әлемдік деңгейдегі ғылыми-зерттеу университетіне 
айналу бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде және ғаламдық 
ғылыми-білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруда, бұл оның халықаралық рейтингілерде табысты 
ілгерілеуіне ықпал етеді.

Өз тілшімізден
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ҚазҰУ «Academic Ranking of World Universities-European Standard» рейтингісінде 
«АА» көрсеткішімен еуропалық жетекші университеттердің қатарына кірді

QYSQA-NUSQA

Ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıtetingiń 
zań fakýlteti keden, qarjy jáne ekologıalyq quqyq 
kafedrasy Qazaqstan Respýblıkasynyń táýelsizdik 
kúnine arnalǵan «Jeltoqsan rýhy - Táýelsizdiktiń 
týy» atty plakattardyń respýblıkalyq konkýrsynyń 
qorytyndysyn shyǵardy. 

Konkýrsqa ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ, I. 
Jansúgirov atyndaǵy Jetisý memlekettik ýnıversıteti 
jáne D.A. Qonaev atyndaǵy Eýrazıalyq zań 
akademıasynyń stýdentteri qatysty. Qazylar alqasynyń 
sheshimimen baıqaý jeńimpazy QazUÝ-dyń zań 
fakýltetiniń 206 oqý toby boldy. Stýdentterdiń jasaǵan 
plakattyń mazmunynda Elbasy N.Á. Nazarbaevtyń 
«Uly dalanyń Jeti qyry» maqalasy men táýelsiz 
Qazaqstannyń jeti qyryn aıqyndaıtyn beıneler 
keskindelgen: ulttyq tarıhymyzdyń ýaqyty men 
keńistigi, salt-dástúr mádenıeti, ejelgi metallýrgıa, ań 
stıli, altyn adam, túrki áleminiń besigi, Uly jibek joly 
men otandyq alma men qyzǵaldaqtar.

Ekinshi jáne úshinshi oryndarǵa I. Jansúgirov 
atyndaǵy Jetisý memlekettik ýnıversıteti jáne D.A. 
Qonaev atyndaǵy Eýrazıalyq zań akademıasy 
stýdentteriniń plakattary laıyqty dep tabyldy.

***

Jaqynda Almaty qalasynda Ortalyq memlekettik 
mýzeıinde jyl saıyn ótetin Japon memleketiniń 
mádenıet kúni atap ótildi. Is-sharany Qazaqstan 
Respýblıkasyndaǵy Japonıa Elshiligi jáne Qazaq-
Japon Adam Resýrstaryn Damytý Ortalyǵy, 
«Narhoz» ýnıversıteti, Qazaqstandaǵy japon 
bıznesmender qaýymdastyǵy, Terakoıa uıymy jáne 
Qazaq-Japon Jibek Joly assosıasıasymen birlesip 
dástúrli Japon mádenıet kúnin ótkizdi.

Atalmysh sharany ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-dyń 
jyǵystaný fakýltetiniń, Qıyr Shyǵys kafedrasynyń 
stýdentteri, oqytýshylary qatysty.

Saltanatty bas qosýdyń shymyldyǵyn Qazaqstan 
Respýblıkasy Memlekettik Ortalyq mýzeıiniń 
dırektory Nursan Álimbaı men Japonıanyń Qazaqstan 
Respýblıkasyndaǵy Tótenshe jáne Ókiletti Elshisi 
Itıro Kavabata, «Narhoz» ýnıversıtetiniń rektory 
Endrıý Vahtel myrza ashty.

Japon mádenıet kúnin ótkizý maqsaty – Qazaqstan 
men Japonıa arasyndaǵy mádenı yntymaqtastyqty 
nyǵaıtyp, ózara baılanysty damytý. Sondaı-aq 
Almatylyqtar men qala qonaqtaryn Kúnshyǵys 
eliniń salt-dástúrimen, zamanaýı ınnovasıalyq 
jáne ıntelektýaldyq jetistikterimen tanystyrý bolyp 
tabylady.

Festıvalde qonaqtar mádenı dástúrlermen jáne 
ónerdiń zamanaýı túrlerimen atap atap aıtar bolsaq 
jazý, mýzyka, bı jáne de japon kompanıalarynyń 
ónimderimen de tanysty.

Festıval barysynda kelýshiler «Samýraı» – japon 
qýyrshaqtarymen tanysyp, kallıgrafıa – kórkem 
jazý sheberlik sabaqtarynda ıeroglıfterdi jazýǵa 
mashyqtanyp, japon halqynyń shaı berý rásimine shaı 
quıý, dástúrli japon taǵamdaryn (takoıakı, mochı-sýkı) 
daıyndaýdy úırendi.

Qıyr Shyǵys kafedrasy

***

«Aq jol» demokratıalyq partıasynyń qoldaýymen 
ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-dyń tarıh, arheologıa 
jáne etnologıa fakýltetiniń «Stýdentterdiń ǵylymy 
qoǵamy» uıymy men «Jas Orda» úıirmesiniń 
uıymdastyrýymen Alashorda úkimetiniń 
101 jyldyǵyna jáne Qazaqstan Respýblıkasy 
Táýelsizdiginiń 27 jyldyǵyna arnalǵan «Alash týy 
astynda: Alashorda. Jeltoqsan. Táýelsizdik» atty 
ǵylymı-shyǵarmashylyq baıqaýynyń jeńimpazdary 
men júldegerlerin marapattaý rásimi ótti.

Arnaıy qurylǵan qazylar alqasynyń sheshimimen 
eki nomınasıa boıynsha bir aı kóleminde ótkizilgen 
ǵylymı-shyǵarmashylyq baıqaýynyń jeńimpazdary 
men júldegerleri anyqtaldy. Nátıjesinde «Jas ǵalym» 
nomınasıasy boıynsha I oryndy ál-Farabı atyndaǵy 
Qazaq ulttyq ýnıversıtetiniń tarıh, arheologıa jáne 
etnologıa fakýltetiniń 3-kýrs stýdenti Aıgúl Nurataı 
ıelendi. Al II oryndy ál-Farabı atyndaǵy Qazaq 
ulttyq ýnıversıtetiniń tarıh, arheologıa jáne etnologıa 
fakýltetiniń 3-kýrs stýdenti Baǵlan Ábeý men fılologıa 
jáne álem tilderi fakýltetiniń 4-kýrs stýdenti Jansaıa 
Sman, III oryndy Azamattyq avıasıa akademıasynyń 
1-kýrs stýdenti Nıkıta Býsh pen ál-Farabı atyndaǵy 
QazUÝ ýnıversıtetiniń tarıh, arheologıa jáne etnologıa 
fakýltetiniń 1-kýrs stýdenti Ásel Tursynǵalıeva ózara 
bólisti. 

«Jas qalam» nomınasıasy boıynsha I-shi oryndy 
ál-Farabı atyndaǵy QaUÝ-dyń tarıh, arheologıa 
jáne etnologıa fakýltetiniń 1-kýrs stýdenti Nesipbaı 
Nurǵalı, II-shi jáne III-shi oryndardy fızıka-tehnıkalyq 
fakýltetiniń I kýrs stýdentteri Gaýhar Moldrahym men 
Qural Saparaly ıelendi. Baıqaý jeńimpazdary men 
júldegerlerine arnaıy dıplomdar men sertıfıkattar tabys 
etildi. 

Marapattaý rásimi barysynda «Alash» partıasynyń 
jáne Alashorda úkimetiniń 101 jyldyǵy aıasynda 
Alash máselesin, Alash qaıratkerleriniń tulǵasyn, 
Alash qozǵalysynyń táýelsizdik murattary úshin 
kúrestegi róli men mańyzy týraly sóz qozǵalyp, baıqaý 
jeńimpazdarynyń baıandamalary oqylyp, beınesıýjet 
kórsetildi.

Кезекті ректорат мәжілісінде 
QS рейтингісінде алға жылжу 
бойынша индикативтік 
көрсеткіштер кеңінен сарапқа 
салынды.  

ҚазҰУ-да Конституциялық Кеңес 
Төрағасы, заң ғылымдарының докторы, 
профессор, 1981 жылғы ҚазМУ заң 
факультетінің түлегі Қайрат Мәмидің 
өмірі мен қызметіне арналған "Өнегелі 
өмір" сериясымен жарыққа шыққан 
кітаптың тұсаукесері өтті.

Кітап Қ. Мәмидің өмірінің әртүрлі кезеңдері 
сипатталған үш бөлімнен тұрады. Оған 
мақалалар мен жарияланымдар, өмірбаяндық 
және мұрағаттық материалдар, әріптестерінің 
естеліктері, әр жылдардағы сөйлеген сөздері 
мен фотосуреттері кірді.

"Өнегелі өмір" атты кітап сериясы ҚазҰУ-
дың маңызды жобасы болып табылады. 
Ол еліміздің дамуына үлкен үлес қосқан 
көрнекті Қазақстан қайраткерлері мен ғалым-
ұстаздардың өмірі мен қызметі мысалында үлгі- 
өнеге көрсетіп, өскелең ұрпақты тәрбиелеу 
мақсатында жүзеге асырылады.

Өз тілшімізден

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 27 жылдығы 
салтанатты түрде атап өтілді. Еліміздің жетекші жоғары оқу орнының студенттері мен 
оқытушылары үшін қысқы бақ пен биге арналған студенттік жаңа залдың ашылуы 
көпшілікке тосын сый болды.

Іс-шараға қоғам және масс-медиа өкілдері, 
көрнекті ғалымдар, белгілі түлектер, 
университет оқытушылары мен студенттері 
қатысты. Ректор Ғалым Мұтанов университет 
ұжымы мен қонақтарды еліміздің басты ұлттық 
мерекесімен құттықтай отырып, Тәуелсіздік 
ел көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жетекшілігімен сенімді алға жылжып келе 
жатқан халықтың ең ұлы жетістігі екендігін 
атап өтті. Елбасының стратегиялық бағыты 
Қазақстанның даму моделінің жеңісін алдын 
ала айқындап, еліміздің саяси, экономикалық 
және әлеуметтік салаларында түбегейлі 
өзгерістерге қол жеткізуге мүмкіндік берді. 
Тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа кезеңі – 
қоғамдық сананы жаңарту мен рухани жаңғыру. 
Бұл бағытта біздер үшін «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы мен Президенттің «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласы басты бағдар.

«Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде әлемге 
танымал және халықаралық аренада үлкен 
роль атқарады. Елдің 27 жылдық Тәуелсіздігі 
барысында қол жеткізілген жетістіктерде 
әрбір қазақстандықтың еңбегі, оның ішінде 
ҚазҰУ ұжымының үлесі де бар. Біз болашаққа 
сенім артамыз, сондықтан да ел Президентінің 
идеясын іс жүзіне асыру үшін аянбай бар 
күшімізді саламыз», - деп атап өтті академик 
Ғалым Мұтанов.

Сондай-ақ, ол ЖОО-ның жетістіктері мен 
табыстарына тоқталып, университет ұжымына 
белсенді атқарған еңбегі үшін және ҚазҰУ 
мен Қазақстанның жоғары білім беру жүйесін 
дамыту ісіне қосып жатқан үлесі үшін үлкен 
алғысын білдірді. ҚазҰУ жаһандық ғылыми-
білім беру рейтингтерінде қарқынды алға 
ілгерілеуде екендігі атап өтілді. Халықаралық 
беделді «QS» рейтингісінде университет 
әлемнің ең үздік ЖОО-лары арасында 220 
орында. Мереке қарсаңында «Academic 
Ranking of World Universities-European Standard» 

(«ARES») атты беделді еуропалық рейтингісінің 
зерттеу мәліметі бойынша ҚазҰУ-дың 
Қазақстанның жоғары оқу орындарының 
арасында көшбасшылығы мен әлемдік бәсекеге 
қабілеттілігін дәлелдегені туралы ақпарат ұжым 
үшін жағымды жаңалық болды. Ол өзінің «АА» 
көрсеткіштері бойынша еуропалық жетекші 
университеттердің қатарына кіріп, басқа 
қазақстандық ЖОО-ның анағұрлым алдында 
тұр.

