Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

№20 (1729)
21 мамыр
2019 жыл
www.kaznu.kz

facebook.com/KazakhNationalUniversity

vk.com/kazuniversity

instagram.com/KAZNU_FARABI

ҚҰРМЕТТІ ҚАЗҰУ ҰЖЫМЫ!
Сіздерді еліміздің ғылым мен білім саласының қара шаңырағы – әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың 85 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын!
Қазіргі таңда университеттің түлектері әлемнің түкпір-түкпірінде,
мемлекеттік басқарудың барлық салаларында, отандық және халықаралық
бизнес-құрылымдарда жемісті қызмет атқарып жүр. Олар қашан да маман
ретінде барлық талаптарға сай сұраныс иелері.
Бұл университеттің туын тік, тұғырын берік ұстап келе жатқан Сіздердің,
ғалым-ұстаздардың, қажырлы еңбегінің жемісі.
Алдағы уақытта да отандық ғылым мен білім саласын дамыту жолындағы
еңбектеріңіз жемісті, мерейлеріңіз үстем болсын!
Бақытжан САҒЫНТАЕВ,
Қазақстан Республикасы
Президенті кімшілігінің Басшысы

1934 жылы негізі қаланған
әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті Қазақстан
білімі мен ғылымының, жоғары
білім беру ісінің ең ірі орталығы
болып табылады.
Өткен онжылдықта өзінің даңқты
жолынан жүріп өткен жоғары оқу
орны бүгінде еліміздің барлық
жоғары білім беру жүйесінің діңгегі
ретінде
әлеуметтік-саяси
және
экономикалық өмірдің дамуына зор
үлес қосуын жалғастырып келеді.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан
кейін университетке адамзаттың
екінші ұстазы және түркі әлемінің ұлы
ойшылы Әбу Насыр ибн әл-Фарабидің
есімі, ал 2001 жылы елдегі тұңғыш
ұлттық университет мәртебесі берілді.

25 мамыр-бәріміз үшін ерекше күн.
Білім нәрімен сусындап, үлкен мірге
жолдама берген университетімізге биыл
85 жыл толып отыр. Сонымен қатар,
қасиетті оқу ордасымен және бір-бірімізбен
байланыстарымызды сақтап келе жатқан
Түлектер қауымдастығының да 25 жылдық
мерейтойы. Осы айтулы оқиғалармен
сіздерді шын жүректен құттықтаймын.
Мен біздің университеттің жаһандық
білім беру кеңістігінде лайықты орын
алып отырғанын ерекше атап ткім келеді.
Соңғы бес жылда ҚазҰУ әлемдік университеттер рейтингісінде 350 позицияға к терілді. Ол алғаш
рет әлемнің 800 үздік жоғары оқу орындарының 250 топ қатарына еніп, 220-шы орынға ие болды.
Бұл жетекші топта посткеңестік кеңістікте тек екі университет бар – олар Мәскеу мемлекеттік
университеті және біздің ҚазҰУ.
Осындай қуатты су қарқыны – ректорлардың, профессорлық-оқытушылар құрамы мен
студенттердің күнделікті тынымсыз еңбегінің нәтижесі.
Бұл жетістіктерде біртұтас ұжымның сарқылмас әлеуеті к рінеді, «Мәңгілік Ел», «Рухани
Жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» идеяларының мәні ашылады.
Қазір з мерекемізде біздің Альма-Матеріміз орасан зор және мәртебесі биік деп абыроймен
айта аламыз! Ол отандық жоғары білімнің бренді, тартылыс орталығы, к рнекті мемлекет, қоғам
қайраткерлері мен ғалымдардың ұясы.
Жалғасы 3-бетте

Жалғасы 4-бетте

ДСТҮР МЕН
ИННОВАЦИЯ
САБАҚТАСТЫҒЫ

САПАЛЫ
БІЛІМ

4-бет

6-бет

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

10-стр.

LEBİZ

Dear Mutanov Galimkair Mutanovish!
This Year, Al-Farabi Kazkh National University
celebrates its 85th anniversary. We warmly
congratulate the University and all its staff and
students on the 85th anniversary of the oldest higher
educational institution of Kazakhstan!
Over the course of many years, Al-Farabi KazNU
made a great contribution to the implementation
of Sustainable Development Goals (SDGs), as
the global Hub of the United Nations Academic
Impact (UNAI) on Sustainability promoting
the UN principles through educational and
research programs and coordinating the activities
of universities of the UNAI network. Al-Farabi
KazNU is a home for the Model UN New Silk Way
International project and many more studentsled programs, contributing to building a peaceful
society and collaboration in the region.
We wish that the university team would continue
the fruitful work of supporting the UN initiatives
allow to reach new heights, dynamic development
and progressive growth!
Ban Ki-moon,
the 8th Secretary-General of the
United Nations Co-Chair of the
Ban Ki-moon Centre for Global Citizens

