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«Academic Ranking of World Universities-
European Standard» («ARES») беделді 
еуропалық рейтингінің зерттеулері 
бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
«АА+» жоғары бағасына ие болып, жетекші 
еуропалық университеттердің қатарына 
енді.

«ARES» халықаралық рейтингіні 2011 жылдан 
бастап Еуропалық ғылыми-өнеркәсіптік палатасы 
жүргізеді. Биылғы жылы оған еуропалық стандарттарға 
қызметі сәйкес келетін ТМД елдерінің 530-дан астам 
жоғары оқу орны қатысты. «ARES» нәтижелері жылына 
екі рет шығарылады және оларды әлемнің жетекші 
рейтингтік агенттіктері назарға алады. 2018 жылдан 
бастап ҚазҰУ «AA+» деңгейіне қол жеткізіп, рейтингтегі 
өз көрсеткіштерін әлдеқайда жақсартты, бұл оның 
көшбасшылық орны мен академиялық ортадағы 
беделінің арта түсуінің дәлелі.

Рейтинг жоғары оқу орындарын келесі көрсеткіштер 
бойынша саралайды: ғылыми-инновациялық қызмет, 
оқыту сапасы, цифрландыру деңгейі, түлектердің 
сұранысқа ие болуы, халықаралық тану, студенттер мен 
оқытушылардың академиялық ұтқырлығы. Сонымен 
қатар, халықаралық рейтингтер мен академиялық 
қоғамдастықтағы университеттің орны есепке алынады.

Айта кетер жайт, зерттеу университетіне 
трансформациялануға бағыт алған ҚазҰУ, жаһандық 
ғылыми-білім беру кеңістігіндегі өзінің бәсекеге 
қабілеттілігін үдемелі арттырып, халықаралық 
рейтингтерде табысты алға ілгерілеуде. Жетекші 
қазақстандық жоғары оқу орны әлемнің үздік 
университеттерінің қатарына енуді көздейді.

Баспасөз қызметі

Жылдар бойы қалыптасқан дәстүр 
бойынша, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
түлектер күні мамыр айының соңғы 
сенбісінде аталып өтті. Биыл бұл іс шара 
Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына 
орайластырылып, ерекше – онлайн 
форматта өткізілді.

Коронавирустың таралу қаупін алдын алу 
шаралары аясында әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да онлайн форматта докторлық 
диссертациялар екінші рет қорғалды.

Онлайн форматтағы ҚазҰУ-дағы алғашқы қорғау 
«Мәдениеттану» мамандығы бойынша философия 
докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған 
Анар Танабаева «Ортағасырлық ислам мәдениетіндегі 
«кемел адам» концептісі» тақырыбындағы 
диссертациясы қорғалды. Диссертация ҚазҰУ-
дың философия және саясаттану факультетінің 
мәдениеттану және дінтану кафедрасында 
дайындалды.

Онлайн-қорғау 2020 жылдың 19 мамырында 
сағат 10:00-де ҚазҰУ жанындағы «философия», 
«мәдениеттану», «дінтану», «исламтану» 
мамандықтар тобы бойынша диссертациялық 
кеңесінде өтті.

Жалғасы 2-бетте

Осындай формат жоғары оқу орнында алғаш рет көрініс 
тапты. Бұл ауқымды оқиға жетекші университеттің 
мыңдаған түлектерін қамтыды. Ұйымдастырушылардың 
күш-жігері мен заманауи технологиялардың 
мүмкіндіктерінің арқасында, түлектер араға көп жылдар 
салып қайта қауышып, сүйікті альма-матерлерін 
жаңа жетістіктерімен құттықтап, өз жаңалықтарымен 
бөлісіп, бір-бірінің табысты еңбектеріне қуаныштарын 
жеткізе алды. Мереке жылы және достық жағдайда өтіп, 
қатысушыларға жағымды эмоциялар мен күш-қуат берді.

Онлайн кездесуге ҚазҰУ-дың 3 мыңнан астам 
түлегі қатысты. Олардың арасында танымал мемлекет 
және қоғам қайраткерлері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің депутаттары, дипломаттар, БАҚ 
басшылары, әр түрлі жылдардың түлектері бар.

Сүйікті университетін мерекемен құттықтағандардың 
қатарында: ҚР Конституциялық Кеңесінің төрағасы, 

ҚазҰУ түлектері қауымдастығының президенті 
Қайрат Мәми, ҚР Жоғарғы Сотының Төрағасы Жақып 
Асанов, ҚР Парламенті Сенаты комитетінің төрағасы 
Мұрат Бақтиярұлы, ҚР СІМ Ерекше тапсырмалар 
жөніндегі Елшісі Болат Сәрсенбаев, 2019 жылғы әл-
Фараби атындағы ғылым және техника саласындағы 
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Айсұлу Тұрсунова, 
жоғары оқу орындарының ректорлары мен ғылыми-
зерттеу институттарының директорлары, сондай-ақ 
еліміздің басқа да танымал тұлғалары болды.

Қатысушылар ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтановтың 
құттықтауын және жоғары оқу орнының жетістіктері 
туралы – «ҚазҰУ: болашаққа ұмтылған университет» 
бейнесюжетін үлкен қызығушылықпен тамашалады. 
Түлектер қауымдастығының президенті Қ. Мәми 
өз кезегінде «Тәлімгерлік – әркім ие бола алатын 
мүмкіндіктер» атты жаңа жобаның тұсауын кесті. 
Бір ауыздан қолдауға ие болған бұл жоба түлектердің 
университетпен байланысын нығайтуға, сондай-
ақ студенттер, жас ғалымдар мен оқытушыларға аға 
ұрпақтың кәсіби шеберлігі мен тәжірибесінен өнеге 
алуға, заманауи қоғамда өз білімі мен құзыреттілігін 
пайдалануға көмектесуге бағытталған. Ол үшін 
кездесулер, шеберлік сағаттары, көшбасшылық дәрістер 
мен тәлімгерлердің тәжірибелік кеңестері, басқа да іс-
шаралар өткізілетін болады. Жалғасы 4-бетте
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QazUÝ-dyń shyǵystaný fakúlteti Saýd 
Arabıasynyń Al-Jýf ýnıversıtetimen birlese otyryp, 
sheteldikterge arnalǵan zamanaýı tehnologıalardy 
qoldaný arqyly arab tilin úırený boıynsha 
halyqaralyq onlaın semınar ótkizdi.

Ál-Jýf ýnıversıtetiniń profesory, belgili til 
mamany Mahmýd Abdýl Hafız Halafalla semınarǵa 
qatysýshylarǵa arab tiliniń paıda bolýy men qalyptasý 
tarıhy, onyń taralýy, erekshelikteri men dıalektileri, 
basqa tilderge áseri, sondaı-aq álemdik keńistiktegi 
róli týraly aıtyp berdi. Sonymen qatar, ol arab tilin 
jaqsy meńgerý jáne ony jetildirý úshin tájirıbelik 
keńes berdi. Spıker oqytýda zamanaýı tehnologıalardy 
qoldaný qajettigin atap ótip, elektrondy oqýlyqtar 
men quraldardy paıdalaný tájirıbesin usyndy. Ol 
Educational Computer, E-Learning, Mobile Learning 
túrli túrlerin qoldana otyryp arab tilin meńgerýde 
jaqsy nátıje beretinin atap ótti.

QazUÝ-dyń Taıaý Shyǵys jáne Ońtústik Azıa 
kafedrasymen uıymdastyrylǵan onlaın-semınarda 
ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıteti, Nur-
Múbarak Egıpet ıslam mádenıeti ýnıversıtetiniń 
profesor-oqytýshylar quramy men doktoranttary, L. 
Gýmılev atyndaǵy ENÝ, Abaı atyndaǵy QazUPÝ, 
Abylaı han atyndaǵy QazHQjÁTÝ jáne eldiń basqa da 
joǵary oqý oryndarynyń ókilderi qatysty.

***

QazUÝ-da «Pandemıa kezeńindegi zań jáne adam 
quqyqtary» atty halyqaralyq onlaın-konferensıa 
ótti.

İs-sharany Eýropalyq advokattar Qaýymdastyǵy, 
halyqaralyq zańgerler komısıasy, quqyqtyq saıasatty 
zertteý ortalyǵy jáne «De Facto» zań fırmasynyń 
qoldaýymen adam quqyqtaryn qorǵaý jónindegi 
ǵylymı-zertteý ınstıtýty uıymdastyrdy.

Konferensıaǵa Qazaqstan, Reseı, Túrkıa, Belarýs, 
Ispanıa, Fransıa, Germanıa, Ýkraına, Shveısarıa, 
Polsha, Lıtva, Grýzıa sıaqty álemniń 17 elinen 300-
den astam qatysýshy men spıker jınaldy.

Onlaın konferensıa baǵdarlamasy tórt sesıadan 
turdy. Birinshi sesıanyń barysynda spıkerler 
zańgerlerdiń qashyqtan jumys isteýi, qashyqtyqtan 
zańgerlik bilim berý jáne biliktilikti arttyrý jańa 
formattary men múmkindikterin talqylady. Ekinshi 
sesıa karantın jáne tótenshe jaǵdaı kezinde adam 
quqyqtaryn iske asyrý máselelerine arnaldy. Pandemıa 
jaǵdaıynda túrli elderde sot tóreligin júzege asyrý 
erekshelikterine arnalǵan saýaldar úshinshi sesıada 
talqylansa, tórtinshisinde kezeńde-tótenshe jaǵdaıdyń 
túrli mindetterdi oryndaýǵa áseri men zańdy saldary 
taqyryptary qaraldy. Advokattar men zańgerler 
týyndaǵan saýaldardy sheshýdiń tájirıbesimen bólisti.