Сонымен бірге, ректор ҚазҰУ-дың «Scopus» 
халықаралық деректер базасына кіретін 
жоғары рейтингті басылымдарда жарияланған 
мақалалар саны бойынша Қазақстан 
көшбасшысы болып танылғандығын атап өтті. 
БҰҰ, ЮНЕСКО, COMSATS, ИЫҰ, QS және т.б. 
беделді халықаралық ұйымдар университеттің 
сенімді серіктестері ретінде ҚазҰУ-да әлемдік 
деңгейдегі іс-шаралар өткізуде.

Қазіргі уақытта университетте 
ғарыш технологияларының кластері 
қалыптастырылуда. Тәуелсіздік күні 
қарсаңында Калифорния штатындағы (АҚШ) 
ғарыш айлағынан Илон Маск «SpaceX» 
компаниясы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ғалымдары жасаған «Аl-Farabi-2» қазақстандық 
наноспутникті сәтті ұшырды.

Биылғы жылы 10 мыңнан астам студент 
ҚазҰУ-ға түсіп, университет оқу гранттарының 
саны бойынша еліміздің жоғары оқу орындары 
арасында абсолютті көшбасшы атанды.

Салтанатты шараның барысында үздік 
оқытушылар мен университет қызметкерлеріне 
құрмет грамоталары табысталып, ҚазҰУ-дың 
көркемөнер ұжымы мен ҚР халық әртісі Мұрат 
Серкебаев жетекшілік жасайтын Алматы қаласы 
әкімінің оркестрі және де Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Жәмила Серкебаеваның 
қатысуымен мерекелік концерт өткізілді. 

Баспасөз қызметі

РЕКТОРАТ

Бұл туралы стратегиялық даму орталығының 
директоры Гүлшат Салауатқызы QS WUR-дегі 
көрсеткіштердің мониторингі туралы баяндама 
жасап, оның жыл сайынғы QS Emerging Europe 
және Central Asia рейтингі университеттердің 
онлайн қатысуын және PhD деңгейінде білікті 
қызметкерлердің үлесін қоса алғанда, сегіз 
түрлі көрсеткіш бойынша университеттерді 
бағалау арқылы жасалатынын айтты. 
Сондай-ақ ол биылғы жылы факультеттерде 
ағылшынша білім беру бағдарламаларында 
оқитын студенттердің контингентін арттыру 
қажеттігін алға тартты. «Университетіміздің 
бәсекеге қабілеттілігін көтеруде, қоғамдағы 
имиджін қалыптастыруда және студенттер 
мен оқытушылардың ағылшын тілінде 
академиялық коммуникативтік икемділіктің 
дамуына жағдай жасауда шетел ғалымдарын 
шақыру білім алушылардың хабардарлығын 
дамытуға мүмкіндік береді. Сондықтан да 
біз шетелдік профессорлармен үнемі тығыз 
байланыс орнатуымыз қажет», – деді директор. 
Сонымен қатар ол университеттің алға 
жылжуы бойынша жол картасындағы барлық 
бағыттардың көрсеткіштеріне және биылғы 
жылы жоспардағы оқу-әдістемелік жұмыс, 
академиялық ұтқырлық, халықаралық ғылыми 
білім беру қызметі, ғылыми-зерттеу және 
инновациялық қызмет, әлеуметтік-тәрбие 
жұмысы бағыттарындағы негізгі мәселелерге 
баса назар салды. 

Кезекте университеттің медициналық-
биологиялық кластері жобасының ІІ 
сатысын жүзеге асыру туралы биомедицина 
және салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығының директоры Эрнест Қалиев 
баяндама жасады. 

«Қазіргі таңда ҚазҰУ негізінде биомедицина 
саласында сұранысқа ие мамандықтар 
оқытылуда. ҚазҰУ Оңтүстік Кореялық 
Иёнсе университетінің «Кангнам Северанс» 
клиникасымен бірлесе отырып университеттің 
диагностикалық орталығын жоғары сатыға 
көтеру мақсатында жұмыстар атқаруда. 
Жоғарыда аталған шетелдік клиникада 
ҚазҰУ-дың бірқатар мамандары арнайы 
бағдарламамен білім алды. Диагностикалық 
орталық Siemens, General Electric, Samsung 
сияқты жетекші өндірушілердің соңғы 
медициналық жабдықтарымен жабдықталған. 
«Кангнам Северанс» клиникасы жетекші 
мамандарының қатысуымен телемедицина 
технологиясын пайдалану арқылы науқастарға 
қашықтықтан кеңес беру мен диагноз анықтау 
жүйесі енгізілген. Алдағы уақытта мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік негізінде 500 орынға 
шақталған медициналық аурухана ашу да 
университет жоспарында бар», – деді  орталық 
директоры. 

Жиын соңында ҚазҰУ-дың бір топ 
ғалымдары Қазақстанның білімі мен ғылымына 
қосқан үлестері үшін арнайы марапатталып, 
белсенді білім алушыларға шәкіртақылар 
табысталды.

Айнұр АҚЫНБАЕВА 
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«UI Green Metric Ranking of World Universities» рейтингісінің нәтижесі бойынша 
ҚазҰУ әлемнің 700 университеттің арасында 172 орынға ие болды

ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің  
ректоры Мухаммад әл-Жиндимен кездесті.  

Аталмыш кездесуде  қос университет 
арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынасты 
қандай бағыттарда дамыту керектігі туралы 
талқыланды. ҚазҰУ ректоры Мухаммад әл-
Жинди мырзаға өз алғысын білдіре отырып 
университеттің жетістіктерімен таныстырып, 
әлеуметтік және де «Аl-Farabi university smart 
city» жобаларының маңыздылығын атап өтті. 
«Соңғы жылдары біздің университетімізде 
дінтану және исламтану мамандықтары 
оқытылып жатыр. Біз білім мен ғылымды 
ұштастыра отырып студенттерге адамгершілік 
қасиеттердің де маңыздылығын үнемі 
түсіндіріп отырамыз. Осы орайда шығыстың 
ұлы философы әл-Фарабидің ізгілікті қоғам 
туралы идеяларына негізделген Университет 
4.0 атты жоғары оқу орындарын дамытудың 
жаңа үлгісін құрғанымызды ерекше атап 
өткім келеді. Модель төрт құрамдас бөлікті 
біріктіреді, атап айтар болсақ білім беру, зерттеу, 
инновациялық-кәсіпкерлік және рухани-
адамгершілік. Жаңа буын университетінің 
миссиясы жастарды рухани және адамгершілік 
қасиеттері жоғары және белсенді азаматтық 
ұстанымы бар, әлемнің ізгілікті азаматтары 
ретінде қалыптастыруға бағытталған. Сонымен 

қатар соңғы жылдары дамыған және дамушы 
елдер исламдық қаржыландыру жүйесін 
енгізуге белсене кірісуде. Сондықтан да ислам 
банкингі мен ислам қаржыландыру саласы 
бойынша магистрлерді дайындауды да қолға 
алып жатырмыз», –деді Ғалым Мұтанов.

Өз кезегінде Нұр-Мүбарак Египет ислам 
мәдениеті университетінің  ректоры Мухаммад 
әл-Жинди университет басшылығына өз 
алғысын білдірді. Сондай-ақ Мухаммад әл-
Жинди ҚазҰУ бүгін де ғылым жағынан ғана 
емес, сонымен қатар медицина және мәдениет 
саласын да дамытып келе жатқандығын айтты. 
Университет заманауи даму қатарында көш 
бастап келе жатқандығын ерекше атап өтті.

Сонымен қатар кездесу барысында тараптар 
білім мен ғылым саласы бойынша серіктестікті 
дамыту мақсатында меморандумға қол қойды. 
Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында өткен 
кездесуде Мухаммад әл-Жинди барша қазақ 
халқын аталмыш мейраммен құттықтап, 
Қазақстанның қарыштап дамуына әрқашан да 
тілектес екенін білдірді. 

 
Баспасөз қызметі

По итогам уходящего года Всемирный конгресс тюркских народов удостоил КазНУ 
им. аль-Фараби звания «Лучший университет тюркского мира» и наградил ректора 
академика Галыма Мутанова именной золотой медалью этой международной 
организации.

В поздравительной речи президент Всемирного 

конгресса тюркских народов Яхья Алиев отметил 

высокие достижения ведущего казахстанского 

вуза, его огромный научно-инновационный 

потенциал и динамичное развитие. Под 

руководством ректора Галыма Мутанова проведены 

масштабные преобразования, что позволило КазНУ 

добиться значительных успехов в продвижении в 

международных рейтингах. Этот передовой опыт 

перенимается другими вузами мира и является 

примером для университетов тюркских стран.

Также он подчеркнул, что КазНУ достойно носит 

имя великого мыслителя и философа Востока Аль-

Фараби, широко известен в мире и проводит большую 

работу по развитию и укреплению сотрудничества 

вузов тюркских стран. А его лидирующие позиции 

свидетельствуют об особом внимании государства 

развитию человеческого капитала и высоком уровне 

казахстанской системы высшего образования.

Всемирный конгресс тюркских народов – 

международное общественное объединение, 

деятельность которого направлена на укрепление 

сотрудничества и дружественных отношений между 

тюркскими странами, в том числе в сфере науки, 

образования и культуры.

Соб. корр.

 «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақаласында 
Мемлекет басшысы түркі 
халықтарының рухани жаңғыру 
қажеттілігін алға тартты. Ол түркі 
халықтарының жарқын есімдерінің 
мұрасын сақтап, болашақ ұрпаққа 
қалдыру үшін Түркі кеңесіне «Түркі 
әлемінің 100 айтулы тұлғасы» жобасын 
жүзеге асыруды ұсынды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
бастамасын қолдау мақсатында Әзірбайжанның 
астанасы Баку қаласында «Алаш арыстыры» 
кітабы мен Гусейн Джавидтің қазақ және 
әзірбайжан тілдеріндегі өлеңдер жинағының 
тұсаукесері болып өтті. Іс-шараның 
ұйымдастырушылары – Әзірбайжандағы 
Қазақстан Республикасының Елшілігі, әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ және Әзірбайжан 
Ұлттық ғылым академиясы.

ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым Мұтанов 
өз сөзінде Мемлекет басшысының «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында түркі 
халықтарының адамзат өркениетінің дамуына 
қосқан үлесіне үлкен назар аударылғанын 
атап өтті. Гусейн Джавид – әлем әдебиетінің 
дамуына зор үлес қосқан тамаша сөз шебері 
және Әзірбайжанның көрнекті ақыны. Ол 
шығармаларында бүкіл түркі әлемінің рухани 
тұтастығын жырлаған.

««Алаш-Орда» тарихын зерттей отырып, 
әзірбайжандықтар қазақтардың тарихын 
тереңірек түсіне алады, ал Гусейн Джавидтің 
шығармашылығымен танысу қазақ 
және әзірбайжан халықтарының рухани 
жақындасуына сөзсіз үлес қосатынына 
сенімдімін», – деп атап өтті өз сөзінде Ғалым 
Мұтанов.

Кездесу соңында ҚазҰУ ректоры 
Ғалым Мұтанов пен Әзірбайжан Ұлттық 
ғылым академиясының вице-президенті 
Иса Хабибейли ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды. Тараптар 1926 
жылы өткен Бүкілодақтық түркі конгресінің 
материалдарын қайта басып шығаруға, 
сондай-ақ түркі халықтарының тарихы, 
лингвистикасы, мәдениеті мен әдебиеті туралы 
ғылыми жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға 
келісті.

Әзірбайжанның «Деде Қорқыт» атты 
Ұлттық қорының президенті Эльдар Исмаилов 
ҚазҰУ ректорын ғылым мен білім саласындағы 
жетістіктерінің мойындалғанының белгісі 

ретінде және де достас елдер арасындағы 
мәдени-гуманитарлық байланыстарды 
нығайтуға қосқан зор үлесі үшін «Qızıl yürәk» 
(«Алтын жүрек») орденімен марапаттады.