л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ректоры
Құрметті профессор Ғалым Мұтанов

Magnificent Rector of the Al-Farabi Kazakh
National University Prof.Galumkair Mutanov
Subject: Recognition on the University
85th birthday of KazNU

Құрметті ректор, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың оқытушылары және қымбатты
студент бауырларым!
Ұлы түрік ойшылы әл-Фарабидің есімін
алған Түркі әлемінің ең маңызды жоғарғы
оқу орындарының бірі болып есептелетін
университетіңіздің
85
жылдық
мерей
тойымен барлықтарыңызды шын жүректен
құттықтаймын.
л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың соңғы
жылдары халықаралық алдыңғы қатарлы
университеттер арасында орын алуы және
қарқынды дамуы
бауырлас түрік ғалымы
ретінде мені те қуантады.
К зі ашық Түркі ұрпақтарын тәрбиелеу
жолында сізге сәттілік тілеймін және
шәкірттеріңіздің араларынан әлі талай әлФарабилердің шығатынына кәміл сенім
білдіремін.
Барша
Қазақ
бауырларыма
сүйіспеншілік пен сәлем жолдаймын.

Knowing that KazNU is celebrating its 85th Year
Anniversary, being the oldest classical university of
Kazakhstan. I wish to send my congratulations on
reaching such a milestone with great success.
During all those years, you have done a lot to
help your community and the global academic
community by providing excellence in academic
and research, lending credibility to the country
higher education system. Your university has
one of the best reputations worldwide and was of
paramount importance to establish the Kazakhstan
Association for Engineering Education (KAZSEE),
currently a full active member of ENAEE. I’m very
proud of the opportunity we had, to work together
to achieve this result. Cooperating with you is
always a pleasure.
We are hoping to continue cooperating for years
to come. Good luck for the future.
Sincerely,

Ізгі ниетпен
Нобель сыйлығының лауреаты
Азиз Санжар

Prof.Doutor Jose Carlos Lourenco Quadrado
Vice President ENAEE – European Network for
Accreditation of Engineering Education
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Құрметті әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің ректоры,
проф. Ғалым Мұтанұлы
Түркі әлемінің ұлы ойшылы, ислам әлемінің
негізін қалаушы, батыс әлеміне «Al-Farabius»
атымен әйгілі, ойшыл Фарабидың атымен
аталатын әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің құрылуының 85 жылдық
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын.
Ұлы ойшылдың атымен аталып, оның
даңқына сай тәрбие және білім беру саласында
әлемнің алдыңғы қатарлы ЖОО-дары арасында
орын алған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті әлі де к птеген жылдар бойы
сіздің жетекшілігіңізбен алдыңғы қатарлы
белсенділігін жалғастыратын-дығына мол
сенім білдіремін.
Сіздің қажырлы еңбегіңіз бен қайратыңыздың
арқасында заманауи жоғары оқу орны ретінде
дүниежүзіндегі жетекші университеттермен
теңдей білім алуға мүмкіндік беретін әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университе-ті үлкен
қадамдар жасап, жаңа жобаларға қол жеткізді.
Біздің тарапымыздан арнайы дайындалған
«әл-Фараби – ркениет ойшылы» атты деректі
фильмде осындай
мәселелерді жан-жақты
түсіндіруге тырыстық.
сіресе,
соңғы
жылдары
Фарабидің
идеялары негізінде жоғарғы білім беру
саласына жол ашқан «Қайырымды қала»
үлгісіндегі бастамаңыз әлемінің келешегі үшін
ерекше маңызға ие.
6 жылдан бері осындай згерістерге зім
куә болдым және үлкен әсер алдым. Себебі
бүгінде адамзат
мірде бетпе-бет келген
қиыншылықтардың әсерінен мәдени санадан
алыстап кеткендігі шындық. Қоғамның қажетті
ркениеттік санаға жетуі үшін ең басты
маңызды шарттардың бірі жан-жақты «ізгілік,
қайырымды» құбылысы. Себебі тек ізгілікті,
қайырымды тұлғалары бар қоғам ғана, ізгілікті,
қайырымды әлем құра алады.
Сондықтан сіздің ізгілікті университет
үлгіңіз әлемдегі к птеген бетпе-бет келген
қиындықтарға жауап бере алатындай дәрежеде
және де осындай жолмен
сіп келе жатқан
жастар с зсіз болашақта
әлемнің жаңа
к кжиек-терін ашады.
Сонымен қатар, мен мына екі мәселені де
сізбен б ліскім келеді: Біріншісі, біз дайындаған
«әл-Фараби – ркениет ойшылы» атты деректі
фильмнің к рсетілімі жақын арада Түркияның
ТРТ телеарнасында к рермендерге ұсынылады.
Ал екіншісі, «әл-Фараби – ркениет ойшылы»
атты кітаптың м лшерлі қалыпта және суретсіз
жаңа басылымы жарияланды.
Осыған
орай,
осындай
қуанышты
сезіммен университетіңіздің 85 жылдық
мерейтойымен құттықтай отырып, cізді және
барша тәрбие және педагог қызметкерлеріңіз
бен студенттеріңізді тағы да құттықтаймын.
Сіздерге толағай табыстар тілеймін.
Құрметпен,
проф. Бекир Карлыга
Біріккен Ұлттар ркениеті Альянсының
Түркиядағы кілі