Bul halyqaralyq is-shara QazUÝ janynan jýyrda 
qurylǵan adam quqyqtaryn qorǵaý jónindegi ǵylymı-
zertteý ınstıtýty alǵash uıymdastyrdy. Instıtýt 
qyzmetiniń negizgi maqsattary: adam quqyqtaryn jáne 
zań kásibiniń táýelsizdigin damytý jáne qorǵaý; zań 
reformalaryna járdemdesý; adam quqyqtaryn qorǵaý 
isinde zańgerlerdiń áleýetin arttyrý; azamattardyń 
ádil sot tóreligine suranymyn damytý; sot tóreliginiń 
sapasyn jaqsartý jáne sot júıesine degen senimdi 
arttyrý bolyp tabylady.

***

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-da belgili ǵalym-
zańger, ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ Túlekter 
qaýymdastyǵy Tóralqasynyń múshesi, memleket 
jáne qoǵam qaıratkeri, QR Tuńǵysh Prezıdenti 
Qory atqarýshy dırektorynyń orynbasary Igor 
Ivanovıch Rogovtyń ómir joly men qyzmetine 
arnalǵan «Ónegeli ómir» serıasynyń kezekti 
tomynyń onlaın-tusaýkeser rásimi ótti.

Sharaǵa Qazaqstan Respýblıkasy Konstıtýsıalyq 
Keńesiniń tóraǵasy Qaırat Mámı, Qazaqstan 
Respýblıkasy Tuńǵysh Prezıdenti Qorynyń atqarýshy 
dırektory – Qanat Jumabaev, belgili zańgerler, 
ǵalymdar, qoǵam qaıratkerleri jáne oqytýshylar 
qatysty.

Ýnıversıtet rektory Ǵalym Mutanov óz sózinde, ál-
Farabı atyndaǵy QazUÝ túlekteri qaýymdastyǵynyń 
múshesi, ári túlegi I.I. Rogov búgingi tańda zań ǵylymy 
men bilimdi damytýǵa jáne ǵylymı-pedagogıkalyq 
kadrlardy daıyndaýǵa eleýli úles qosatynyn atap 
ótti. Ol ýnıversıtet ǵalymdarymen tyǵyz baılanysta 
ǵylymı-tájirıbelik konferensıalar men kezdesýler 
uıymdastyryp, birlesken ǵylymı maqalalar jarıalaıdy, 
sondaı-aq, zań jobalaryna ǵylymı saraptama júrgizip, 
stýdentterdi QR Konstıtýsıalyq Keńesinde zertteý 
qyzmeti men tájirıbeden ótýge tartady.

El táýelsizdik alǵan kezeńde memlekettik aparat 
ozyq oı men ony is asyra alatyn, sondaı-aq ýaqyt 
talaptary men syn-qaterlerine jaýap berýge qabiletti 
bilikti kadrlarǵa asa muqtaj edi. Sol kezeńde 
memlekettik qurylymdarǵa shaqyrylǵan ǵylymı 
qyzmetkerlerdiń qatarynda Igor Rogov ta boldy.

Жалғасы. Басы 1-бетте

1 маусымда «әл-Фараби философиясы: Мәдениет, тіл және әдебиет» атты 
халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар өтті

Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің үшінші отырысында 
ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев өз сөзінде 
қазақстандықтарға ел 
дамуының қазіргі кезеңінде 
жоғары сапалы адами 
капиталдың маныздылығын 
ерекше атап өтті. Осыған 
қатысты әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры, академик 
Ғалым Мұтанов өз пікірін 
білдірді. 

Қазіргі уақытта білім мен ғылым 
экономиканың басты салалары ретінде 
қабылдануға тиіс және де түбегейлі 
реформалау қажеттілігіне мән берді.

Президент бүгінгі күнде ғылым мен 
білімге жеткілікті көңіл бөлінбегенін 
ашық түрде айтып, бұл салаларға деген 
көзқарасты ел дамуының драйвері 
ретінде қайта қарау қажеттілігін алға 
тартты. Ерекше көңіл аударатын жайт, 
бүкіл мемлекеттік саясатты соған сәйкес 
жүзеге асыру еліміздің дамуына түбегейлі 
өзгерістер әкелетінін және де халқымыз 
үшін өркениет бағытындағы серпіліс 
беретін батыл да, өте ірі қадам екенін 
атап айту қажет. Экономиканың барлық 
салалары жаңа білімге, технологияларға 
және инновацияларға негізделуі тиіс, 
бұл жаңа экономикаға көшудің біртұтас 
үлгісін қажет етеді.

Бұған дейін де Президент отандық 
экономиканың болашақ жаңа құрылымын 
құру қажеттігін атап өткен болатын. Бұл 
құрылымда ғылым мен білім беру дербес 
сала, әрі өндіруші күш ретінде маңызды 
орын алуы керек екені анық. Осы мақсатта 

Мемлекет басшысы бастапқы кезеңде 
аталмыш саланы отандық экономиканың 
тиімді секторына айналдыру шараларын 
ұсынуда, бұл «Ғылым туралы Заңның» 
жаңа редакциясы мен Білім беруді және 
ғылымды дамытудың 2025 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасында көрініс 
табуы қажет. Сондай-ақ, білім беруді 
қаржыландыруды 6 есеге, ал ғылымды 7 
есеге ұлғайту жоспарлануда. Бұл шаралар 
Экономикалық ынтымақтастық пен 
даму ұйымы елдерінің көрсеткіштеріне 
жақындауға мүмкіндік береді. 
Докторантура гранттарының құны 
мен санын арттыру, постдокторантура 
бағдарламасы бойынша мемлекеттік 
тапсырысты бөлу жөніндегі тапсырма 
еліміздің ғылыми кадрларын 
қалыптастырудағы шешуші қадам болады. 
Республикамызда алғаш рет ҚазҰУ-да 
жүзеге асырылған постдокторантура 
бағдарламасы жоғары тиімділікті 
көрсетті. Алтыншы технологиялық 
құрылым кезінде ресурстар мен назарды 
био және нанотехнологияны, жасанды 
интеллект, виртуалды шынайылық және 
тағы басқа технологияларды дамытуға 
шоғырландыру қажет.

Білімге негізделген экономиканың 
жаңа моделін құру мақсатында 
Президент технологиялық алаңдарды, 
ірі кәсіпорындарды жоғары оқу 
орындарымен және ғылыми-зерттеу 
институттарымен байланыстыратын 
тізбек құруға нұсқау беруде. Мемлекеттің, 

бизнестің және университеттердің 
тығыз ынтымақтастығына негізделген 
инновациялық экономикасы дамыған 
елдерде сыналған тиімді «үштік спираль» 
моделін қолдану арқылы бұл мақсатқа 
қол жеткізуге болады. Жетекші елдердің 
тәжірибесіне сүйене отырып, ҚазҰУ 
ғылыми өзін-өзі басқару, экономикалық 
өзін-өзі қамтамасыз ету және ғылымды 
қажетсінетін секторға инвестиция тарту 
қағидаттарына негізделген ғылыми 
әзірлемелерді жасау мен енгізуге арналған 
ғылымды басқарудың жаңа моделін 
іске асыруға бағытталған «Әл-Фараби 
ғылыми-технологиялық алқабын» құруға 
бастама жасады.

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
мұндай ареалдар – жаңа инновациялық 
экономиканың өсу нүктелері. Қазірдің 
өзінде Қазақстанның дағдарыстан 
кейінгі даму базасын қалыптастыруға 
бағытталған экономикалық өсуді қалпына 
келтіру бойынша құрылған Мемлекеттік 
комиссияның қызметі шеңберінде 
елдің болашақ экономикасының негізгі 
қаланады деген үміттеміз. Осы ретте Әл-
Фараби ғылыми-технологиялық алқабы 
сынды жобалар мен Үкімет және басқа 
да сарапшылардың ұсыныстарын іске 
асыруды қолға алу қажет.

«ҚазАқпарат»
Харықаралық агентігі,

29-мамыр 2020 ж

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
экономика және бизнес жоғары мектебінің 
диссертациялық кеңесінде 27-28 мамыр 
аралығында философия докторы (PhD) 
дәрежесін алу үшін М.С. Бектурганованың 
«Приоритеты и экономические 
механизмы перехода к низкоуглеродному 
развитию нефтегазового сектора 
Казахстана» тақырыбында «экономика» 
мамандығы бойынша және А.К. Кожах-
метованың «Evaluation of high-tech project 
success in the Republic of Kazakhstan 
based on international standards of project 
management» тақырыбында «жобаларды 
басқару» мамандығы бойынша докторлық 
диссертацияларын қорғау мәжілісі 
онлайн форматта өтті.

Жұмыстар «менеджмент» кафедрасын-
да және «Ғылым ордасы» ҚР БҒМ ҒК 
экономика институтымен бірлесе «эконо-
мика» кафедрасында дайындалған.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ЭжБЖМ 
жанындағы диссертациялық кеңес 
шетелдік ғалымдардың қатысуымен 
«экономика», «әлемдік экономика», 
«инновациялық менеджмент», «логис-
тика», «жобаларды басқару», «мемлекеттік 
және жергілікті басқару» мамандықтар 
тобы бойынша жұмыс жасайды.

Өз тілшімізден

КазНУ им. аль-Фараби стал участником глобального исследования 
Worlds of Journalism Study Association (WJSA). Этот академический 
проект направлен на исследование состояния журналистики в мире.

Основная цель проекта, который 
координируется Мюнхенским университетом 
Людвига-Максимилиана (Германия), – изу-
чение изменений, происходящих в профес-
сиональных взглядах журналистов и их 
мировоззрении, трансформаций функций в 
обществе, обстановки, в которой они работают. 
Партнерами WJSА являются международные 
организации и профессиональные объеди-
нения журналистов – ЮНЕСКО, Международная 
федерация журналистов, «Репортеры без 
границ», Европейская ассоциация подготовки 
журналистов и многие другие.