Жоғары марапатты ұсына отырып, ол Ғалым 
Мұтановтың белгілі ғалым және жоғары білім 
саласында ұйымдастырушы ретінде танымал 
екенін, сондай-ақ оның басшылығымен 
Қазақстанның жетекші университеті – әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ түркі әлеміндегі 
ең үздік университет атағына ие болып, 
халықаралық деңгейде елеулі жетістіктерге қол 
жеткізуде екендігін атап өтті.

Баспасөз қызметі

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Проректор КазНУ Аскар Хикметов 
провел встречу с представителями 
малазийской консалтинговой компании 
«Amanie Advisors» и Международного 
финансового центра Астана.

Мероприятие состоялось в рамках 
сотрудничества МФЦА и университета по 
развитию исламского финансирования и 
работы совместного научно-образовательного 
центра исламских финансов и финансовой 
аналитики.

Проректор подробно рассказал о 
международной деятельности университета и 
достижениях КазНУ в научно-образовательной 
сфере. Он отметил, что подготовка 
высококвалифицированных специалистов для 
финансового сектора страны является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
вуза. Во время встречи стороны обменялись 
информацией об опыте и перспективах работы 
в сфере исламских финансов и банкинга.

Гости из Малайзии поблагодарили 
руководство университета за теплый 
прием и выразили готовность расширять 
сотрудничество с университетом и проводить 
на базе КазНУ тренинги по исламскому 
банкингу для студентов и преподавателей 
Казахстана. Главный операционный директор 
компании «Amanie Advisors» Айнул Азура, 
отмечая высокие международные позиции 
КазНУ, подчеркнула, что плодотворное 
взаимодействие с вузом открывает новые 
возможности как для малазийских, так и 
казахстанских компаний.

Соб. корр.
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ҚазҰУ-дың «International Journal of Biology and Chemistry» атты биология және химия бойынша 
ғылыми журналы «Web of Science Core Collection»-тің жаңа ғылыми деректер базасына енді

ALMA MATER

Профсоюз работников КазНУ им. аль-Фараби «Парасат» подвел итоги 
конкурса «Лучший по профессии-2018» среди сотрудников университета.

Открывая торжественное мероприятие 

председатель профсоюза «Парасат» Талгат 

Мекебаев отметил, что конкурс «Лучший по 

профессии» проводится в седьмой раз и с 

каждым годом его авторитет растет, мотивируя 

сотрудников постоянно повышать свое 

профессиональное мастерство. Цель конкурса 

этого года – выбор лучших работников из числа 

вспомогательного персонала.

Основными критериями определения 

победителей явились: стаж работы в КазНУ; 

безупречное выполнение профессиональных 

обязанностей; участие в общественной 

жизни университета и подразделения, в 

мероприятиях, проводимых профсоюзом 

«Парасат» и профбюро подразделений; 

активная профсоюзная деятельность. 

В конкурсе участвовали представители 

разных профессий. Для каждого конкурсанта 

– это большая ответственность, а также 

возможность по-иному взглянут на свою работу 

и обогатиться новым опытом. Так, Чинаргул 

Алдасугурова, ведущий специалист факультета 

биологии и биотехнологии отметила, 

что «в успехах университета есть вклад 

вспомогательного персонала, и отрадно знать, 

что руководство видит и ценит наш труд». А 

Сауле Давлетова была очень горда тем, что она – 

первый лауреат конкурса от нового факультета 

информационных технологий и призвала всех 

коллег сохранять и совершенствовать свою 

высокую квалификацию на благо университета 

и всей страны.

По итогам проведённого конкурса двадцать 

два работника КазНУ награждены призами и 

почетными грамотами, а лучшим специалистам 

факультетов и департаментов вручены именные 

дипломы и юбилейные медали.

Церемония награждения победителей 

и призеров конкурса профессионального 

мастерства, проведенного в преддверии 

новогоднего праздника, продолжилась 

концертной программой в исполнении 

талантливой молодежи КазНУ.

О. ЛОЖНИКОВА, 

заместитель председателя

профсоюза «Парасат» работников

Тәуелсіздік күніне орай ҚазҰУ-да «Алатау» қысқы бағы ашылды.

Мұнда 50-ден астам тропикалық және 
субтропикалық өсімдіктер жинақталған, сондай-ақ 
фонтандар мен шағын архитектуралық нысандар, 
студенттерге демалуға және жұмыс істеуге арналған 
орындар бар. Қысқы бақта болашақ биологтар, 
геоботаниктер, экологтар мен басқа да мамандық 
иелері үшін сабақтар мен ғылыми тағылымдамалар, 
ал мектеп оқушылары мен табиғат әуесқойлары үшін 
экскурсиялар өткізілетін болады.

Бақ жинақтамасы сирек кездесетін және 
құнды өсімдіктермен, гүлдермен және сәндік 
композициялармен толықтырылып отырады. Бұл 
тамаша табиғи орта жасампаз жастар мен кампустың 
тұрғындары үшін ерекше тартымды орынға айналуда. 
Мұнда олар уақытты тиімді пайдаланып, демалып, 
арнайы эко-тренингтерге қатысып, өсімдіктерді 
күтіп-баптап және табиғат туралы көбірек білуге 
мүмкіндік алады.

Өз тілшімізден

Ғаламдық «UI Green Metric Ranking of World Universities» рейтингінің зерттеу 
мәліметтері бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әлемнің үздік 200 экологиялық 
университеттері қатарында өз позициясын нығайтты. Өткен жылмен салыстырғанда 
қазақстандық жоғары оқу орны аталмыш беделді рейтингте 78 елдің 700 жоғары оқу 
орны арасында 14 пункт бойынша 172 орынға көтерілді.

Рейтинг жоғары оқу орындарында «жасыл» 
технологиялар мен экологиялық саясатты 
дамытудың нақты көрінісін көрсетеді және оларды 
инфрақұрылымды дамыту, қалдықтарды сақтау және 
қайта өңдеу, су мен энергияны ұтымды пайдалану, 
экологиялық таза көлікті пайдалану, экология 
саласындағы білім беру және ғылыми қызмет, 
кампустағы жасыл желектер алаңы сияқты өлшемдер 
бойынша бағалайды. ҚазҰУ бұл рейтингте өзге 
қазақстандық жоғары оқу орындарынан айтарлықтай 
озып келе жатқанын атап өткен жөн.

БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарламасының 
Жаһандық Хабын басқара отырып, ҚазҰУ 
Президент Н.Назарбаевтың «Жасыл көпір» атты 
ғаламдық идеясын іске асыру мақсатында, «Жасыл 
көпір ұрпақтан-ұрпаққа» халықаралық серіктестік 
жобасын ұсынып және оны жүзеге асыру үшін әлем 
университеттерінің консорциумын құрды. Тұрақты 
даму және «Жасыл экономика» бойынша мамандарды 
даярлау Колумбия университетімен бірлесіп ашылған 
MDP «Global Classroom» орталығымен тығыз 
ықпалдастықта жүзеге асырылады.

«ҚазҰУ - Green Campus» жобасы аясында 
университетте экологиялық тұрақты және 
жайлы «жасыл» орта құрылуда. Мысалы, «жасыл 
технологиялар» орталығы ашылды. Ол «жасыл 
энергетика» бойынша энергия алудың түрлі 
технологияларын: жел, күн, гидро және геотермалды, 
биогаз және сутегі энергетикасын қолдана отырып, 
инновациялық жобаларды іске асыруға арналған 
«Мини-ЭКСПО» болып табылады. Мұнда 

заманауи технологиялар мен ғылымды қажетсінетін 
инжиниринг негізінде мамандарды тәжірибелік 
даярлау жүргізілуде.

Сондай-ақ, гидропониканы қолдана отырып 
гүлдер, жеміс-жидек, көкөніс дақылдарын өсіру үшін 
тиімді энергиялық жылыжай жұмыс істеуде. Тазарту 
жүйесін қолдану арқылы «Кереңқұлақ» өзенінің 
арнасын абаттандырудың жұмыстары аяқталуда. 
Өзендегі су жасанды «Аквапоника» экожүйесінде 
пайдаланылатын болады. Бұл жастардың, университет 
кампусы қонақтары және де Алматы тұрғындарының 
ерекше демалыс орнына айналып қана қоймай, 
сәндік өсімдіктердің және құнды балық түрлерін 
өсіруге арналған студенттік тәжірибелік база болмақ.

Жуырда студенттер үшін ҚазҰУ-да фонтандар 
мен демалуға арналған кіші сәулет орны бар, сондай-
ақ 50-ден астам тропикалық және субтропикалық 
өсімдіктер жиналған қысқы бақ ашылды. Мұнда 
болашақ биологтар, геоботаниктер мен экологтар 
ғылыми тәжірибе мен тағлымдамадан өтіп, студенттер 
мен оқушылар үшін арнайы экотренингтер мен 
экскурсиялар өткізіледі. Ал табиғат әуесқойлары 
өсімдіктерге күтім жасауға қатыса алады.

ҚазҰУ көптеген халықаралық жобалардың 
бастамашысы бола отырып, жасыл технологияларды 
енгізу, университет қызметінің энергия тиімділігін 
арттыруда ғылым мен техниканың озық жетістіктерін 
пайдалану бойынша мақсатты жұмыстар жүргізуде.

Өз тілшімізден
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Британдық «Times Higher Education» агенттігінің зерттеу нәтижелері бойынша 
ҚазҰУ «THE World University Rankings-2019» әлемнің үздік ЖОО-лары мыңдық тобына кірді

BILIM

Научное студенческое общество 
(НСО) является общественной 
организацией, объединяющей 
на добровольных началах 
студентов КазНУ им. аль-Фараби, 
постоянно занимающихся 
научно-исследовательской и 
конструкторской работой. На 
сегодняшний день в данной 
организации принимают активное 
участие более 200 студентов с 16 
факультетов университета. 

Основная цель НСО – заинтересовать и 
вовлечь студентов в научно-исследовательскую 
работу и предложить перспективные способы 
расширения возможностей во всех сферах 
образовательной и трудовой деятельности. Она 
призвана развивать у студентов творческое 
мышление и навыки научно-исследовательской 
работы, содействовать изучению основ ее 
организации.

Крепкий фундамент НСО был заложен 
ещё в далёкие 1936-1937 годы профессорами 
Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова, нынешнего КазНУ им. аль-
Фараби.

На сегодняшний день на постоянной основе 
реализуются такие проекты как: «Welcome to 
NSO», «Welcome to Chem Faculty», «Мейкатон», 
«Хакатон», «Жас кәсіпкер».

Так, «Welcome to NSO» – это 
крупномасштабный проект, в котором 
ежегодно принимают участие студенты всех 
факультетов КазНУ. Цель проекта – сплочение 
командного духа организации. А главной 

задачей проекта «Мейкатон» является создание 
прототипа на определенную тематику. Как 
например, специальная акция проведенная в 
г.Павлодар весной 2018 г. по оказанию помощи 
с использованием современных технологий, 
нуждающимся людям, имеющим нарушения в 
опорно-двигательном аппарате и нарушения 
слуха.

Следующий проект «Хакатон» дополняет 
проект «Мейкатон». В этом году команда 
НСО, состоящая из студентов 1-3 курса 
факультетов химии и химической технологии, 
механико-математического и IT, приняла 
участие в реализации данного проекта по двум 
актуальным темам: бедность и вакцинация. 
Студентами было разработано предложение и 

прототип под названием «Мелман», которое 
позволяет отслеживать календарь прививок, 
видеть прививочный паспорт и информацию 
о них. Данное предложение очень удобно в 
использовании, имеет простой и креативный 
интерфейс, что делает его доступным для 
каждого жителя нашей страны.

В 2018 году председателем НСО КазНУ был 
избран магистрант второго курса механико-
математического факультета Берик Сагитжанов, 
который кардинально изменил формат и план 
работы.