В 1936 году открылась первая научная библиотека КазГУ с книжным фондом 6 тысяч томов
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Жалғасы. Басы 1-бетте
ҚазҰУ-дың жоғары халықаралық беделінің
к рсеткіші Нобель лауреаттары мен әлемнің
басқа да атақты ғалымдарының университеттің
оқу және ғылыми үдерісіне қатысуы болып
табылады. Олардың арасында Азиз Санжар,
Корнберг Роджер Дэвид, Нэш Джон Форбс
және басқалар бар.
Тек соңғы жылдары ғана 20 түлек Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты атанды.
Бүгінде жүздеген бұрынғы студенттер
педагогикалық
ұжым
мен
университет
әкімшілігінде жұмыс істейді. Біздің ондаған
тыңдаушыларымыз
шетелдерде,
алдыңғы
қатарлы
университеттерде
оқып
жүр.
Болон процесі аясында бізге де Еуропа мен
Америкадан, Азия елдерінен студенттер келуде.
Университеттің
әрбір
түлегіне
ұлы
энциклопедист әл-Фарабидің есімі ерекше
қымбат. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында Қазақстанның Елші - түлектерінің
қолдауымен Голландия, Түркия, Иордания,
Италия, Қытай, Катар, Мысыр және басқа
да елдердің жетекші университеттерінде әлФараби Ғылыми-білім беру орталықтары
құрылды. Онда қазақ тілі мен мәдениеті,
ұлы ойшылдың шығармашылық мұрасы
оқытылады.
Біздің университетіміз бен Қазгуградтің
қалай згергенін к ріп отырмыз!
1934 жылы университеттің небәрі 10
аудиториясы мен зоологиялық мұражайы
ғана болды. Ал енді тек соңғы бес жылда
инфрақұрылым алаңдарының жалпы к лемі
40 пайызға артты. Студенттердің иелігінде әлФараби кітапханасы, мұражайлар, жаңа оқу
және тұрғын ғимараттары, спорт кешендері,
Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин
атындағы бассейн, Аквапоника, Орталық Азия
мен ТМД-дағы жалғыз Студенттер сарайы

және «Керемет» студенттерге қызмет к рсету
орталығы бар.
Ағымдағы жылы университеттің 1287
орындық
заманауи
жайлы
жатақхана
құрылысын бастауға ниеті бар.
Университеттің академиялық қызметімен
бірге Түлектерінің қауымдастығы әлемдік
тәжірибеге үйлесімді дами бастады.
Мерекеге жаңа қонақтар келгенін ескере
отырып, Университет пен Қауымдастықтың
кейбір бірлескен жобаларын атап ткім келеді.
Қазгуград кампусы академик, к рнекті
қоғам
қайраткері
мірбек
Арсланұлы
Жолдасбековтың перзенті екені мәлім. Оның
құрметіне Қауымдастық пен университет
достары ескерткіш тұрғызды.
Елбасының
«Мәңгілік
Ел»
ұлттық
идеясының біздің қалашығымызда жүзеге
асырылуының к рінісі ретінде «Мәңгілік Ел»
жаңа архитектуралық кешені салынды. Ол
Тимирязев к шесінен л-Фараби даңғылына
дейін бірнеше маңызды объектілерді қамтиды.
Енді білім және ғылым ғибадатханасы
ретінде университетке кіру «Мәңгілік Ел»
Салтанат
қақпасы
арқылы
жүргізіледі.
Оның меценаттары мен құрылысшыларына
университет
кілдері ғана емес, оңтүстік
астананың тұрғындары мен қонақтары да дән
риза!
Қазгуградтың бас алаңында сіздердің
қатысуларыңызбен «Мәңгілік Ел» субұрқағы
ашылды. лем ойшылы л-Фарабидің
алдында, ән салғыш түрлі-түсті субұрқақтың
жанында біздің жастарымыз оның сұлулығын
тамашалайды
және
болашақ
туралы
армандайды.
«Керемет» студенттерге қызмет к рсету
орталығы жанынан «Тай қазан» субұрқағы
ашылды.
Эндаумент-қор мемлекеттік-жеке меншік