Первое пилотное исследование было 
проведено в 2007-2011 г.г., в нем приняли 
участие исследователи из 67 стран, было 
опрошено более 27 тыс. журналистов. С тех 
пор исследования значительно расширились. 
Сейчас World of Journalism Study предлагает 
передовой анализ того, как журналисты видят 

свои обязанности, изучает их отношение к 
обществу и правительству, а также характер 
и значение их труда. В третьем по счету 
исследовании, которое стартовало в этом году, 
участвуют 110 стран, в том числе и Казахстан, 
который представляют ученые КазНУ. Это 
открывает новые возможности для интеграции 
нашей страны в международное медийное 
пространство.

В настоящее время создается база данных 
респондентов с прогнозом охвата более 2,5 тыс. 
журналистов в Казахстане. Также проводится 
изучение специфики медийных предпочтений 
населения, уровень развития и потребления 
цифровых технологий. Кроме того, планируется 
обобщить опыт деятельности СМИ страны в 
условиях пандемии и участия журналистов в 
борьбе с распространением Covid-19.

Соб. корр.
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В КазНУ им.аль-Фараби стартовал в онлайн-формате республиканский конкурс 
«Мен жастарға сенемін»

Коронавирус пандемиясына байланысты карантин кезеңінде 
қашықтықтан және онлайн білім беру айрықша өзекті. Әл-Фараби 
ҚазҰУ құрастырған moocs.kz бірегей сандық білім беру ресурсы қазіргі 
уақытта зор танымалдылыққа ие.

Біріккен Ұлттар Ұйымының 
шешімімен әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ БҰҰ-ның тұрақты даму 
жөніндегі «Академиялық 
ықпал» бағдарламасының 
Жаһандық хабына төртінші 
мерзім қатарынан басшылық 
етеді. Бұл – тұрақты даму 
мақсаттарын жүзеге асыруға 
үлкен үлес қосып отырған 
жетекші қазақстандық 
университеттің табысты 
қызметінің халықаралық 
жоғары деңгейде 
мойындалуының дәлелі.

БҰҰ-ның тұрақты даму жөніндегі 
«Академиялық ықпал» бағдарламасы 
сегізінші Бас хатшы Пан Ги Мунның 
бастамасы. 2014 жылдан бастап әлемдік 
хабты басқарған ҚазҰУ, халықаралық 
деңгейде осындай жоғары мәртебеге ие 
болған ТМД-дағы алғашқы және жалғыз 
жоғары оқу орны. ҚазҰУ – БҰҰ-ның 10 
дүниежүзілік хабтарының бірі. Ол әлемдік 
академиялық қоғамдастықты үйлестіріп, 
ғаламшар ресурстарды сақтауға, 
сапалы білім мен игілікке қол жеткізуді 
қамтамасыз етуге, инновацияларды 
дамытуға, экожүйелерді сақтауға 
бағытталған адамзаттың тұрақты 
дамуының 17 мақсатын іске асыруға 
белсенді тартуда.

ҚазҰУ әлемнің тұрақты дамуының 
өзекті мәселелерін шешуге бағытталған 
бірқатар ірі халықаралық іс-шаралардың 
бастамашысы. Университет ҚР Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Жасыл көпір» және «G-Global» 

бастамаларын қолдау мақсатында ТМД 
жоғары оқу орындарының арасында 
алғаш болып «RIO+20» Жаһандық 
саммитінде секциясын ашты. Азия 
университеттері ректорларының тұрақты 
даму мәселелері бойынша ІІІ форумын 
ұйымдастырып өткізді.

2018 жылы Астана экономикалық 
форумы аясында ҚазҰУ бұрынғы БҰҰ 
Бас Хатшысы Пан Ги Мунның тікелей 
қатысуымен оның атындағы Тұрақты 
даму институтын ашты. Халықаралық 
академиялық ұйым ретінде, институттың 

қызметі білім беру, зерттеу және мәдени-
гуманитарлық салаларда халықаралық 
ынтымақтастық пен күш-жігерді 
біріктіріп, тұрақты даму мақсаттарын 
іске асыру үшін әріптестікті ілгерілетуге 
бағытталған.

ҚазҰУ Жаһандық хабты басқара 
отырып, «Университет 4.0» – жаңа 
буын ЖОО моделін жасап іске асыруда. 
Ол технологиялық және рухани-
адамгершілік платформалардың 
симбиозына негізделген және әлемнің 
жауапты азаматтарын қалыптастыруға 

бағытталған. «Өркениеттер Альянсымен» 
бірлесе отырып модель Нью-Йорк 
қаласындағы БҰҰ штаб-пәтерінде 
таныстырылды және болашағы кемел, әрі 
өзекті бастама ретінде әлемнің жоғары 
оқу орындары арасында кең таратуға 
ұсынылды.

Қазіргі уақытта университетте тұрақты 
даму бойынша, сондай-ақ халықаралық 
журналистика және қоғамдық медиа 
атты ЮНЕСКО кафедралары табысты 
жұмыс істеуде. Сонымен қатар, Колумбия 
университетімен (АҚШ) бірлесіп, «MDP 
Global Classroom» тұрақты даму бойынша 
мамандар даярлау бағдарламасы жемісті 
жүзеге асырылуда. ҚазҰУ «БҰҰ Моделі 
– Жаңа Жібек жолы» атты дүниежүзілік 
студенттік жобаның белсенді 
қатысушысы.

Жаһандық хаб ретінде ҚазҰУ-дың 
қызметі БҰҰ басшылары тарапынан 
жоғары баға алып халықаралық 
мойындауына ие болды. БҰҰ Нью-
Йорк қаласындағы штаб-пәтерінен 
жуырда ҚазҰУ-ға жолдаған   хатында 
«Академиялық ықпал» бағдар ламасы-
ның жетек шісі Раму Дамодаран 
университеттің шын мәнінде тұрақты 
әлем құрудағы маңызды миссиясын атап 
өтіп, оған жемісті және тиімді жұмысы 
үшін алғыс білдірді.

Өз тілшімізден

Бұл Қазақстанның ашық білім 
беру ұлттық платформасы онлайн 
курстарды қолдана отырып, білім беру 
бағдарламаларын іске асыру бойынша 
желілік Консорциумға қатысатын 12 
университетті, сонымен қатар 24 серіктес 
жоғары оқу орындары мен «DARA» 
қайырымдылық қорын біріктіреді.

Бүгінгі   таңда moocs.kz плат фор-
масын да   21 онлайн курс орналас тыры-
лып, 5 мыңнан астам студент тіркелген. 
Еліміздің барлық студенттеріне тіркелуге 
және оқу кредиттерін қайта есептеу 
негізінде онлайн курстардан өтуге 

мүмкіндік бар. Курстар тәулік бойы 
қолжетімді және ақысыз. Сонымен бірге, 
тұрақты түрде жаңа онлайн-курстарды 
құру және іске қосу бойынша оқыту 
семинарлары өткізілуде.

COVID-19 пандемиясы жағдайындағы 
қиын кезеңде ҚазҰУ университеттерді 
ынтымақтастыққа шақырады, сондай-
ақ басқа университеттердің үздік 
оқытушыларын жаппай ашық онлайн 
курстарын құруға және оларды 
платформада орналастыруға тегін 
дайындауға дайын.

Moocs.kz сайтын қарап оқыңыздар!  

Коронавирус пандемиясы қазақстандық жоғары оқу орындарын 
қашықтықтан оқыту жүйесіне көшуге мәжбүр етті. Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ студенттері карантин кезінде ой-өрістерін кеңейтіп, 
кітап оқып, білімдерін толықтыра түсуде. Университет ректоры 
Ғ.Мұтановтың бастамасымен қолға алынған «ҚазҰУ студенті оқуы 
тиіс 100 кітап» жобасы бүгінгі таңда ерекше мәнге және өзектілікке ие 
болуда.

Жуырда ҚР Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов қазақстандық 
ата-аналарды қосымша демалыстарды 
балаларына кітап оқуға деген 
сүйіспеншілікке баулу үшін пайдалануға 
шақырды. «100 кітап» жобасын бірнеше 
жыл бойы табысты жүзеге асырып келе 
жатқан әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
студенттері бұл үндеуді қолдады. Оның 
мақсаты – студенттерді әдебиетке тарту, 
маңызды адамгершілік бағдарларды 
қалыптастыруға жәрдемдесіп, олардың 
зияткерлік және рухани дамуына ықпал 
ету. Университет жобасы аясында 
студенттер жүз кітап таңдап оқуға 
тиіс классикалық әлемдік туындылар 
мен ұлттық әдебиеттің ең үздік тізімі 
ұсынылды. Әрбір студент уақытты 
ұтымды пайдалану керектігі мен оның ең 
жақсы тәсілі – кітап оқу арқылы өзін-өзі 
дамыту және тәрбиелеуге инвестициялау 
екендігін түсінуі қажет.

Қазіргі уақытта ҚазҰУ студенттері 
алдыңғы қатарлы сандық білім беру 
технологияларын қолдана отырып 
қашықтықтан білім алуда. Жаңа 
жағдайларда өздігінен білім алу ерекше 
өзектілікке ие болып, студенттер білім 
мен біліктіліктерінің басым бөлігін 
бүгінде тегін қолжетімділігі кең етек 
жайған ашық интернет-көздерінен, 
порталдар мен білім беру ресурстарынан 
алуда. Өкінішке орай, қазіргі таңда кітап 
өзге жоғары технологиялық ақпарат 
құралдарына қарағанда өз мәртебесін 
біршама жоғалтуда. Дегенмен, оның 
ең басты қызметі – ғасырлар бойы 

жинақталған білім мен тәжірибені сақтап, 
келесі ұрпаққа жеткізу өзекті болып қала 
бермек, сондай-ақ ол технологиялардың 
дамуына қарамастан адам мен қазіргі 
заманғы қоғамның дамуындағы аса 
маңызды буын.