В своё время, всемирно известный 
американский менеджер Ли Якокка, автор 
нескольких автобиографических бестселлеров, 
сказал: «Скорость начальника – скорость 

команды». Командный дух НСО заряжен 
мотивацией лидера, благодаря чему активность 
организации начала стремительно расти вверх, 
а скорость команды при этом значительно 
увеличилась. Особенно продуктивным для НСО 
стал нынешний 2018 год. Команда приобрела 
единую форму, внесла корректировку в формат 
работы, увеличила количество подписчиков 
до трех тысяч человек в социальных сетях 
(Instagram) и многое другое. 

На каждом мероприятии неизменно звучит 
девиз «Жаңа белес, жаңа арман, қадамға, НСО 
біздің тек алға!», что означает «Новые высоты, 
новый шаг к мечте, наш НСО только вперед!» 
Наши проекты помогают студентам набраться 
опыта, получить советы успешных людей, 
а самое главное повысить мотивацию. Они 
также направлены на раскрытие лидерских 
качеств у студентов и помощь в их дальнейших 
начинаниях.  

Мадина КАЛИБЕК,
заместитель председателя НСО,

студентка 3 курса факультета
химии и химической технологии;

Дина АКБАЕВА,
доктор химических наук, доцент

кафедры физической химии,
катализа и нефтехимии

Қиыр Шығыс кафедрасының меңгерушісі, қауымдастырылған профессор Наталья Ем 
Қазақстан корейлер Қауымдастығы Президиумының мүшесі ретінде «Korea – Central 
Asia Special Forum for Issue of Koryoin: Extensive Issue and Future Aspect» форумына   
қатысып, Хангук шет тілдер университетінде Орталық Азия зерттеулері Институтының 
студенттері үшін дәріс оқыды.

Қазақстандағы корейтану  жөніндегі 
мағлұматтар тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Ким Германның 
ғылыми мектебі арқылы таныстырылды. 
Бұл ғылыми мектептің жұмыстарының 
басым бөлігі Қазақстандағы корей 
диаспорасының зерттеулеріне арналып, сол 
арқылы танымал болды. Соңғы жылдары 
Корея Республикасына ТМД елдерінен 
келген корей халқының саны күн сайын 
артып, 80 мыңға дейін жетті. Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың профессорлары 
Қазақстан корейлер Қауымдастығының 
президенті Сергей Огаймен бірлесіп осы 
оқиғаларға баға берді. Аталмыш форум 
Хангук шет тілдер университетінің Орталық 
Азия зерттеу Институтының директоры 

Сон Енг Хун профессордың барсқаруымен 
ұйымдастырылды. Сонымен қатар, форумға 
көптеген ғалымдар, дипломаттар мен 
қоғам қайраткерлері қатысты. Корея мен 
Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары да 
аталмыш форум туралы баяндады.

Hankuk University of Foreign Studies 
серіктес университеттегі екі сағаттық 
дәріс өте қызықты өтті. «Әлеуметтік 
саты механизмі ретіндегі қазақстандық 
корейлердің этникалық ынтымақтастығы» 
тақырыбында өткен дәріске 50-ден астам 
студент қатысып, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың магистратура мен докторантура 
бағдарламалары жөнінде де көп ақпаратпен 
таныс болды.

Баспасөз қызметі

Экономика және бизнес Жоғары мектебінің Есеп және аудит кафедрасы «Білім 
беру бағдарламаларын жаңғырту шеңберінде кәсіби құзыреттілікті кеңейту» 
тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция өткізді.   

Конференцияны Есеп және аудит 
кафедрасының профессоры А.Байдильдина 
ашып, кәсіпқой мамандармен осындай 
кездесулерді ұйымдастыру болашақ 
мамандардың кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудың маңызды бөлігі ғана емес, 
сонымен қатар жұмыс беруші ұйымдармен 
тығыз байланыс орнату құралы екендігін атап 
өтті. Ақнұр Жидебекқызы да университет өзінің 
бәсекеге қабілеттілігін сақтауға және әрі қарай 
арттыруға мүмкіндік беретін білім беру процесін 
жаңғыртудың жаңа әдістері мен тәсілдерін 
үнемі іздестіретіндігін, осындай кездесулердің 
нәтижесі білім берудің тағы да бір ерекше жолы 
мен мүмкіндіктерін анықтауға алып келеді деп 
сенетіндігін айта келе, конференция жұмысына 
сәттілік тіледі. 

Сөз кезегін қонақтар жалғастырып, 
бірінші кезекте С. Нездемковский KPMG 
компаниясының шығу тарихына, компания 
құрылымына, олардың атқаратын қызмет 
түрлеріне, қай елдерде қанша кеңселерін 
орналастырып, бүгінгі күні қанша жұмыс 
орнын қамтамасыз етіп отырғандықтарын 
айтып өтті. Бұдан әрі аудиттің даму тарихына, 
аудиторлық тексеруді ұйымдастыру және 
жүргізу кезеңдерінің ерекшеліктеріне тоқталды. 

Студенттерге осы компанияда тәжірибе жинау 
және мансап сатысын құру мүмкіндіктерімен 
таныстырып, студенттердің қызығушылығын 
арттыра түсті. 

Сөз алған, В. Сосновский салықтар деген 
терминнің қаншалықты қаһарлы екенін, 
әсіресе халықаралық деңгейдегі шаруашылық 
байланыстарындағы салықтық жоспарлау 
мәселелерін көтерді. Профессор  Петр Хайек 
те білім беру сапасын арттыру мәселелеріне 
қатысты пікір бөлісті. 

Есеп және аудит және өзге де кафедра 
өкілдері білім беру бағдарламаларын жаңғырту 
шеңберінде кәсіби құзыреттілікті кеңейту 
мәселелеріне қатысты сұрақтарды талқылады. 
Конференция өз мақсатына қол жеткізіп, кәсіби 
құзыреттілікті кеңейтудің жаңа мүмкіндіктерін 
анықтап, резолюция қабылдады.  

Қ. АКИМБАЕВА, 
есеп және аудит кафедрасы меңгерушісінің 

оқу-әдістемелік және 
тәрбие жұмыстары бойынша орынбасары;

А. АРЫСТАМБАЕВА,
 есеп және аудит кафедрасының 

аға оқытушысы 
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ҚазҰУ Қазақстанның жоғары оқу орындары арасынан алғашқы постдокторлық бағдарламасын ашты

Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с ректором КазНУ 
им. аль-Фараби Галымом Мутановым.

Президенту страны были представлены реализуемые проекты в сфере 
ITи новых технологий, а также информация о процессе межвузовского 
взаимодействия в рамках создаваемого международного IT-технопарка 
на базе КазНУ. 

МАРТ 
По результатам исследования КазНУ впервые вошел в топ ста 

пятидесяти лучших вузов мира в предметном рейтинге QS «World 
University Rankings by Subject» по гуманитарным наукам. Это результат 
огромной системной работы, проводимой в КазНУ по трансформации в 
исследовательский университет мирового уровня.

Во Дворце студентов имени У.Джолдасбекова прошел торжественный 
вечер, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта. Следуя 
доброй традиции, мужчины КазНУ подарили праздничный концерт 
прекрасной половине университета.

 Делегация из Индии во главе с директором компании «Neo Institute 
of Medical Sciences and Technology LTD» доктором Бурра Дивиа Сунитха 
Раджем посетила КазНУ и выразила заинтересованность в обучении 
индийских студентов на медицинском факультете университета.

АПРЕЛЬ 
По результатам независимой оценки, проведенной агентством QS 

в 2018 году, КазНУ стал первым вузом Казахстана и единственным 
в Центрально-Азиатском регионе, получившим «Четыре звезды» 

превосходства в международном 
рейтинге «QS Stars Development 
Road map». 

Впервые в Казахстане и на 
постсоветском пространстве 
на базе КазНУ состоялось 
заседание авторитетной 
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
организации «КОМСАТС». 
Университет, являясь центром 
передового опыта «КОМСАТС» 
в стране, активно развивает 
сотрудничество с ведущими 
н ау ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
центрами 25 стран Азии, Африки, 
Латинской и Центральной 
Америки.

КазНУ стал членом 
престижной международной 
организации «Сеть 
университетов социальной 

ответственности». Она объединяет такие известные вузы, как  
Манчестерский, Кембриджский, Пекинский, Гонконгский 
политехнический и другие университеты.

В апреле традиционно стартовали V Международные Фарабиевские 
чтения, в которых приняли участие более пятидесяти исследователей 
из тридцати стран мира, а также представители ООН, ЮНЕСКО, 
ТЮРКСОЙ и других международных организаций.  

Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар провел в университете 
открытую лекцию и пригласил студентов на стажировку в свою 
лабораторию. Это десятый Нобелевский лауреат, который выступил в 
ведущем вузе страны. 

В КазНУ состоялось открытие антикоррупционного научно-
образовательного кластера с участием Председателя Агентства по 
делам государственной службы и противодействию коррупции Алика 
Шпекбаева и Акима города Алматы Бауржана Байбека. Данный 
кластер включает в себя деятельность НИИ антикоррупционных 
технологий, проектного офиса «Саналы ұрпақ», общественной 
приемной «Гражданский контроль» и призван стать мозговым центром 
формирования антикоррупционной культуры.  

КазНУ с большим размахом отметил праздник Наурыз. В нем, 
наряду с преподавателями и студентами университета, приняли участие 
представители дипломатических миссий зарубежных стран, а также 
представители ООН и ЮНЕСКО. 

Номинационный комитет Европейской Ассоциации Университетов 
выдвинул ректора КазНУ на пост президента этой международной 

организации. Выдвижение представителя Казахстана на высокую 
должность является признанием достижений системы высшего 
образования страны на мировом уровне.

МАЙ 
Министр иностранных дел Республики Казахстан, выпускник 

исторического факультета КазНУ 1987-го года Кайрат Абдрахманов 
выступил с актовой лекцией перед преподавателями и студентами 
университета. С его участием состоялось также открытие именной 
аудитории первого казахского дипломата, выдающегося политического 
и общественного деятеля, первого Посла Советского Союза в 
Саудовской Аравии  Назира Торекулова. 

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел международный форум в 
рамках программы «Рухани жаңғыру». Инициатором его проведения был  
КазНУ им. аль-Фараби. А поддержали эту идею Альянс Цивилизаций 
ООН и представительство Казахстана при этой международной 
организации. Участники форума ознакомились с новой моделью 
развития казахстанского вуза – «Университет 4.0». Она объединяет 
четыре составляющие: образовательную, исследовательскую, 
инновационно-предпринимательскую и духовно-нравственную. 
Четким ориентиром в этой деятельности является государственная 
программа «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 
Огромный интерес и живой отклик участников конференции вызвало 
выступление ректора КазНУ Галыма Мутанова, который представил 
новую модель развития университета, основанную на идеях великого 
философа Востока Аль-Фараби о добродетельном обществе. 

Активная деятельность нашего университета по вовлечению 
академического сообщества в реализацию десяти принципов ООН 
по развитию человеческой цивилизации получила высокую оценку. 
Решением Организации Объединенных Наций полномочия КазНУ 
как Глобального хаба Программы ООН «Академическое влияние» по 
устойчивому развитию продлены до 2020 года.

17 мая на платформе Астанинского экономического форума КазНУ 
открыл Институт устойчивого развития имени Пан Ги Муна.

Завершил месяц грандиозный праздник – День выпускника КазНУ. 
Ежегодно он отмечается с размахом и собирает выпускников разных 
лет,  почетных гостей, представителей государственных структур, 
научной общественности, средств массовой информации, вузов-
партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья. В этот день 
состоялось торжественное открытие двух великолепных фонтанов - 
«Тай қазан» и «Мәңгілік ел», олицетворяющих единство, благоденствие 
и процветание.

ИЮНЬ
Начало лета ознаменовалось знаменательным событием - КазНУ 

вновь продвинулся вперед в международном рейтинге QS «World 
University Rankings» и вошел в топ-220 лучших вузов мира. Только два 
университета на постсоветском пространстве вошли в эту группу - 
КазНУ и МГУ им. Ломоносова. 