«100 кітап», «Айналаңды нұрландыр» 
сынды университеттік жобалар 
жастардың азаматтық және рухани-
адамгершілік тәрбиесіне үлкен үлес қосуда. 
Кітап оқуды танымал ету мақсатында 
факультеттерде кураторлық сағаттар, 
әдеби кездесулер мен шығармалардың 
танымал авторларымен арнайы кештер 
өткізілуде. Карантин кезінде бұл шаралар 
онлайн режимінде өтуде. Ең белсенді 
студенттер жалпыуниверситеттік «Жыл 
оқырманы» байқауына қатысады.

Бос уақытын жақсы кітаптар мен 
мазмұнды және сапалы әдебиеттерді 
оқуға арнай отырып, ҚазҰУ студенттері өз 
мәдениеті мен білімдарлығының деңгейін 
арттыруда, бұл – кәсіби және рухани-
адамгершілікті қалыптастырудың жақсы 
негізі.

Өз тілшімізден
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Жалғасы. Басы 1-бетте

20-21 мамырда «Әл-Фараби мұрасы философиялық білімнің ренессансы туралы тезис 
аясында» халықаралық пәнаралық онлайн-конференция өтті

AL-FARABI–1150

Университет атына 20-дан астам алыс 
және жақын шетелдерден: Жапония, 
Қытай, Канада, Германия, Англия, 
АҚШ, Түркия, Польша, Израиль, Корея 
Республикасы және т.б. елдерден 
түлектердің 500-ден аса бейнежазбалық 
құттықтаулары келіп түсті.

Түлектер күні ҚазҰУ-дың мыңдаған 
оқытушылардан тұратын ұжымының, 
студенттері мен түлектерінің бірлігі мен 
ұйымшылдығын көрсетіп, еңсерілмейтін 

құндылықтар, ғылым мен білімнің, 
бейбітшілік пен өзара түсіністіктің 
маңыздылығын айғақтады. Мерекелік 
кездесу лердің материалдары және 
бейне жазбаларымен ҚазҰУ түлектері 
қауымдастығының сайтында, сондай-ақ 
әлеуметтік желілердегі факультеттер мен 
кафедралардың парақшаларында толық 
танысуға болады

Өз тілшімізден

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
Экономика және бизнес жоғары 
мектебі Әбу Насыр әл-Фарабидің 
1150 жылдығына орай Түлектер 
қауымдастығы кеңесінің жыл 
сайынғы дәстүрлі отырысын 
30 мамырында онлайн 
режимінде өткізді. 

Түлектер қауымдастығы кеңесінің 
отырысы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Түлектер Қауымдастығының «Тәлімгерлік: 
барлығы үшін мүмкіндіктер» жобасы 
аясында ЭжБЖМ деканы Р.Қ. Сағиеваның 
факультет жетістіктерімен таныстыру 
презентациясымен жалғасты. ЭжБЖМ-
нің Түлектер Қауымдастығы Кеңесі 
кәсіби қоғамдастықтың дамуы үшін 
тәлімгерлік құндылықтарын арттыруға 
және экономист-түлектердің бірегей 
тәжірибелерін ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғастыруға күш салады.

С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің экономика факультетінің 
1960 жылғы түлегі Қазақстан 
Республикасының мемлекет және қоғам 
қайраткері, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым Академиясының академигі 
Кенжеғали Әбенұлы Сағадиев құттықтау 
сөз сөйледі. 1985 жылғы түлек Мирманов 
Айбек пен Экономика және бизнес жоғары 
мектебінің Түлектер Қауымдастығы 
Кеңесінің төрағасы Мұқаев Дәулет, сондай-
ақ барлық белсенділік танытқан түлектер 
онлайн форматқа қосылды. Олар өздерінің 
студенттік жылдардағы естеліктерімен 
бөлісті, сонымен қатар студенттермен 
Экономика және бизнес жоғары мектебі 
мен кафедралары ұйымдастыратын іс-
шаралар аясында ғана емес, сондай-ақ 
бейресми жұмыстар мен жеке кездесулер 
деңгейінде жалғасын тапса деген 
тілектерін білдірді.

Мерейтойлық жыл түлектерінің сөз 

сөйлеуінен кейін ЭжБЖМ-нің студенттері 
музыкалық құттықтау жасады. 
Түлектер Қауымдастығы Кеңесінің 
отырысын ЭжБЖМ-нің деканы дәстүрге 
сай қорытындылады және іс-шара 
«Армандастар» әнін шырқаумен аяқталды. 
Сонымен қатар іс-шараға «Қаржы» 
және «Есеп және аудит» мамандығы 
бойынша бітірген мерейтойлық түлектер 
қатысып, сөз сөйледі. 1957-1962 
жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік 
университетінің экономика факультетінде 
оқыған, қазіргі уақытта Еуразия экономика 
және басқару академиясының президенті 
Айтқали Шоқалиұлы Нұрсейіт қатысып, 
өз тілегін білдірді. Қатысушы-түлектер 
университеттің жобаларын қолдау 
мақсатында студенттерге стипендиялар 
тағайындап, 4 студентке табыстады. 
Қазақстаннан тыс жерде жұмыс 
істейтін түлектер ҚазҰУ-дың танылған 
дипломының арқасында олардың сәтті 
екендіктерін атап өтті.

Жыл сайын кафедрада ҚР ҰҒА академигі 
Я.А. Аубакиров атындағы шәкіртақысы 
түлектер мен үздік мұғалімдер атынан 
үздік студенттерге табысталады. Биыл 
Я.А.Аубакиров атындағы стипендия 
дарынды студенттерді тағы бір мәрте 
қуантты.

Модератор шетелдік серіктестерден 
– Канзас университетінің әріптестері 
–профессор Мохамед аль-Ходери мен 
Падова университетінің профессоры 
Дэвид Челеттің құттықтауларын айтты.

Келесі құттықтауларын кафедра-
мыздың мерейтойлық түлектері, 
«Бизнес технологиялар» кафедрасы 
меңгерушісінің орынбасары, PhD докторы, 
2005-жылғы түлек Н.А. Товма, «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ сатып алу 
депаотаментінің маманы, 2015 жылғы 
магистратура түлегі Б.А. Базарбаев, 
2015-жылғы бакалавр түлектері «Самат 
шоу техник» ЖШС-нің маркетологы 
Ж.А. Абдилхакова, «Қазақ Холдинг» 

компаниясының маркетологы Т. Мұрат-
қалиұлы кездесуге қатысушыларды 
құттықтап, жылы лебіздерін білдірді.

«Менеджмент» кафедрасының түлектері 
тәжірибе алмасу, өндірістік тәжірибе 
өткізу бойынша білім алушылармен 
қарым-қатынас орнату бойынша 
ұсыныстар айтты. С. И. Тасжарғанов (2010 
ж.) менторлық сабақ өткізу туралы идеяны 
ұсынды.

Одан әрі «Менеджмент» кафедрасының 
студенттерінің «Қоштасу вальсі» әнімен 
музыкалық сәлемдесуі әсіресе кездесуге 
қатысушылардың әуен ырғағымен және ән 
мәтінінің терең сөздерімен таң қалдырды. 
Бұдан кейін басқа қатысушылар да өз 
әсерлерімен бөлісті.

Кездесу соңында қорытынды жасалды: 
байланыстарды дамыту, Түлектер 
қауымдастығының «Тәлімгерлік: әр-
кім үшін мүмкіндіктер» жобасын 
қол дау, түлектер базасын кеңейту, 
қонақтық дәрістерін, мастер-класстарды 
қалыптастыру, студенттерге түрлі беделді 
конкурстарға қатысуына ықпал ету, 
нетворкинг дамыту және т.б.

Жыл сайынғы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-де өтетін Түлектер күні – 
бұл әдемі және қуатты дәстүрдің 
сыйы ғана емес, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының жетекші 
университетінің ғылыми және шығар-
машылық интеллигенциясы ұрпақ-
тарының арасындағы байланысты 
нығайтатын және университеттің үздік 
құндылықтарын таратуға ықпал ететін 
шара болды.

Экономика және 
бизнес жоғары мектебі

Қатысқандардың жалпы саны 
62 қатысушыны құрады. Шараның 
модераторы тарих, археология және 
этнология факультетінің деканы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор Меңдігүл 
Сағатқызы Ноғайбаеваның кіріспе 
сөзінен кейін, Құттықтау сөзді әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
ректоры Ғалым Мұтанов бастап,  әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Түлектер Ассоциациясының Президенті, 
бүгінде Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің төрағасы 
қызметін атқаратын университет түлегі 
Қайрат Әбдіразақұлы Мәмидің салтанатты 
құттықтауымен жалғасын тапты.

Осыдан кейін, Жоба инициаторы 
– әл-Фараби атындағы Түлектер 
Ассоциациясы болып табылатын 
«Тәлімгерлік–әркімге үлкен мүмкіндіктің 
бастауы» презентациясы көрсетіліп, 
артынан түлектер «Болашаққа ұмтылған 
университет» әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің бүгінгі 
жетістіктері жайлы видеороликті  
тамашалады. Салтанатты мереке 
факультеттің Түлектер Ассоциациясы 
жұмысымен, факультет жетістіктеріне 
арналған презентацияны тамашалаумен 
жалғасты.

Тарих, археология және этнология факультеті «Түлектер күні» мерекесін алғаш 
рет zoom жүйесінде онлайн форматта салтанатты  түрде өткізді. Бұл шараға 
тарих, археология және этнология факультетінің мерейлі 1975, 1980, 1985, 
1990, 2000 жылдарғы түлектері және басқа да жылдары бітірген түлектеріміз 
қатысты. 