Учитывая возрастающую роль университета в глобальном научно-
образовательном пространстве и феноменальное продвижение в 
международных рейтингах, исполнительный совет Q» решил провести 
в сентябре 2019 года форум «QS Worldwide» в КазНУ им. аль-Фараби.

На крупнейшей бизнес-выставке «SAP в Казахстане», которая 
прошла в Астане, состоялось подписание соглашения о вступлении 
КазНУ в Университетский Альянс «SAP». На базе вуза открыта 

инновационная лаборатория «SAP Next-Gen Labs» для решения задач 
бизнеса и экономики страны, а также для обучения преподавателей и 
студентов новым IT технологиям.

На базе научно-исследовательского центра «Гео-энергетика» прошла 
летняя школа «Тоталь Энерджи» с участием ведущих зарубежных 
ученых. КазНУ и «American University of Ras Al Khaimah» из 
Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о 
сотрудничестве.

ИЮЛЬ
КазНУ занял первое место в категории многопрофильных 

университетов в рейтинге «Казахстан-2050 - Национальный рейтинг по 
инновациям и академическому превосходству».

Состоялся визит ректора КазНУ академика Галыма Мутанова 
в Оксфордский университет. Была достигнута договоренность о 
расширении сотрудничества в сфере науки и образования. Лучшие 
магистранты и докторанты КазНУ будут направляться в Оксфорд, для 
прохождения обучения по совместной образовательной программе – 
«Введение в науку».
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QS «World University Rankings» халықаралық рейтингісінде ҚазҰУ әлемдегі 800 ең үздік 
университеттер арасында 220-шы орынды иеленді

АВГУСТ
КазНУ посетил руководитель подразделения по вопросам мира 

и разрешения конфликтов в Генеральном секретариате ОИС Аскар 
Мусинов, который сообщил о готовности открыть в университете 
Центра Организации Исламского Сотрудничества.

Студенты КазНУ приняли участие в XVIII летних Азиатских играх, 
которые прошли в столице Индонезии г.Джакарта. Серебряные медали 
выиграли борцы Нурмахан Тыналиев и Алмат Кебисбаев, бронзовую - 
Эльмира Сыздыкова. В плавании Дмитрий Баландин и Адильбек Мусин 
стали бронзовыми призерами.

В австрийском Альпбахе на политическом форуме, собравшегом пять 
тысяч участников из 100 стран мира, ректор КазНУ Галым Мутанов, 
экс-президент Австрии Хайнц Фишер и восьмой Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун подписали соглашение о стратегическом партнерстве 
между Центром глобального гражданства из Австрии, Институтом 
устойчивого развития из Южной Кореи и Казахским национальным 
университетом имени аль-Фараби. 

Претворяя в жизнь задачи, поставленные Главой государства, КазНУ 
первым из вузов Казахстана открыл программу постдокторантуры. Этот 
важный шаг направлен на дальнейшую трансформацию университета 
в передовой исследовательский вуз мирового уровня и повышение 
конкурентоспособности казахстанской науки в глобальном научно-
образовательном сообществе. 

Университет стал абсолютным лидером среди вузов страны по 
количеству полученных грантов на обучение. Более шести тысяч 
шестисот лучших выпускников школ в этом году выбрали КазНУ и 
получили государственный образовательный грант. Всего в этом году 
в КазНУ поступило 11 тысяч студентов, магистрантов и докторантов, 
в том числе из дальнего и ближнего зарубежья. За всю историю 
казахстанского высшего образования такого успеха не добивался ни 
один вуз.

СЕНТЯБРЬ
Во Дворце студентов имени У.А. Жолдасбекова прошел поэтический 

вечер знаменитых поэтов современности – Олжаса Сулейменова, 
Сергея Гандлевского (Россия), Бахыта Кенжеева (США), Алексея 
Цветкова (Израиль). 

Во Дворце Студентов прошла отчетная встреча ректора КазНУ 

Галыма Мутанова, который рассказал о достижениях и перспективах 
развития вуза. 

В традиционном празднике «Посвящение в студенты» приняли 
участие более семи тысяч первокурсников. 

Состоялось первое региональное совещание организации 
«ИСЕСКО», посвященное продвижению Исламской сети биосферных 
заповедников. Во встрече приняли участие представители 10 государств-
членов «ИСЕСКО», эксперты из Китая, России и офиса ЮНЕСКО в 
Алматы.

По результатам исследования Британского агентства «Times Higher 
Education» КазНУ первым среди университетов Центральной Азии 
вошел в группу тысячи лучших вузов мира «The World University 
Rankings-2019».

ОКТЯБРЬ

КазНУ принял участие в «Islamic Finance Week», в качестве передового 
университета по внедрению и развитию модели исламских финансов в 
сфере образования. 

Поэтический сборник стихов Галыма Мутанова «Жан жылуы» 
(«Тепло души») удостоен престижной международной литературной 
премии имени Эрнеста Хемингуэя. 

Научный журнал КазНУ по биологии и химии «International Journal of 
Biology and Chemistry» вошел в базу данных новых научных источников 
«Web of Science Core Collection».

КазНУ, единственный из вузов Казахстана, в рейтинге QS вошел в 
топ-20 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии, 
в очередной раз подтвердив свою высокую конкурентоспособность в 
мировом научно-образовательном пространстве.

НОЯБРЬ
На сцене Дворца студентов им. У.А. Джолдасбекова прошел 

гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля 
художественной самодеятельности «Таланты первокурсников».

КазНУ признан лидером Казахстана по количеству публикаций в 
рейтинговых научных журналах, входящих в ведущие международные 
базы данных «Scopus» и «Web of Science». Кроме того, ученые 
университета были награждены в шести из девяти номинаций.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» и проекта «Айналанды 
нұрландыр» в канун Международного Дня студентов, во Дворце 
студентов прошел музыкально-поэтический вечер «Жан жылуы». 
Программу вечера составили лирические песни, написанные на стихи 
ректора КазНУ Галыма Мутанова.

Состоялась презентация первого раунда антикоррупционных 
рекомендаций в сфере образования и науки Казахстана. 
Деятельность научно-образовательного кластера по формированию 
антикоррупционного сознания, созданного в КазНУ, и проектного 
офиса «Сңалы ұрпақ» получила высокую оценку Председателя Агентства 
по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика 
Шпекбаева.

Университет посетил Заместитель Премьер-Министра Аскар 
Жумагалиев. Он отметил большой вклад КазНУ в реализацию 
республиканской программы «Цифровой Казахстан».

Состоялось открытие историко-художественной экспозиции «Семь 
граней Великой степи». Данная экспозиция отражает все семь символов 
исторического наследия казахов, отмеченных в статье Елбасы и 
свидетельствующих о передовых знаниях и технологиях наших предков. 

В преддверии Года молодежи в КазНУ грандиозно прошел VI 
Республиканский студенческий патриотический форум «Мен жастарға 
сенемін!», посвященный Дню Первого Президента Республики 
Казахстан. В нем приняли участие более 500 студентов из 70 
региональных университетов.

 
ДЕКАБРЬ 

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил ректора КазНУ 
академика Галыма Мутанова орденом «За заслуги перед Итальянской 
Республикой». От имени президента высшую государственную награду 
вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Казахстане 
Паскуале Де Авино.

По данным исследования авторитетного Европейского рейтинга 
«Academic Ranking of World Universities-European Standard» КазНУ 
стал лидером среди высших учебных заведений Казахстана. По своим 
показателям «АА» он стоит в ряду ведущих европейских университетов 
и значительно опережает другие казахстанские вузы.

В этом месяце в КазНУ начал работу Центр дистанционного 

зондирования Земли, открытый совместно с Академией наук КНР. 
А компания Илона Маска «SpaceX» с космодрома в американском 
штате Калифорния осуществила запуск наноспутника «Аl-Farabi-2», 
созданного в университете. Это еще одно большое достижение в деле 
создания в КазНУ кластера космических технологий.

В канун Дня независимости состоялось торжественное мероприятие, 
приятным сюрпризом стало открытие в университете зимнего сада и 
нового студенческого зала для занятий танцами.

В глобальном рейтинге «UI Green Metric Ranking of World Universities» 
КазНУ укрепил свои позиции в топ-200 самых экологичных 
университетов. По сравнению с прошлым годом казахстанский вуз 
поднялся в этом престижном и авторитетном рейтинге на 14 пунктов, 
заняв 172 место среди 700 вузов из 78 стран мира.

Президент Национального фонда Азербайджана «Деде Коркут» 
наградил ректора КазНУ Галыма Мутанова орденом «Qızıl yürәk» 
(«Золотое сердце») в знак признания его заслуг в науке и образовании, 
а также большой вклад в укрепление культурно-гуманитарных связей 
двух дружественных стран.

КазНУ им. аль-Фараби по итогам деятельности за 2018 год удостоен 
звания «Лучший университет тюркского мира». Президент Всемирного 
конгресса тюркских народов Яхья Алиев, отметив достижения 
казахстанского вуза, вручил ректору международную золотую медаль.

Вот так интересно и насыщенно пролетел уходящий год. Благодаря 
огромному труду, сплоченности, профессионализму и энтузиазму 
коллектива, КазНУ динамично развивается и устремлен в будущее. 

 
Следующий  год  - знаменательный для КазНУ. Он будет отмечен 

празднованием 85-летия университета и он встретит его особыми 
успехами и новыми достижениями. 

В 2019 году Казахскому национальному университету имени аль-
Фараби доверено проведение трех важных международных форумов. Это - 
выставка-конференция QS World Wide «К совершенству на основе гармоний 
человеческого наследия и высоких технологий», Генеральная Ассамблея 
Сети университетов Шелкового пути и Workshop для преподавателей 
международной Сети университетов социальной ответственности.

В мероприятиях столь высокого международного уровня примут 
участие свыше восьмисот лидеров академических кругов, руководителей 
ведущих университетов и известных ученых мира. Такого не добивался еще 
ни один вуз! 

От всей души поздравляем всех с наступающим новым 2019 годом! 
Пусть он наполнит нашу жизнь яркими событиями, будет щедр на 
новые старты и перспективы, станет годом грандиозных достижений и 
уверенных побед на пути к созданию университета нового поколения.
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Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) көрсеткіштері бойынша 
еліміздегі үздік ЖОО-ның көшін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бастады

SAÝALNAMA

Сайран БАЯНДИНОВА,
директор ЦОС «Керемет»

Уходящий 2018 год стал для нас насыщенным 
и плодотворным. Были проведены различные 
мероприятия, реализованы интересные проекты и 
много других полезных начинаний.

В 2018 году была открыта республиканская 
антикоррупционная лаборатория «Саналы ұрпақ». 
Принципиальное отличие работы офиса – это 
применение проектного подхода, позволяющего 
перевести на системную и долговременную основу 
реализацию антикоррупционной политики в сфере 
образования. Совместно с антикоррупционной 
лабораторией в здании ЦОС «Керемет» открыт 
«Адалдық дүкені» по системе самообслуживания. 
Здесь нет продавца, а за товар покупатели 
рассчитываются сами, оставляя деньги в кассовом 
ящике и рассчитываясь через специальный 
терминал. 

Одним из важных направлений деятельности 
центра являются культурно-досуговые 
услуги. В кинотеатре в сотрудничестве с  

телерадиокомплексом КазНУ был запущен проект «Киновстречи», в рамках которого 
состоялись встречи с актерами казахстанских и турецких фильмов: «Teleport-2», 
«Воскресший Ертугрул» и «Фатмагуль», прошел III международный фестиваль 
документальных фильмов тюркского мира.

Благодарим коллег за поддержку социально-значимого благотворительного магазина 
«Көмек», на патронаже которых социально-уязвимая группа студентов, несколько 
детских домов и домов престарелых.

Уходящий год был успешным и плодотворным для нашего университета, мы вошли 
в топ-220 среди 800 лучших вузов мира в международном рейтинге QS, укрепили 
лидерские позиции в других международных рейтингах.

Дорогие коллеги и студенты! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
2019 годом. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть 
все основания – четкие и перспективные планы, реальные возможности их воплощения 
в жизнь!

Гайнель УСАТАЕВА, 
и.о. доцента, 
руководитель этического комитета 
факультета медицины и здравоохранения

До наступления Нового 2019 года остались 
считанные дни. По традиции принято подводить 
итоги уходящего года, строить планы на будущее, 
поздравлять близких, друзей и коллег, загадывать 
желания и делать подарки.

Уходящий год находился под покровительством 
желтой земляной собаки, которая является 
символом справедливости и трудолюбия. Для меня 
он оказался очень интересным и творческим, дал 
возможность переосмыслить многие вещи.

2018 год для медицинского факультета, которому 
15 декабря исполнилось три года, стал важным во 
многих отношениях. Мы получили международную 
аккредитацию образовательных программ и 
лицензию на образовательную деятельность по 
специальности «Общая медицина». Это позволило нам открыть в составе факультета 
Высшую Школу медицины и начать набор первых студентов бакалавриата. Также 
мы успешно запустили инновационную программу магистратуры по специальности 
«Медицина» с участием ученых из университета МакГилла (Канада). Наряду с 
этим, факультет и, в частности, Высшая Школа общественного здравоохранения 
продолжает работу по совершенствованию дистанционного обучения в магистратуре 
по специальностям «Общественное здравоохранение» и «Менеджмент». Прошел 
второй набор докторантов, у каждого из них интересные идеи для научных изысканий. 
Я желаю им их воплощения и последующей успешной защиты диссертаций.

В заключение, с большим удовольствием хочу поздравить всех сотрудников КазНУ 
им. аль-Фараби с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, творческих успехов, 
интересных открытий и свершений. Пусть он принесет нам благополучие и исполнение 
самых заветных желаний!

Ақмарал МҰСТАФИНА,
«Қаржы» кафедрасы меңгерушісінің орынбасары

2018 жыл әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен оның ұжымы 
үшін ерекше жыл ретінде есімізде қалды. Біздің басты 
жетістіктеріміздің бірі де біргейі, әрине, ол халықаралық 
QS рейтингісі бойынша 220-орынды иеленуіміз.  Бұл 
беделді университет ұжымының ортақ еңбегінің 
жемісі. Сондықтан жұмысымыздың жаңа жылдық 
қорытындысын осы көрсеткішпен бағалаймыз. Еліміздің 
одан әрі дамуы мен гүлденуін қамтамасыз ету жолындағы 
білім беру сапасын ұдайы жетілдіру, ғылымның әлеуетін 
көтеру, әлеуметтік серіктестікті арттырудан тұратын 
университеттің қызу тіршілігі барысында 2018 жылы да 
көптеген ірі іс-шаралар өтті. 

2018 жыл экономика және бизнес жоғары мектебі 
үшін, соның ішінде «Қаржы» кафедрасы үшін де маңызды 

әрі мазмұнды жыл болды,  ұжым тарапынан қомақты жұмыстар атқарылды. Соның айғағы – 
индикативтік жоспар нәтижелері бойынша біздің кафедра университеттің үздік  отыз кафедра 
қатарынан көрінді. Өткен 2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы «Қаржы» мамандығы 
бойынша студенттерді қабылдау  84%-ға өсіп, студенттер саны артты. Сыртқы бағалау нәтижесі 
бойынша «Қаржы» маманды студенттерінің оқу жетістіктерінің орташа баллы 123,5 құрады. 
Бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есе жоғары көрсеткіш.

Факультет еліміздің ірі қаржы орталықтарымен соның ішінде  МФЦА, KASE, Air Astana, 
Қазпошта сияқты ірі ұйымдармен тығыз қарым қатынас орнатып қана қоймай, халықаралық 
ынтымақтастықты да жан - жақты дамытуда. Мәселен, бүгінде факультеттің үш магистранты 
РФ Ресей халықтар достығы университетінде (РУДН) академиялық ұтқырлық бойынша қос 
дипломдық бағдарлама бойынша білім алуда.  

Біздің көптеген табыстарымыз бен жеңістеріміз бізді алға ұмтылуға жетелеп, қай салада 
болмасын жетістікке жете алатындығымызды көрсетіп отыр. 2018 жылы ерен еңбектері еленіп, 
түрлі марапаттарға ие болған әріптестерімді, университеттің барша ұжымын келе жатқан Жаңа 
2019 жылмен құттықтаймын. Баршаңыздың отбасыларыңызға амандық-саулық, бақыт, береке-
бірлік, асқақ абырой, мол табыс тілеймін! 
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ҚазҰУ Орталық Азияда жоғары оқу орындарының ішінде тұңғыш рет 
QS Stars - «Төрт жұлдыз» үстемдік белгісіне ие болды

Доктору исторических наук, 
профессору кафедры истории 
Казахстана КазНУ им. аль-Фараби 
Мурату Жумабековичу Ташеневу 
исполнилось 70 лет. 

Он родился 17 декабря 1948 года в городе 
Петропавловск Северо-Казахстанской области. 
Его отец – Жумабек Ташенев известный 
государственный и общественный деятель, 
один из ярких представителей казахской 
интеллигенции второй половины ХХ века, в 
40 лет избранный председателем Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР, в 45 лет 
ставший главой Совета министров КазССР.

В настоящее время казахстанцам известна, 
какая угроза возникла в начале 60-х годов 
ХХ века территориальному единству нашей 
страны, когда руководитель Советского 
государства Н.С.Хрущев попытался 
объединить пять северных областей Казахстана 
и создать Целинный край, подчинив его 
непосредственно Москве. Благодаря 
решительному протесту Жумабеку Ташеневу, 
казахские земли были сохранены для будущих 
потомков.  Самоотверженная жизнь и 
деятельность, стойкость и патриотизм отца 
стали отличным примером для сына. Его мама, 
хранительница семейного очага – Батес апай 
чутко заботилась о своей семье, была для них 
надежной опорой. 

Мурат Жумабекович окончил в 1971 году 
Чимкентский педагогический институт 
по специальности «История» и получил 
квалификацию «Преподаватель истории». 
С этого же года был принят стажером-
исследователем кафедры истории СССР 
Чимкентского педагогического института 
культуры. В 1973 году поступил в аспирантуру 
на кафедру истории КазГУ им. С.Кирова. 
Педагогическую деятельность в нашем 
университете начал с 1977 года, сначала 
ассистентом, затем старшим преподавателем, 
далее доцентом и профессором кафедры новой 
и новейшей истории Казахстана исторического 
факультета. В настоящее время Мурат Ташенев 
читает общий курс «Современная история 
Казахстана», в разные годы преподавал 
востребованные общие и элективные курсы на 
факультете истории, археологии и этнологии. 

Его научная работа связана с разработкой 
истории становления и развития рабочего 
класса Казахстана. Были написаны и изданы 
монография «Рабочий класс Казахстана 
в 1960-1985 годы», учебное пособие, 
посвященное истории становления и развития 
промышленности и подготовки рабочих кадров 
в Казахстане в 60-70-ые годы ХХ века. Также, 
учебно-методические пособия для студентов 
«Народно-освободительные движения в 
Казахстане в ХІХ веке» и «Казахстан в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 
г.г.)». 

М.Ташенев является одним из авторов 
трудов «Новая и новейшая история Казахстана», 
«История Казахстана», «Қазақстан (Қазақ 
елі) тарихы», «Қазақстан отаршылдық 
және тоталитарлық жүйелер қыспағында», 
рекомендованных МОН РК в качестве 
учебников для высших учебных заведений 
страны. В первые годы независимости в 
соавторстве с педагогами кафедры, им были 
составлены ряд типовых учебных программ 
для студентов старших курсов и магистратуры 

исторического факультета.
Многие годы М.Ташенев плодотворно 

руководил на кафедре научно-
методологическим семинаром, анализируя и 
предлагая инновационные и перспективные 
изыскания молодым преподавателям для 
совершенствования педагогического, 
научного и воспитательного процессов на 
факультете и университете. Он успешно 
руководит дипломными и магистрскими 
работами обучающихся, предлагая им темы, 
которые требуют серьезной, кропотливой 
деятельности и являются востребованными 
для экономической и духовной модернизации 
казахстанского общества. 

Принимая активное участие в разработке 
научных тем кафедры и факультета он 
опубликовал статьи, охватывающие 
разные проблемы: «Новая модель 
развития профессионального образования 
в Казахстане на современном этапе», 
«Республика Казахстан в условиях рыночной 
экономики», «Форсированное индустриально-
инновационное развитие РК и отход экономики 
от сырьевой зависимости», «Интерактивные 
методы обучения в вузе» и др. 

Вся сознательная жизнь Мурата 
Жумабековича посвящена делу обучения 
и воспитания молодого поколения. 
Многие состоявшиеся ученые Казахстана 
с благодарностью вспоминают его годы 
кураторства в студенческой группе, отмечая 
заботу, соучастие и благородство своего 
наставника. Он награжден Знаком «Почетный 
работник образования Республики Казахстан». 

У него прекрасная семья – замечательная, 
энергичная и заботливая спутница жизни 
Фатима Садыковна, прекрасная дочь, кандидат 
медицинских наук, ведущий специалист в 
области кардиохирургии Белла Муратовна.  

Мы ценим Мурат Жумабековича за его 
большое сердце, уважение и доброе отношение 
к студентам и коллегам. От имени коллектива 
кафедры истории Казахстана и факультета 
истории, археологии и этнологии желаем 
дорогому юбиляру и его близким крепкого 
здоровья, прочного и душевного благополучия, 
оптимизма и долголетия! 

А. АХМЕТЖАНОВА,
к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана

MEREITOI

Философия және саясаттану 
факультетінің саясаттану және саяси 
технологиялар кафедрасында белгілі 
ғалым, әлеуметтанушы Сәбит Жүсіпов 
атындағы дәрісхананың тұсаукесер 
рәсімі өтті. 

Аталмыш шарада факультет деканы 

Әлия Масалимова, саясаттану және саяси 

технологиялар кафедрасының меңгерушісі 

Гүлнар Насимова, белгілі саясаттанушы Айдос 

Сарым мен  Досым Сәтпаев, "Қазақстан" 

Ұлттық телеарасының Бас директоры Ерлан 

Карин  және де Сәбит Ебентайұлының жақын 

туыстары мен  достары болып, өздерінің 

естеліктерімен бөлісті. Сонымен қатар 

факультет студенттері мен оқытушылары да 

дәрісхананың ашылу салтанатына қатысты.

Саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасының меңгерушісі жиналған көпшілік 

қауымға өз алғысын білдіре отырып, С. Жүсіпов 

туралы өз ойымен бөлісті. «Жыл сайын біз 

1-курс студенттерін қабылдап алғанда ең 

бірінші еліміздегі  саяси және де әлеуметтік 

ғылымдарды дамытуға үлес қосқан тұлғаларды 

таныстырудан бастаймыз. Олардың арасында 

С. Ебентайұлының  да есімі үнемі айтылып 

жүреді, жалпы ол кісі  рухани тұрғыдан да  адами 

тұрғыдан да жеке көзқарасы бар озық адам еді. 

Енді міне аталмыш  дәрісхана студенттерге 

дана тұлғаның даралығын  таныстырып, 

оның еңбектерін еске салып тұратын болады.  

Студенттерге дәл осындай азаматтарды үлгі 

етіп, тәлім беру біздің парызымыз. Жастар 

елі үшін аянбай қызмет жасаған тұлғаларды 

әрдайымда біліп жүруі тиіс. Осы орайда 

дәрісхананы ашуда өз қолдауларын білдірген 

бірінші проректор М. Бүркітбаев пен  факультет 

деканы А. Масалимоваға алғысымды білдіргім 

келеді», – деді Г. Насимова.

Аталмыш аудиторияда студенттер әртүрлі 

өзекті саяси-әлеуметтік  тақырыптар бойынша 

дөңгелек үстелдер мен  пікірталас алаңдарын 

ұйымдастырып тұратын болады. 