Конференция танымал факультет 
түлектерінің видеоқұттықтаулары түрінде 
өз жұмысын жалғастырды. Олардың 
қатарында, 1979 жылғы түлек, Қазақстан 
Республикасы ҚР МОМ директоры Нұрсан 
Әлімбай, ҚР Ұлттық музейінің ғылыми 
қызметкері тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Жакен Таймағанбетов, 
1996 жылғы түлек, ҚР Президент Архиві 
Директорының орынбасары Қ.Ш. Алим-
газинов, Л. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінде кафедра 
меңгерушісі қызметін атқарушы 2000 
жылғы түлек Ұлан Үмітқалиев сынды 
танымал түлектеріміз өз Альма-
матерлеріне жүрекжарды пікірлерін 
білдірді.  Шараға Қазақстанның барлық 
өңірлерінен және алыс, жақын шет 
елдерден жалпы саны 80-нен аса түлек 
қатысты.

Онлайн конференция жұмысын 
қорытындылаған факультет деканы 
барлық түлектерге сәттілік тілеп, 
қатысушылар бірге «Армандастар» әні 
әуені аясында видео клип көрсетілді.

Шараға қатысқан Түлектер жақсы 
әсермен әнді бірге орындап, шара өзінің 
мәресіне жетті.

Тарих, археология және 
этнология факультеті
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В Казахском национальном университете имени аль-Фараби 
состоялась первая онлайн-защита диссертации

ALMA MATER

ҚазҰУ-да «Түлектер 
ассоциациясының» жыл сайын 
өткізетін дәстүрлі түлектер 
кездесуі Әлемдік пандемияға 
байланысты биыл онлайн 
форматта өтті. Аталмыш шара 
Шығыстың ұлы ғалымы 
Әбу Насыр әл-Фарабидің 
1150 жылдығына арналды. 

Журналистика факультетінің баспаг ерлік 
редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасы 
ұйымдастырған кездесуді кафедра меңгерушісі, 
ф.ғ.д., доцент  Айгүл Рамазан ашты. Ол өз сөзінде 
түлектерді жұдырықтай жұмылдырудың 
маңыздылығын атап өтіп, қатысушыларға 
кафедраның өткен жылдағы жетістіктері, 
оқу үрдісіне жаңа технологияларды енгізу 
және болашаққа арналған жоспарлар жөнінде 
айтып берді. Модератор ретінде кафедра 
түлектеріне үлкен үміт артатынын білдір-
ді.                                      

Ресми бөлімнен кейін, кафедраның аға 
оқытушысы Дәрмен Смайыл сөз алып, алдағы 
оқу жылында тәлімгерлік жұмысты дамыту 
мақсатында түлектерді кафедра ісіне тартуға 
көп көңіл бөлу көзделіп отырғанын, алдымен 
студенттермен шеберлік сағаттарын өткізу 
үшін кездесулерге шақырылып, білімгерлерді өз 
мамандығы бойынша қызметтің практикалық 
қыр-сырымен таныстыру керектігін атап өтті. 
Кафедра кері байланыс орнатып, студенттерді 
түлектер еңбек ететін мемлекеттік мекемелерге, 
бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық 
ұйымдарға шақыруға мүмкіндік туғызудың 
маңыздылығын ерекше атап өтті.    

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, журналистика  факультетінің 
баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік 
өнер кафедрасының ұжымы мен ұстаздары 
«Баспа ісі» мамандығын бітірген түлектеріміздің 
егеменді ел игілігі жолында атқарып жатқан 
абыройлы қызметтері үшін қуанады, әрі зор 
мақтаныш санайды. 

«Әр университеттің жетістігі ол – түлектері. 
Ал, түлектердің міндеті осы қарашаңырақтан 
алып шыққан білімді ел игілігіне жұмсауда 
аянбай еңбек ету. Біз сіздерге біліммен ғана емес, 
адами қасиетті дарыта білдік деп ойлаймыз»- 
деген кафедрамыздың ардагер ұстазы ф.ғ.к., 
доцент Қоңыр Мұқатаева қатысушыларды 
түлектер күнімен құттықтай отырып, аналық 
ақ батасын берді. Ақжарма ақ тілегін білдірген 
кафедрамыздың аға оқытушысы Лариса 
Мухамадиева да шәкірттердің игі істеріне 
қуанатынын айтып, өз тілегін жеткізді. 

Одан әрі модераторлықты жалғастырған аға 
оқытушы Дәрмен Смайыл кафедраның үздіктер 
қатырынан табылуына мұрындық болған 
ұстаздарымыздың бірі, факультет деканы 
Сағатбек Медеубекке сөз беріп, ол кафедраның 
негізгі жетістеріне тоқталды. «Баспа ісі және 

редакциялау» деп аталған кафедраның 
алғашқы тынысынан бастап, салмақты бағытқа 
бет бұрған бүгінгі «баспагерлік редакторлық 
және дизайнерлік өнер кафедрасының» 
басты ерекшеліктерін атап өтіп,  бірнеше 
түлекті ұшырған кафедрада «магистратура» 
ашылғанын, ғылыми бетбұрыстың тың 
жаңалықтарына тоқталды. Сондай-ақ, баспа 
саласындағы қызметке дайын боп келетін 
түлектердің құзіретті болып шығатынына 
сенім артатынын жеткізді. Тәжірибелі кафедра 
ұжымына ғылыми табыс тілеп, кафедра беделін 
арттыруда аянбай еңбек ету үшін әріптестері 
мен түлектерге шығармашылық табыс тіледі. 

Дәстүрінен жаңылмаған альма-матер биыл 
түлектерімен кездесуді асыға күтті. Баспагерлік-
редакторлық және дизайнерлік өнер 
кафедрасының онлайн жүздескен ұстаздары 
мен шәкірттері «Альма матер» дайындаған 
«КазНУ-университет устремленный в будущее» 
деректі бейнекөрінісін тамашалады. Әсерленді, 
кеуделерін мақтаныш кернеді.

Сондай-ақ, «Ахыска» газетінің тілшісі 
Қалбинұр Хошназаровадан (19 жылдық 
түлек), танымал сазгер-әнші Роза Әлқожадан 
(18 жылдық түлек), PhD докторы Алма 
Сайлауқызынан (15 жылдық түлек) және ұлт 
айнасы бола білген «Хабар», «Қазақстан», 
«Мәдениет» телеарналарында редакторлық 
қызмет атқарған түлегіміз Жанат 
Қасымбековадан (10 жылдық түлек) Түлектер 
күніне арналған бейнеқұттықтаулар келіп түсті.

Кафедра ұстаздары түлектер жолдаған 
бейнеқұттықтауларды тамашалап, одан әрі 
әртүрлі тақырыптарда пікір алмастырды. «Баспа 
ісі» мамандығын 5 жыл бұрын тамәмдаған 

Мадина Сапарғалиева, Балауса Еркінбек, Айдана 
Қуантханова, Досжан Балабекұлы, Мерей Лесхан 
секілді түлектеріміз Өздері оқыған жылдарда 
кафедра атауының «Баспа ісі және дизайн» деп 
аталатынын еске түсіріп, қызықты сәттерімен 
бөлісті. Жас буын «Диплом челленджі» деген 
бейнесюжет дайындап, құттықтау жолдады. 
Кураторы Қарлығаш Мергенбаевамен бірге 
өздері де онлайн кездесуге қатысып, өзге де 
қайтыс болған Бақыт Оқанқызы, Абдул-Хамид 
Мархабаев сынды ұлағатты ұстаздарын еске ала 
тебіренді. Сондай-ақ, «Алматы» телеарнасының 
редакторы, «Баспа ісі» мамандығын қызыл 
дипломмен бітірген шәкірттеріміздің бірі –
Аяулым Көлжігіт те ақжарма ақ тілегі мен өз 
пікірлерін ортаға салды.  

Одан әрі өз тілектерімен, салмақты салиқалы 
оң пікірімен сөз алған түлектеріміздің бірі - ҚР 
Мәдениет қайраткері, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, танымал айтыскер ақын 
Cерік Қалиев «Баспа ісі» мамандығының 
магистратурасына келуге итермелеген 
заманның талабын айта келе,  ҚазҰУ-дың өзге 
университеттерден биік тұратын беделіне 
тоқталды. Баспа саласында үйренген теориялық 
тәжірибені өндірісте қолданып, бірнеше 
баспаларда басшылықта болған ол Баспа ісіне 
«өнер мен шығармашылықтың қосындысы» 
деген баға берді. Ал, ұйғыр мектебін бітірген 
Калбинұр Хошназарова қазақ тілін ҚазҰУ 
қабырғасында жетік үйренгенін еске ала 
отырып, бүгінде «Ахыска» газетінің ұйғыр-
орыс-қазақ тілді  «тілшісі» екенін қуана жеткізді. 
Әлемдік бестселлер аударып танылған Шынар 
Әбілда секілді түлегіміз кафедра студенттеріне 
шеберлік сағаттарын өткізіп жүрген танымал 

шәкірттердің бірі. Ол өзі оқыған студенттік 
жылдарға шегініс жасап, сол жылдарда (18 жыл 
бұрын) кафедра меңгерушісі ф.ғ.д., профессор 
Бауыржан Жақып пен ф.ғ.к. Қайрат Сақ сынды 
ұстаздарының болғанын еске алды. Ұлт мүддесі 
үшін жұмыс жасайтын мүмкіндіктердің 
ашылуын бүгінгі студенттерге тілей отырып, 
кітап бизнесіне қатысты ойларын ортаға салды. 
Кафедрамыздың мақтаулы шәкірттерінің 
бірі Алма Сайлауқызы бүгінде Л. Гумилев 
атындағы Евразия ұлттық университетінің 
докторантурасын бітіріп, PhD докторы 
дәрежесін алған шәкірттердің бірі. Осыдан 15 
жыл бұрын Шериаздан Елеукеновтей ұстазынан 
«Кітап негіздері» дәрісін тыңдағанына, 
осы кафедраның түлегі болғанына аса 
мақтананатынын жеткізді. Кітапқа деген 
махаббат пен құрметті осы кафедрада 
қалыптастырып, редакциялау машығын 
жетік меңгеруді үйреткен ұстаздарына 
ерекше ықыласын жеткізді. Кафедраның Серік 
Абдрайымұлы, Асқар Егеубай, Жарылқасын 
Нұсқабай,  Нұрғали Ораз, бүгінде кафедра 
меңгеруші Айгүл Рамазан секілді ұстаздарын 
еске ала отырып, олар берген білім арқылы көне 
кітаптар мен журналдардың тарихына терең 
бойлап, санаға сіңіргендерін атап өтіп, тәлім-
тәрбие берген барша ұстаздарына алғысын 
жеткізді. 