Жұлдыз БАСЫҒАРИЕВА,

саясаттану  және саяси технологиялар 

кафедрасының аға оқытушысы  
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ҚазҰУ Қазақстан жоғары оқу орындары арасында гуманитарлық ғылымдар бойынша 
QS пәндік рейтингінің 150-тобына енген жалғыз университет

ÁLEÝMET

Мың жылдық тарихы бар Алматы шаһарының  көркемдігі күллі елді өзіне 
тәнті етіп келеді. Керімсал желмен ырғалған Алматының керім шымдары, 
көкке қолын созған сырбаз да сұлу тал-дарақтары,  қапсағай денелі өр 
Алатаудың асқақ сұлбасы Алматы шаһарының таңғажайып бейнесін 
аңғартады. 

Қала  әкімдігі «Ақылды қала» 
тұжырымдамасына сәйкес біршама 
реформалар жүргізіп келеді. Қалалардың 
тұрақтылығы, тазалығы, қауіпсіздігі, міне, 
мұның барлығы «Smart city» жобасының 
негізгі мақсаты мен міндеті болып есептеледі.  
«Smart city» концепциясының негізгі жеті 
жобасы белгіленіп, қазіргі таңда бірталай 
алғышарттарының Алматы қаласында іске 
асып отырғанын айқын аңғарамыз. 

Алматы қаласының негізгі жеті жобасының 
іске асуына әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті де тікелей атсалысуда. Оған 
дәлел, Пан Ги Мун атындағы Тұрақты даму 
институтының проректоры, белгілі ғалым, 
профессор Рафис Фанисұлының студенттер 
мен магистранттардың Алматы қаласының 
«Smart city» жобасына үлес қосу мақсатында, 
жаңаша жобаларды ұйымдастыруға күш 
салуында. Жаңа жобаларды ұйымдастыру 

барысында, Рафис Фанисұлы «Smart city» 
жобасының тек сандық технологияны дамыту 
ғана емес, сондай-ақ, рухани құндылықтардың 
дамуына негіз болатын жоба екенін ұғындырып 
келеді. 

Ғылым жолының сан салалы тармақтарын 
тарқата отырып, білім мен ғылым, мәдениет 
пен руханиятты қатар ұштастырып, болашақ 
мамандарға келелі кемел, ұшқыр ой, 
арынды талап пен қажырлы қайрат беріп 
отырған, танымы мен талғамы, пайымы мен 
парасаты біте қайнасқан профессор Рафис 
Фанисұлының еңбегі жемісті болғай!

    
Журналистика факультеті,

Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік-
өнер кафедрасының   1-курс магистранттары 

Еңбекқорлық – Доңыз жылының басты ерекшелігі. 2019 жыл бизнесті дамыту үшін 
де, қызметте өсу үшін де жемісті жыл болуы мүмкін.  Доңыз жылында шаңырақ 
көтеретіндер саны өседі деп болжануда, ал бұл бала туу көрсеткішіне оң әсерін 
тигізеді. 

ДОҢЫЗ ЖЫЛЫ ҚАНДАЙ БОЛАДЫ 

ЖӘНЕ ОДАН НЕ КҮТЕМІЗ? 

Шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жыл 

бірінші қаңтардан басталмайды – мысалы, 

жаңа 2019 жыл тек бесінші ақпанда кіреді. 

Григориан күнтізбесі бойынша 2019 кібісе 

жылға жатпайды.

Доңыз өте еңбекқор, табанды әрі өжет 

жануар ретінде сипатталады. Бұл ілгері басу 

жылы болады деп сенімді түрде айта аламыз.   

Жаңа 2019 жыл біреулер үшін кәсіп ашып, 

оны дамытуда жемісті болмақ, ал енді біреуге 

жұмысын ауыстыруға мүмкіндік береді.

Доңыз жылы кейбіреулерге махаббат 

майданында айтарлықтай қиындық тудырады. 

Арадағы түсінбеушілік біржола айырылысуға 

әкеліп соқтыруы мүмкін, алайда бұл жаңа 

сапалы әрі тұрақты жұп құрудың бастауы 

болмақ. 

2019 жыл саяхат жасап, демалуға қолайлы 

екенін назарда ұстаңыз.  

Қаржы мәселесіне қатысты айтсақ, 2019 

жыл едәуір тұрақты болады деген болжам 

жасалып отыр. Бірақ қаржыны есеппен жұмсау 

керек. Қымбат заттарды сатып алуды, салым 

жасауды келесі жылға қалдырған дұрыс.   

2019 жылы денсаулығыңызды күтуге көңіл 

бөліңіз, өйткені бұған дейін қатты шаршап, 

күйзеліске түскен болсаңыз, ағзаңыз сыр беруі 

мүмкін. Егер денсаулықты түзеуге мүмкіндік 

болса, оны міндетті түрде пайдалану керек. 

Өткен жылдың қамқоршысы Ит секілді 

Доңыз да салмақты, демек, бұл жыл да тыныш 

әрі бір қалыпты өтеді деуге негіз бар. Доңыз 

жылында келіспеушілік пен ұрыс-керіс аз 

болады.

2019 ЖЫЛДЫҢ ТҮСІ

Біз жаңа 2019 жылдың символының 

атауында "сары" және "жер" сөздері жиі 

аталатынын анықтадық, сондықтан қоңыр, 

кофе, жасыл, сұр және сары реңктерге 

артықшылық беру керек.  

ДОҢЫЗ ЖЫЛЫН ҚАЛАЙ ҚАРСЫ 

АЛУ КЕРЕК?

Алдағы жылды туған-туыс пен жақын 

адамдарыңның ортасында қарсы алған жөн.

Жаңа жыл түні үшін сары-қоңыр немесе 

қызғылт реңкті таңдаған дұрыс. Сондай-

ақ, сары алтыннан жасалған әшекейлер өте 

жарасымды болмақ.

Үйді және және жаңа жылдық шыршаны 

сәндегенде де осы түстерге басымдық беру 

керек.

Доңыз жылында сондай-ақ сары дастарқан 

жайып, тәтті тағамдардың түр-түрін: түрлі 

салаттар, тағамдар, десерттер пісіріңіз. Жаңа 

жылда дастарқанға тауық, сиыр етін қойсаңыз, 

нұр үстіне нұр болмақ. Әрине, ешқандай 

шошқа еті болмауы тиіс.

ДОҢЫЗ ЖЫЛЫНДА 

НЕ СЫЙЛАУ КЕРЕК? 

Биыл сыйлық алуға сараңдық танытудың 

қажеті жоқ. Жаңа жылдық сыйлықты 

таңдағанда ақылға салып, тиімдісін алуға 

тырысыңыз. 

Келер жылдың символы арзан 

сылдырауықтарды ұнатпайды. Ұзақ уақытқа 

жарайтын әрі көңілге қуаныш сыйлайтын 

сапалы нәрсені таңдаған дұрыс. Жоғарыда 

айтылғандардан басқа, сізге сыйлық таңдауға 

көмектесетін бірнеше кеңес бар. Ең алдымен 

мұны соңғы сәтке қалдыруға болмайды. 

Доңыз – үй мен тұрмыстағы жайлылықты 

қадірлеуші жануар. Осы құндылықтарды 

толықтырып отыратын нәрсе тамаша сыйлық 

болады. Ол интерьер және тұрмыстық заттар, 

қандай да бір әшекей болуы мүмкін. Сондай-

ақ, сыйлық ретінде киім немесе аяқ киім алуға 

болады.   

Әрине, доңыз түріндегі жинақ сандықша 

ең танымал сый болатыны сөзсіз – бұл қымбат 

емес, алайда, өте пайдалы сыйлық.

Дереккөз: sputniknews.kz

ОБМЕН ОПЫТОМ С ЯПОНИЕЙ
В рамках программы приглашенных зарубежных ученых КазНУ посетил 
профессор Токийского университета иностранных языков (Япония).

На кафедре Дальнего Востока прошел курс 

лекции профессора Токийского университета 

иностранных языков Окада Акито на тему 

«Система образования в Японии».

В ходе визита в КазНУ гость 

ознакомился с историей и достижениями 

вуза в международном образовательном 

пространстве. «Безмерно рад, что мой первый 

приезд в Казахстан связан с КазНУ имени 

аль-Фараби. Глубоко впечатлен масштабом 

университетского кампуса и потенциалом 

развития вуза. Мы готовы активно расширять 

сотрудничество и обмениваться опытом», 

- поделился впечатлениями японский 

профессор.

Окада Акито получил степень магистра 

в университете Нью-Йорк (США), защитил 

докторскую диссертацию в Оксфордском 

университете (Великобритания), он автор ряда 

научных работ, опубликованных в рейтинговых 

изданиях, входящих в базу данных «Scopus».

Соб. корр.
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Илон Масктың «SpaceX» компаниясы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да жасалған қазақстандық 
«Аl-Farabi-2» наноспутнигін ғарышқа ұшырды

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Известному казахстанскому учёному-
химику Зулхаиру Мансурову вручили 
медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие 
нанонауки и нанотехнологий». 
Церемония награждения состоялась в 
штаб-квартире Организации в Париже.

Награда учреждена Генеральным 
директором ЮНЕСКО в 2010 и ежегодно 
присуждается выдающимся учёным и 
организациям, внёсшим значительный вклад в 
прогресс мировой науки в указанных областях. 
Так, в частности, З.Мансуров удостоен её за 
вклад в разработку технологий производства 
наноуглеродных материалов, синтеза 
углеродных нанотрубок и графенов в режиме 
горения.

Среди награждённых этой престижной 
медалью лауреаты Нобелевской премии по 
физике Исаму Акасаки и Жорес Алфёров, 
президент Китайской академии наук Чуньли 
Бай и другие видные ученые мира.

В этом году вместе с казахстанским ученым 
награды получили его коллеги из России, 
Франции, Австралии, Финляндии, Австрии, 
Греции, Египета и США.

Большинство из нас уже не может 
представить себе жизнь без современных благ 
цивилизации, достижений науки, техники 
и медицины. Следующим шагом в этом 
развитии станет освоение нанотехнологий, 
в частности, систем очень малого размера. 
Профессор З.Мансуров считает, что 
среди сфер практического применения 
разработок нанотехнологий – электроника, 
телекоммуникации, машиностроение, 
приборостроение, медицина, 
материаловедение и многое другое.

«Достижения казахстанской науки во 
многом связаны с тем, что сегодня наши 
учёные, и особенно молодёжь, имеют все 
возможности для тесного сотрудничества с 
ведущими исследовательскими центрами 
мира. Значительная заслуга в этом 
принадлежит системным реформам в стране, 
инициированным Главой нашего государства», 
- отметил на церемонии вручения Зулхаир 
Аймухаметович.

Постоянный представитель Казахстана при 
ЮНЕСКО Жан Галиев, присутствовавший 
на церемонии, тепло поздравил профессора 
З.Мансурова и отметил, что эта медаль является 
признанием его заслуг международным 
научным сообществом.

Профессор, доктор химических наук 
З.Мансуров является генеральным директором 
Института проблем горения МОН РК, 
лауреатом Государственной премии РК и 
премии им. К. Сатпаева, долгие годы работает 
в КазНУ им. аль-Фараби.

На данный момент деятельность Института 
проблем горения направлена на создание так 
называемого «леса» углеродных нанотрубок, 
из которых можно получить тончайшие 
полотна или волокна с уникальными физико-
химическими свойствами. Нанотрубки, 
составляющие его основу, подобно шелковым 
нитям, имеют тончайшую структуру, но при 
этом обладают хорошими проводящими 
свойствами. Они также являются супер-
проводниками электрического тока и в тоже 
время функционируют как абсорбирующий 
слой солнечных водонагревательных 
коллекторов. Например, применяя этот 
наноматериал можно повысить КПД 
солнечных батарей в несколько раз.