Сондай-ақ, кафедра түлектері Әділет 
Мұсахаевтың–Бақ.кз порталының тілшісі, 
Перизат Әбілдаева–көпбалалы ана; Гүлмира 
Сүлейменова-көпбалалы ана; Гүлдана 
Сарғасқаева–аудармашы; Гауһар Қарағұлова– 
педагогика ғылымдарының магистрі; Ақерке 
Маймақова–HR директор; Ақбота Әзірбектің  
Алматы облыстық полиция департаментінің 
баспасөз хатшысы қызметінде жүргендерін 
білдік. Ал 15 жылдық түлектер баспа ісінде оқып 
жүрген студенттерге 50 000 теңге көлемінде 
шәкіртақы тағайындады.

Жалпы,  Түлектер күніне арналған Онлайн 
кездесу өте жоғары деңгейде өтті. Ұстаздар мен 
шәкірттер екі сағатқа жуық дидарласып, ҚазҰУ 
дайындаған «Армандастар» клипіндегі  әнді 
қосыла орындап, онлайн кездесуді қимастықпен 
қорытындылады.

Нұрлыайым ДАНАЕВА,
Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік 

өнер кафедрасының 
аға оқытушысы, 

«ZOOM» платформасындағы онлайн 
кездесудің үйлестірушісі

ҚазҰУ-да дәстүрлі Түлектер 
күні аясында университеттің 
философия-экономика 
факультетінің 1980 жылғы 
түлектерінің онлайн кездесуі 
өтті.  

Философия және саясаттану 
факультетінің философия кафедрасы 
ұйымдастырған кездесуге Иерусалим, 
Мәскеу, Бішкек, Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент, Тараз, Атырау қалаларының 
жоғары оқу орындары мен мемлекеттік 
ұйымдарында қызмет атқарып, өз 
елдерінің дамуына ерекше үлес қосып 
жүрген 1980 жылғы түлектер, еліміздің 
ЖОО-ның, кафедраның оқытушылары, 
кафедра студенттері, магистранттары мен 
докторанттары қатысты. 

Кездесуге қатысушылар ҚазҰУ ректоры 
Ғ.Мұтановтың, ҚР Конституциялық Кеңес 
Төрағасы Қ.Мамидің құттықтауларын, 
ҚазҰУ, кафедра жетістіктері туралы 
видеобаяндамаларды зор ықыласпен 
тыңдады. Жиында  кафедра профессоры 
М. Хасанов, философия профессоры 
К.Сатыбалдина (АҚШ), Яд Вашем 
мемориал орталығының құжаттар 
бөлімінің меңгерушісі А.Зенгин (Израиль), 

Қырғыз-Славян университетінің профес-
сор лары А.Бұғазов, А.Қангелдиев, 
Қырғызстанның «Нарсу» шаруашылық 
орталығының төрағасы, Қырғызстан 
ауыл шарушылығының еңбек сіңірген 
қызметкері А.Сұлайманбеков, Л.Гумилев 
атындағы ЕҰУ философия кафедрасының 
меңгерушісі, профессор Ғ.Т.Телебаев, 

Жетісу мемлекеттік университетінің 
доценті Б.Шомшекова, ҚазҰУ философия 
кафедрасының профессоры С.Еділбаева, 
ОҚМУ доценттері М.Таубаева, Г.Есіркепова 
және тағы басқа түлектер сөз сөйлеп, 
тілектерін жеткізіп, өз жетістіктеріне 
бұрынғы КазГУ, қазіргі әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде 

алған сапалы білімнің арқасында жеткенін 
атап өтті.  Олар университет ұсынған 
«Тәлімгерлік» жобасын мақұлдап, қолдауға 
дайын екендіктері туралы баяндады. 
Кездесуге қатысушылар 1980 жыл 
түлектері туралы кафедра дайындаған 
видеофильмдерден үлкен әсер алды 
және осындай шараны ұйымдастырған 
университет пен кафедраға алғыстарын 
жеткізді.

Онлайн форматтағы кездесуге 
факультеттің жүзге жуық түлектері, 
ұстаздары мен студент, магистрант, 
докторанттары да қатысты.  Шарада 
түлектер студенттік өмірдің қайталанбас 
сәттерін еске алып, білім-ғылым саласында 
өмірлік бағыт берген ұстаздарын 
мақтанышпен еске алды. Сонымен қатар, 
олар Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150, 
Абайдың 175 жылдығына тоқталып, 
жас буынның сұрақтарына жауап беріп, 
тамаша сұхбат алаңына айналды. 

Гүлжихан НҰРЫШЕВА,
философия кафедрасының меңгерушісі,

ҚазҰУ-дың философия-экономика 
факультетінің 1980 жылғы түлегі
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«Ресей мен Қазақстанның жоғары оқу орындарында қалдықтарды тұрақты 
басқарудағы мамандарды дайындаудың құзыреттілігін арттыру» бойынша вебинар өтті

Бүкіл ел үшін қиын кезеңде ҚазҰУ-дың медицина және денсаулық 
сақтау факультетінің дәрігер сертификаты бар 50-ден астам 
магистранты мен докторанты коронавирусқа қарсы күрестің алдыңғы 
қатарында. Олар аса қауіпті дерт жұқтырған және науқастармен 
байланыста болған адамдарды қабылдайтын ауруханаларда жұмыс 
істеп, өлімге әкелетін вирусты жеңу үшін қомақты үлестерін қосуда.

Медицина факультетінің барлық 
клиникалық кафедраларының 
оқытушылары өздерінің кәсіби 
міндеттерін орындай отырып, 
науқастарды емдеп және олардың 
өмірі мен денсаулығы үшін күресуде. 
Қазіргі уақытта инфекционистер, 
пульмонологтар және реаниматологтар 
тәулік бойы Алматы қаласының 
медициналық мекемелерінде қызмет 
атқаруда. Эпидемиологтар қоршауға 
алынған карантиндік нысандарда және 
блокпостарда жұмыс істеп, науқастарды 
және олармен байланыста болған 
адамдарды тасымалдаумен айналысуда.

Сонымен қатар, 20 интерн ҚазҰУ-
дың медициналық диагностикалық 

орталығында және №1 қалалық 
ауруханада волонтерлер ретінде көмек 
көрсетуде. Ол жерде карантин кезеңінде 
вирусты жұқтырғандармен байланыста 
болған емделушілерге арналған 400 
төсек орны қарастырылған провизорлық 
стационары ашылған.

Саясат және денсаулық сақтауды 
ұйымдастыру кафедрасының 
оқытушылары да осындай игі бастамадан 
шет қалмады. Олар жедел түрде көп 
рет қолданылатын маскаларды тігуді 
ұйымдастырып, дезинфекциялаушы 
және қорғаныш құралдары бар арнайы 
пакеттерді жинақтап, әріптестері мен 
студенттерге табыс етті.

Учеными КазНУ им. аль-Фараби разработан антисептик, который 
может применяться в медицинской практике и в профилактике 
коронавируса.

Ученые НИИ «Новые химические 
технологии и материалы» КазНУ им. 
аль-Фараби в коллаборации с японскими 
коллегами из Университета Сайтамы 
разработали технологию по созданию 
новых эффективных дезинфицирующих 
средств и кожных антисептиков. 
Предварительные испытания в 
медицинских учреждениях страны 
показали высокую эффективность 
действия разработанных составов, 
имеются положительные отзывы.

Например, в ходе совместной работы 
был разработан кожный антисептик, 
предназначенный для обработки рук 
хирургов и медицинского персонала, 

а также кожи операционного и 
инъекционного поля. Эффективность 
антисептика подтверждена заключением 
аккредитованной лаборатории Нацио-
нального научного центра особо опасных 
инфекций им. М. Айкимбаева.

Сегодня учеными КазНУ также 
проводятся исследования по использо-
ванию экстрактов растений, произ-
растающих в Казахстане, в составе 
дезинфицирующих средств и 
кожных антисептиков. Частичная 
замена химических компонентов на 
растительные экстракты позволит 
получить новые эффективные и удобные в 
использовании препараты.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Фараби Әлемі» атты студенттер мен жас 
ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясын және 
«Үздік Жас Ғалым» байқауын өткізді. 

COVID-19 коронавирустық инфек-
ция сын таратпауға бағытталған іс-
шараларға байланысты, әл-Фараби 
атындағы Қазақ үлттық университеті 
заманауи ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдана отырып, 
дистанциондық (қашықтан) формат тағы 
қызметін жүзеге асыруда.

Сәуір айында әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да ұйымдастырылатын жыл 
сайынғы дәстүрлі «Фараби Әлемі» атты 
студенттер мен жас ғалымдардың 
халықаралық ғылыми конференциясы 
биылғы жылы онлаин форматында 
өткізілді. Жоғары деңгейде өткен 
конференцияның секциялық отырыс 
жұмыстарына республиканың, жақын 
және алыс шетелдердің университеттері 
мен институттарының, ғылыми 
орталықтарының студенттері, 
магистранттары, докторанттары мен жас 
ғалымдары белсенді қатысты.

Жалпылама алғанда 3094 аса баяндама 
тыңдалды, оның 383 қатысушысы 
Қазақстанның басқа ЖОО-нан болса, 117-
сі жақын және алыс шет елдерден.

Конференция аясында 122 секция 
факультеттерде жұмыс істеп, 70-ке жуық 
дөңгелек үстел мен ғылыми семинарлар 
және т.б. іс-шаралар өткізілді.

Конференция қорытындысы бойынша 
48 студент университет ректоры Ғалым 

Мұтановтың дипломдарымен және 
ақшалай сыйлықтармен марапатталды.

Сонымен қатар, ғылыми конференция 
аясында дәстүрлі «ҚазҰУ-дың Үздік 
жас ғалымы» атты байқауы өткізілді. 
Байқаудың мақсаты – әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың жас ғалымдарына 
ұйымдастырушылық-әдістемелік қолдау 
көрсету, ғылыми-инновациялық қызметін 
белсенді жүргізуге ықпал ету, олардың 
ғылыми жетістіктерін көпшілікке тарату, 
ҒЗЖ нәтижелерін оқу және өндірістік 
процестерге енгізу.

Байқау жеңімпаздарын анықтаудың 
негізгі өлшемдері (белгілері) 
жарияланымдық белсенділік 
көрсеткіштері, оның ішінде халықаралық 
рейтингтік басылымдарда, құқық қорғау 
құжаттарының (патенттер, авторлық 
куәліктер) болуы, ғылыми жобаға қатысу 
немесе басшылық ету және т. б. болып 
табылады.

Байқаудың комиссия мүшелерінің 
шешімі бойынша ең жоғары нәтиже 
көрсеткен ҚазҰУ-дың 16 жас ғалымы 
анықталды. Байқау жеңімпаздары 
университет ректоры Ғалым Мұтановтың 
дипломдарымен және 60 000 теңге 
көлеміндегі ақшалай сыйақылармен 
марапатталды. 

Баспасөз қызметі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті механика-
математика факультетінде жас ғалымдар мен студенттердің 
«Фараби әлемі» конференциясы алғаш рет онлайн режимде өтті.

6-9 сәуір аралығында өткен 
конференция аясында «Математика», 
«Тұтас орта механикасы», «Теориялық 
және қолданбалы механика» 
және «Ғарыштық техника және 
технологиялар», «Есептеу математикасы 
және математикалық моделдеу» 
секциялары жұмыс істеп, барлығы 100-
ден аса баяндамалар тыңдалды. Жас 
ғалымдардың баяндамалары қазіргі таңда 

өзекті болып табылатын қайта жаңаратын 
энергия көздері, робототехникалық 
жүйелер, ғарыш аппараттарын және оның 
құраушыларын жобалау, математика және 
математикалық моделдеу тақырыптарын 
қамтыды.

Үздік баяндама жасаған студенттер 
дипломдар және арнайы грамоталармен 
марапатталды.
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Факультет востоковедения КазНУ совместно с Университетом Саудовской Аравии Аль-Жуф провел 
международный онлайн-семинар по изучению арабского языка.

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ – 19

1. Декан-1.
2. Кафедра биофизики и биомедицины: 
заведующий кафедрой-1;
ст.преподаватель-5.
3. Кафедра биоразнообразия и биоресурсов: 
доцент-1; ст.преподаватель-3.
4. Кафедра молекулярной биологии и 
генетики: заведующий кафедрой-1;
профессор-1; ст.преподаватель-1.
5. Кафедра биотехнологии: заведующий 
кафедрой-1; профессор-1; доцент-2; 
ст.преподаватель-1.

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ – 16

1. Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии: 
заведующий кафедрой-1;
старший преподаватель-1.
2. Кафедра китаеведения: заведующий 
кафедрой-1; ст.преподаватель-3;
преподаватель-2.
3. Кафедра Дальнего Востока: заведующий 
кафедрой-1; доцент-1.
4. Кафедра Тюрксой: профессор-1; доцент-2; 
ст.преподаватель-3.

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – 15

1. Декан-1.
2. Кафедра метеорологии и гидрологии: 
ст.преподаватель-2.
3. Кафедра рекреационной географии и 
туризма: заведующий кафедрой-1;
доцент-2; ст.преподаватель-1; преподаватель-1.
4. Кафедра картографии и геоинформатики: 
заведующий кафедрой-1;
ст.преподаватель-2.
5. Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому 
развитию: доцент-1;
ст.преподаватель-1;
6. Кафедра географии, землеустройства и 
кадастра: ст.преподаватель-2.

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, 
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ – 17

1. Декан-1.
2. Кафедра истории Казахстана: доцент-3; 
ст.преподаватель-3.
3. Кафедра Всемирной истории, 
историографии и источниковедения:
профессор-2; доцент-3; ст.преподаватель-2.
4. Кафедра археологии, этнологии и 
музеологии: заведующий кафедрой-1;
ст.преподаватель-2.

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ – 9

1. Декан-1.
2. Заместитель декана по учебно-
методической и воспитательной 
работе-1.
3. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.
4. Кафедра международных отношений 
и мировой экономики: 
доцент-2; ст.преподаватель-2.
5. Кафедра международного права: 
ст.преподаватель-1;
6. Кафедра дипломатического перевода: 
ст.преподаватель-1.

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ – 10

1. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.

2. Кафедра печати и электронных СМИ: 
доцент-1; ст.преподаватель-4.
3. Кафедра ЮНЕСКО, международной 
журналистики и медиа в
обществе: ст.преподаватель-2.
4. Кафедра издательско-редакторского и 
дизайнерского искусства:
ст.преподователь-2.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И 
ПОЛИТОЛОГИИ – 32

1. Заместитель декана по учебно-
методической и воспитательной 
работе-1.
2. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.
3. Кафедра социологии и социальной 
работы: доцент-1; ст.преподаватель2; 
преподаватель-1.
4. Кафедра политологии и политических 
технологий: доцент-2;
ст.препадаватель-2.
5. Кафедра религиоведения и 
культурологии: профессор-5;
преподаватель-1.
6. Кафедра общей и прикладной 
психологии: заведующий кафедрой-1;
профессор-1; доцент-1; 
ст.преподаватель-1.
7. Кафедра педагогики и 
образовательного менеджмента; 
профессор-2;
доцент-2; ст.преподаватель-2; 
преподователь-1.
8. Кафедра философии: заведующий 
кафедрой-1; профессор-1; доцент-1;
ст.преподаватель-2.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ – 31

1. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.
2. Кафедра фундаментальной 
математики: заведующий кафедрой-1;
профессор-2; доцент-2; 
ст.преподаватель-2.
3. Кафедра механики: профессор-2; 
ст.преподаватель-2; преподаватель-2.
4. Кафедра дифференциальных 
уравнений и теории управления:
профессор-2; доцент-3; 
ст.преподаватель-3; преподаватель-2.
5. Кафедра математического и 
компьютерного моделирования:
заведующий кафедрой-1; профессор-2; 
доцент-2; ст.преподаватель-2.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – 13

1. Декан-1.
2. Заместитель декана по учебно-
методической и воспитательной 
работе-1.
3. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.
4. Кафедра искусственного интелекта и 
Big Data: заведующий кафедрой-1;
доцент-1; ст.преподаватель-2;
5. Кафедра информатики: заведующий 
кафедрой-1; доцент-1;
ст.преподаватель-1.
6. Кафедра информационные системы: 
заведующий кафедрой-1; доцент-1;
старший преподаватель-1.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 9

1. Кафедра физики плазмы, 
нанотехнологии и компьютерной 
физики:

ст.преподаватель-3.
2. Кафедра физики твердого тела и 
нелинейной физики: доцент-1;
ст.преподаватель-1.
3. Кафедра теоретической и ядерной 
физики: ст.преподаватель-2.
4. Кафедра теплофизики и технической 
физики: доцент-1;
ст.преподаватель-1.

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И 
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ – 15

1. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.
2. Кафедра аналитической, коллоидной 
химии и технологии редких
элементов: заведующий кафедрой-1; 
доцент-1.
3. Кафедра общей и неорганической 
химии: заведующий кафедрой-1;
профессор-1; доцент-1.
4. Кафедра химии и технологии 
органических веществ, природных
соединений и полимеров: доцент-1; 
ст.преподаватель-1.
5. Кафедра физической химиии, 
катализа и нефтехимии: доцент-1;
ст.преподователь-2.
6. Кафедра химической физики и 
материаловедения: доцент-2;
ст.преподаватель-2.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И 
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ – 24

1. Декан-1.
2. Заместитель декана по учебно-
методической и воспитательной 
работе-1.
3. Заместитель декана по научно-
инновационной деятельности и
международным связям-1.
4. Кафедра казахской литературы и 
теории литературы: преподаватель-1.
5. Кафедра казахского языкознания: 
профессор-1; ст.преподаватель-1;
преподаватель-1.
6. Кафедра русской филологии и 
мировой литературы: доцент-1;
ст.преподаватель-2.
7. Кафедра общего языкознания и 
европейских языков: ст.преподаватель-3; 
преподаватель-1.
8. Кафедра иностранной филологии и 
переводческого дела: заведующий
кафедрой-1; доцент-1; преподаватель-1.
9. Кафедра иностранного языка: 
заведующий кафедрой-1;
ст.преподаватель-6.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 8

1. Кафедра гражданского права и 
гражданского процесса, трудового
права: ст.преподаватель-1;
2. Кафедра таможенного, финансового и 
экологического права:
ст.преподаватель-1.
3. Кафедра теории и истории 
государства и права, конституционного 
и администртивного права: профессор-1; 
доцент-1.
4. Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса, криминалистики:
доцент-4.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И 
БИЗНЕСА – 17

1. Кафедра экономики: заведующий 
кафедрой-1; доцент-1;
ст.преподаватель (с ученой степенью)-1; 
ст.преподаватель-2.
2. Кафедра учета и аудита: 

ст.преподаватель-1.
3. Кафедра бизнес технологий: 
заведующий кафедрой-1; 
ст.преподаватель-5.
4. Кафедра менеджмента и маркетинга: 
профессор-2; доцент-3.