Экономический маркетинг, упрощение 
методов и технологии синтеза наноматериалов, 
удешевление наноматериалов через 
казахстанское содержание – вот с чем связаны 
на данном этапе работы Института проблем 
горения, где производство наноуглеродных 
материалов и синтез углеродных нанотрубок и 
графенов происходит в режиме горения.

М. ТУЛЕПОВ, 
заведующий кафедрой химической

физики и материаловедения 

TANYM
ҚазҰУ-да «БҰҰ Адам құқығы жалпыға 
ортақ декларациясының» 
70 жылдығына арналған дөңгелек 
үстел өтті.

Дөңгелек үстелде «БҰҰ адам құқықтары 
жалпыға ортақ декларациясының» 
қағидаттарын жүзеге асыру жөніндегі БҰҰ 
қызметіне қатысты мәселелерді талқылаған 
қатысушылар мазмұнды ой-пікірлерімен 
бөлісті.

Дөңгелек үстел жұмысы G-Global 
халықаралық коммуникативтік алаңы арқылы 
сол сәтте жарыққа шығарылып, онлайн 
тәртібінде қолжетімді болды. Пікірталасқа 
Алматыдағы ҚР Сыртқы істер министрлігінің, 
БҰҰ, UNESCO, UNDP, UNAI бөлімшелерінің 
өкілдері, Қазақстан жоғары оқу орындарының 
жас ғалымдары және магистранттар мен 
докторанттар қатысты.

Дөңгелек үстелдің салтанатты бөлігін Пан 
Ги Мун атындағы тұрақты даму институтының 
директоры, профессор Рафис Абазов ашты. 
Шараны ұйымдастырушылар атынан ол барлық 
қатысушыларды бүгінде бүкіл өркениетті әлем 
атап өтіп жатқан айтулы күнмен құттықтады. 
Өз баяндамасында профессор БҰҰ моделі — 
Жаңа жібек жолы сияқты Қазақстан жастар 
құрылымдарының Орталық және Оңтүстік 
Азиядағы бейбітшілікті нығайту және адам 
құқығын сақтау жөніндегі қызметіне талдау 
жасады. Сондай-ақ ол өз баяндамасында 
мәдениет, саясат, әлеумет стандарттарын 
белгілеудегі мемлекет рөлінің маңыздылығы, 
«БҰҰ Адам құқықтары Жалпыға ортақ 
Декларациясының» қағидаттарындағы адамзат 
құндылықтарының әмбебаптығы туралы құнды 
мәліметпен бөлісті.

Сыртқы істер министрлігінің Алматыдағы 
Өкілдігінің Басшысы Бөлтіріков Руслан 
сөзін барлық қатысушыларды Декларацияны 
қабылдау күнімен құттықтаудан бастады. Ол 
БҰҰ мәжілісінде осынау ғаламдық маңызы 
бар құжат – «БҰҰ Адам құқықтары Жалпыға 

ортақ Декларациясы» қабылданған 1948 жылғы 
оқиғаларды еске салды.

««Адам құқықтары декларациясындағы» 
адам құқығы идеялары соңғы 70 жылда 
төңкерісті мән-маңызға ие болды. Декларация 
қабылданғаннан кейінгі оқиғалар мен фактілер 
адам құқығы саласындағы 60-тан астам түрлі 
халықаралық құжаттарды қабылдауға түрткі 
болып, жағдай жасады. Бұл орайда 70 жыл 
ішінде Декларация өз маңызын жоғалтқан 
жоқ және күні бүгінге дейін бүкіл әлем 
жұртшылығы үшін әмбебап құқық қорғау 
бағдары болып келеді. Декларацияның әлемнің 
500-ден астам тілдері мен диалектілеріне 
аударылуы кездейсоқ факт емес. Сөйтіп ол 

әлемдегі ең танымал құжаттардың біріне 
айналды. Бүгінгі таңда Қазақстан адам құқығы 
саласындағы барлық түйінді халықаралық 
тетіктердің барлығының қатысушысы болып 
табылады. Мұның өзі біздің ұлттық құқық 
қорғау жүйемізді дәйекті түрде нығайтуға деген 
берік ұстанымымызға айғақ болады» – деді 
Бөлтіріков Руслан. «БҰҰ Адам құқығы жалпыға 
ортақ декларациясының» 70 жылдығымен 
құттықтаған барлық қатысушылар бұл құжат 
әлі де бүкіл әлемнің дамуы үшін стратегиялық 
бағдар болып қала береді деп тарқасты.

Назгүл ШЫҢҒЫСОВА,
ЮНЕСКО және қоғаммен байланыс 

кафедрасының меңгерушісі
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Наступающий 2019 год пройдет под 
знаком Желтого Водяного Кабана. В 
восточной культуре Кабан — символ 
трудолюбия, благородства и смелости. 
Чего ожидать каждому знаку 
зодиака в предстоящем 2019 году. 
Подробности читайте в нашей газете.

Гороскоп на 2019 год — 

ОВНЫ

В 2019 году Овнам 

не стоит горячиться с 

выводами о людях и 

происходящих событиях. 

Эмоции и кардинальные решения могут 

привести к негативным последствиям и 

испорченным отношениям с теми, кто 

относится к вам хорошо. А потому не делайте 

резких шагов! В профессиональной сфере этот 

год — время резкой смены событий. Но в целом 

год будет удачным в деловой и финансовой 

сферах, особенно если вы не будете откладывать 

важные дела на потом.

Гороскоп на 2019 год — 

ТЕЛЬЦЫ

В личной жизни 

для одиноких Тельцов 

наступающий год будет 

удачным. Многие из них 

смогут встретить свою судьбу. Семейным же 

знакам стоит избегать ссор и конфликтов. Уже 

с начала года жизнь представителей данного 

знака станет насыщенной и полной резких 

поворотов. Но такой быстрый темп может 

серьезно подорвать здоровье Тельцов. Потому 

не стоит забывать о правильном питании и 

здоровом сне. А также не позволять волнению 

отражаться на вашей нервной системе.

Гороскоп на 2019 год — 

БЛИЗНЕЦЫ

В сфере личной жизни 

семейным представителям 

знака может недоставать 

романтики. Но прежде 

чем винить в холодности своего партнера, 

оцените как следует свою тактику в поведении 

с близким человеком.  Скорее всего, к ней тоже 

есть вопросы. В финансовой сфере не стоит 

ожидать от покровительницы года Свиньи 

стабильности — за доходами могут следовать 

немалые растраты. Потому жить по принципу 

«здесь и сейчас» не получится. Но вот в 

плане творчества год будет необыкновенно 

плодотворным — муза станет вашим частым 

гостем.

Гороскоп на 2019 год — 

РАКИ

В этом году 

организованные и 

консервативные Раки 

могут столкнуться с 

ситуациями, когда тщательно просчитанные 

дела по необъяснимым обстоятельствам 

будут переноситься на неопределенный срок. 

Однако это не значит, что звезды не обещают 

вам удачи и успешных начинаний. Приятные 

и неожиданные сюрпризы не обойдут вас 

стороной. В личной жизни Раков ждут 

незабываемые встречи и головокружительные 

романы. Также не упустите свой шанс 

познакомиться со своей второй половинкой.

Гороскоп на 2019 год — 

ЛЬВЫ

Целеустремленность, 

красноречие и умение 

донести до окружающих 

свою точку зрения будут 

главными козырями Львов в этом году. Год 

Желтого Кабана сулит представителям знака 

немало новых проектов и высот, которые они 

смогут покорить благодаря своему сильному 

характеру. В делах любовных Львам не стоит 

торопить события. Старайтесь наслаждаться 

тем, что есть.

Гороскоп на 2019 год — 

ДЕВЫ

Для трудолюбивых Дев 

наступающий год станет 

временем борьбы за свое 

мнение и жизненную 

позицию. Вам придется не 

раз отстаивать свою точку зрения и бороться за 

справедливость, как на работе, так и в личной 

жизни. Преграды и трудности закалят вас и 

сделают только сильнее. Наиболее успешным 

периодом для решения финансовых вопросов 

будет первая половина года. На это время стоит 

запланировать решение важных дел, таких 

как покупка недвижимости или серьезное 

капиталовложение.

Гороскоп на 2019 год — 

ВЕСЫ

2019 год для Весов 

— время творческих 

взлетов. Именно сейчас 

представителям этого 

знака будет легко отыскать единомышленников 

и заручиться поддержкой надежных партнеров. 

Но стоит остерегаться сплетен. Сейчас они 

могут серьезно навредить репутации Весов. 

Не обостряйте внимание завистников и 

недоброжелателей на своих успехах, чтобы не 

давать им лишнего повода пускать о вас слухи. 

Помните о том, что счастье любит тишину.

Гороскоп на 2019 год — 

СКОРПИОНЫ

Год Свиньи будет 

успешным для Скорпионов 

в вопросах, связанных 

с недвижимостью. А 

потому можно смело 

планировать покупку дома. Первая декада 

года будет самым благоприятным временем 

для решения жилищных вопросов. В сфере 

личных отношений представителям знака 

звезды советуют быть максимально открытыми 

и искренними. Так как ваши молчаливость и 

замкнутость, присущие представителям этого 

знака, могут стать главными поводами для ссор 

и разногласий.

Гороскоп на 2019 год — 

СТРЕЛЬЦЫ

В карьерных вопросах 

Стрельцам будет 

сопутствовать успех. 

Потому можно смело 

браться за новые проекты, 

использовать новые возможности. Некоторые 

представители этого знака смогут даже 

кардинально сменить свою профессию. Но 

чрезмерная занятость вопросами карьеры 

может стать причиной недопонимания и 

конфликтов с любимым человеком. А потому 

старайтесь уделять больше времени партнеру и 

чаще радовать любимого человека приятными 

сюрпризами.

Гороскоп на 2019 год — 

КОЗЕРОГИ

Наступающий год для 

Козерогов – прекрасное 

время, чтобы осуществить 

давние планы. У вас 

для этого хватит и сил, 

и времени. Единственное, что может стать 

преградой на пути, – ваша собственная лень. 

А потому не идите у нее на поводу – тратьте 

с пользой каждую минуту, и очень скоро 

окажетесь у намеченной вершины. В делах 

любовных этот год принесет Козерогам немало 

перемен. И в первую очередь внутренних. 

Чтобы наладить личную жизнь, представителям 

знака стоит определиться, чего они хотят в 

отношениях.

Гороскоп на 2019 год — 

ВОДОЛЕИ

Год Свиньи для Водолеев 

— прекрасное время, 

чтобы изменить свою 

жизнь в лучшую сторону. 

Главное при этом — 

пересмотреть жизненные ориентиры. В этом 

году многие представители знака откроют 

внутри себя новые грани и таланты. Старайтесь 

чаще себя хвалить, даже если вам кажется, 

что для этого нет повода. Именно от вашего 

настроя и жизненной позиции будут зависеть 

дальнейшие свершения.

Гороскоп на 2019 год — 

РЫБЫ

В 2019 году у Рыб будет 

достаточно сил, чтобы 

реализовать свои планы и 

намеченные цели. Вопрос 

лишь в том, хватит ли для 

этого терпения и выдержки, поскольку успех 

придет не сразу. Начало года для представителей 

знака может оказаться проблематичным 

и кризисным, особенно в сфере карьеры. 

Самым плодотворным периодом, который даст 

нужную отдачу, станет лето. В сфере личных 

отношений для Рыб этот год — возможность 

построить крепкие отношения. Семейным 

Рыбам, чтобы сохранить гармонию, не стоит 

устраивать сцен любимому человеку. И 

именно ваша эмоциональность станет главной 

причиной ссор.

Как отмечают астрологи, фаворитами 

хозяина 2019 года станут отважные и 

решительные люди, которые готовы идти 

на риск и приложить максимум усилий 

для достижения цели. Достичь успеха 

удастся благодаря унорному труду. В этом 

году стоит проявлять особое уважение 

к деньгам, поскольку Кабан (Свинья) не 

терпит расточительности. Необдуманные 

траты могут стать причиной дальнейших 

финансовых потерь.