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНЫ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 34

1. Декан-1.
2. Кафедра физического воспитания и 
спорта: доцент-1; ст.преподователь-4.
3. Кафедра клинических дисциплин: 
профессор-7; доцент-6;
ст.преподаватель-12; преподователь-3.
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – 5
1. Кафедра языковой и 
общеобразовательной подготовки 
иностранцев:
заведующий кафедрой-1; 
ст.преподаватель-3.
2. Кафедра довузовской подготовки: 
заведующий кафедрой-1.
ВСЕГО: 274 вакансии

СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:  
до 19 июня 2020 года включительно.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на имя ректора университета;
2. личный листок по учету кадров;
3. автобиография;
4. нотариально заверенные копии 
дипломов о высшем образовании,
академической и ученой степени;
5. аттестат о наличии ученого звания;
6. список научных работ и изобретений 
(при наличии);
7. анкета;
8. характеристика с последнего места 
работы;
9. копии сертификатов о переподготовке и 
повышении квалификации (при
наличии);
10. копия трудовой книжки.
11. личная медицинская книжка 
(медицинская справка формы №086) и
снимок флюорографии.

Требования, предъявляемые к 
участникам конкурса:
1. Обязательное знание и соблюдение 
Кодекса корпоративной культуры
преподавателя и сотрудника КазНУ им. 
аль-Фараби;
2. наличие ученой степени и звания;
3. опыт работы в научно-образовательной 
организации;
4. учебно-методические труды (изданные 
по рекомендации РУМС МОН РК
в известных отечественных и зарубежных 
изданиях);
5. активное участие в научных 
исследованиях и/или международных
проектах;
6. знание иностранного языка 
(обязательное для претендующих 
на занятие вакантых должностей 
кафедр языковой и международной 
направленности);
7. наличие публикаций в изданиях, 
рекомендованных МОН РК в
международных научных журналах, 
входящих в информационные базы
Thomson Reuters и Scopus.

Документы принимаются по адресу: 
г.Алматы, пр.аль-Фараби, 71, КазНУ,
ректорат (каб. №703, 704), в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 ч. (Управление
человеческими ресурсами и архивном).
Телефоны для справок: 8 (727) 377 35 35, 
377 33 30 (вн. 11-71, 11-73), 
факс-377 33 44.
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Коронавирусная инфекция - 
острое вирусное заболевание с 
преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей, 
чаще в виде ринита, или ЖКТ по 
типу гастроэнтерита. Этиология 
Возбудитель - РНК-геномные 
вирусы рода Coronavirus семейства 
Coronaviridae. 

Патогенными для человека 
признаны респираторные и кишечные 
коронавирусы. У человека доминируют 
респираторные коронавирусные 
инфекции, регистрируемые повсеместно 
как «банальная простуда» или ОРВИ. 
Вирусы неустойчивы во внешней 
среде. Мгновенно разрушаются при 
температуре 56°С, а при 37°С - за 10-15 
мин. Хорошо переносят замораживание. 
Резервуар и источник инфекции - 
больной человек. Период контагиозности 
больного неопределённо долгий. 
Механизмы передачи - воздушно-
капельный и фекально-оральный. 
Естественная восприимчивость людей 
высокая, к возбудителю чувствительны 
все возрастные группы населения. 
Основные эпидемиологические 
признаки. Коронавирусные инфекции 
распространены повсеместно, составляя 
4,2-9,4% всех ОРВИ. Заболеваемость 
имеет семейный характер. Отмечают 
спорадические случаи и эпидемические 
вспышки. Болеют преимущественно 
дети и подростки. У взрослых болезнь 
чаще всего протекает малосимптомно 
или стёрто. Для респираторных 
поражений характерна сезонность с 
пиком в зимние и весенние месяцы. 
Описаны вспышки, протекающие лишь 
с симптомами поражения ЖКТ, у детей 
и обслуживающего персонала больниц и 

детских учреждений. Патогенез изучен 
недостаточно. Входными воротами 
для возбудителя может быть слизистая 
оболочка верхних дыхательных путей; 
в этих случаях болезнь развивается по 
типу ОРВИ, у детей иногда поражение 
распространяется на бронхи и лёгкие. 
При реже встречающемся фекально-
оральном механизме передачи 
заболевание проявляется в виде 
гастроэнтерита. Клиническая картина. 
Инкубационный период ограничен 
2-3 днями. Характерны недомогание, 
умеренная головная боль, боль при 
глотании, чихании, выраженная ринорея. 
Интоксикация слабая, температура тела 

чаще нормальная или субфебрильная. 
Общая продолжительность проявлений 
не превышает 5-7 дней. У детей иногда 
возникает симптоматика поражения 
нижних отделов дыхательного тракта: 
кашель, боли в груди при дыхании. Реже 
заболевание протекает по типу острого 
кратковременного гастроэнтерита 
без сопутствующих симптомов со 
стороны верхних дыхательных путей. 
Лечение проводят симптоматическое 
лечение. Профилактика и меры борьбы. 
Средства специфической профилактики 
не разработаны. Проводятся 
профилактические мероприятия, как 
при гриппе и ОРВИ. 

В целях предупреждения заражения 
короновирусной инфекцией гражданам 
настоятельно рекомендуется 
воздержаться от поездок в Саудовскую 
Аравию, Катар, ОАЭ без острой 
необходимости.

При выезде в указанные страны в 
случае необходимости рекомендуется 
использовать защитные маски и 
воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей и контактов 
с больными людьми с высокой 
температурой.

Для профилактики заболевания 
рекомендуется регулярное 
проветривание помещений, влажная 
уборка, соблюдение правил личной 
гигиены.

При появлении симптомов 
респираторных заболеваний необходимо 
надеть маску и незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью.

При появлении лихорадки или 
гриппоподобных симптомов при 
возвращении из поездки необходимо 
своевременно обратиться к врачу, 
предоставив информацию о посещенных 
странах и сроках пребывания.

Е. ТАРКИНСКИЙ,
Главный государственный санитарный 

врач УККБТУ Бостандыкского района

М. ЖАНСЕИТОВА,
Руководитель отдела эпидемического 

надзора УККБТУ Бостандыкского района  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 10 студенті оқу мен ғылыми 
жобалардағы айтулы жетістіктері үшін Ресей халықтар достығы 
университетінің (РХДУ) «Top student mobility» стипендиясына ие 
болды.

«Top student mobility» байқауының 
мақсаты – РХДУ-да желілік форматта 
білім алатын студенттердің академиялық 
ұтқырлық бағдарламаларын дамыту және 
қолдау болып табылады.

Байқау нәтижелері бойынша әлемнің 
әртүрлі елдерінен – Франция, Австрия, 
Италия, Испания, Иран, Армения, 
Беларусь, Тәжікстан және Қазақстаннан 30 
жеңімпаз анықталды. ҚазҰУ студенттері 
оқу үлгерімі мен жобаларға деген ғылыми 
көзқарасы үшін барлық стипендиялардың 
үштен біріне ие болды. Олардың 

әрқайсысы шамамен 250 мың теңгеден 
тұратын бір реттік көмек алды.

ҚазҰУ-дың физика және технология, 
химия және химиялық технология, 
филология және әлем тілдері, география 
және табиғатты пайдалану факультетінің 
студенттеріне Ресей халықтар достығы 
университетінің арнайы стипендиялары 
берілді.  

Жеңімпаздарды құттықтаймыз!

Өз тілшімізден

По итогам предметного рейтинга «QS World University Ranking by 
Subject 2020» КазНУ им. аль-Фараби вошел в топ-100 лучших вузов мира 
по специальности «Современное языкознание».

В QS «WUR by Subject» были проранжированы 
более 1200 университетов мира в пяти 
предметных областях. Методология рейтинга 
строится на основе четырех ключевых 
показателей: академическая репутация, 
репутация среди работодателей, цитируемость 
научных статей и индекс Хирша. Рейтинг 
составлен с учетом мнения более 95 тыс. 
преподавателей, 45 тыс. работодателей, а также 
данных, взятых из базы данных «Scopus».

По сравнению с прошлым годом 
казахстанский университет значительно 
улучшил свои показатели и усилил позиции 
в «QS WUR by Subject». Так, по специальности 
«Современное языкознание» КазНУ входит в 
топ 51-100 лучших вузов мира, «Лингвистика» 
в топ 201-250, «Английский язык и литература» 
и «Правоведение» в группу 251-300. Также в 
данный рейтинг впервые вошли специальности 

«Математика» (топ 351-400), «Экономика 
и эконометрика» (451-500), «Физика и 
астрономия» (551-600). В предметной 
области «Искусство и гуманитарные науки» 
университет поднялся с 339 на 277 место, 
«Социальные науки и менеджмент» на 351 
место.

Трансформируясь в исследовательский 
университет, КазНУ работает над реализацией 
важной государственной задачи, поставленной 
Елбасы Нурсултаном Назарбаевым,-войти в 
топ-200 лучших вузов мира. Следует отметить, 
что КазНУ в 2019 году по результатам 
глобального рейтинга QS занял 207 место в 
списке передовых университетов. Из стран СНГ 
в эту группу вошли только МГУ им. Ломоносова 
и КазНУ им. аль-Фараби.

Соб. корр.