әріптестіктің тағы бір табысты нысаны, жоғары
оқу орнының әлемдік деңгейдегі алдыңғы
қатарлы университеттерге кірігуінің к рсеткіші
болып табылады.
Биылғы жылы шамамен 9 млн теңгені
эндаумент
қорына
академик
Шалтай
Смағұловтың ғылыми мектебінің
кілдері
енгізді.
Біз меценаттар Зелина Катрановаға және
Тахиржан Баратовқа жыл сайын меценаттық
дәстүрді дамытқаны үшін алғыс айтқымыз
келеді. Мәселен, Тахиржан Тұрсынұлы соңғы
жылдары Түлектер қауымдастығының мүшесі
ретінде 11 миллион теңгеге қайырымдылық
к мек к рсетті.
Дарынды студенттерді әлеуметтік қолдауға
ерекше мән берілуде. Соңғы үш жылда
университет
Түлектер
қауымдастығының
қолдауымен 500 млн теңгеге демеушілік
шәкіртақы тартты.
Жыл сайын меценаттардың құрмет
тақтасында түлектердің жаңа есімдері мен
топтары болады деп сенеміз.
Университеттің дамуына елеулі үлес қосқан
меценаттар «Біздің элита» кітабына енгізу
құрметіне ие болып жатыр.
Бүгін мен университеттің 85 жылдығына
арналған 3-томның тұсаукесерін
ткізу
құрметіне ие болдым. Кітаптың электрондық
нұсқасы Түлектер қауымдастығының сайтында
орналастырылатын болады.
Сонымен
қатар,
ректор
Ғалым
Мұтанұлының бастамасымен «негелі мір»
сериясының 176 томы жарық к рді. Бұл
серияда 88 том немесе 50 пайыздан астамы
к рнекті түлектерге арналған.
л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті
зінің құрылған уақытынан
бастап Қазақстанның жоғары білім беру
жүйесінің даңқты университеттік дәстүрлерінің

ордасы болып келеді. Оған қарап еліміздің
басқа жоғары оқу орындары бой түзеп,
түлектер қауымдастығын құрып, тәжірибемізді
қабылдауда. Біздің айтарымыз да, к рсетеріміз
де жеткілікті! Біз сондай-ақ АҚШ-тың үздік
университеттері
қауымдастықтары
мен
«Үлкен үштік» университеттерінің тәжірибесін
зерттейміз. Бұл Йель, Гарвард және Принстон
университеттері.
Осындай ауқымды іс–шара – Түлектер
күнін дайындауға жыл сайын барлық
кафедралар мен факультеттер, ректорат пен
Қауымдастық қатысады. Осы мүмкіндікті
пайдалана отырып, университетке, оның
педагогтары мен студенттеріне, және де
еліміздің әр аймағынан және шет елдерден
келген түлектерге алғысымызды білдіреміз.
Бұл кездесу ел үшін маңызды кезеңде
тіп отыр. Бірнеше күннен кейін кезектен
тыс президент сайлауы теді. Барлығымыз
белсенді мірлік ұстанымымызды к рсетейік
және мемлекет дамуының болашақ векторын
анықтауға з үлесімізді қосайық.
Құрметті Ғалым Мұтанұлы!
Түлектер қауымдастығының атынан Сізге
университеттің қарқынды дамуына қосып
отырған жеке үлесіңіз, оның әлемдік білім
беру кеңістігіне табысты кіруі жолындағы зор
еңбегіңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін.
Біз университеттің жасампаз бастамаларын
ілгерілету ісін белсенді қолдауға әрдайым
дайынбыз!
Альма-Матер
біздің
әрқайсымыздың
жүрегімізде! Баршаңызды айтулы мерейтоймен
тағы да құттықтаймын!
Қ.. ММИ,
ҚР Конституциялық Кеңесінің трағасы,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Түлектері
қауымдастығының президенті,
заң ғылымдарының докторы, профессор

1936 жылы зоологиялық музей ашылды

№20 (1729) 21 мамыр 2019 жыл

4

2003 жылы қыркүйек айында ҚазҰУ
Қазақстан жəне Орталық Азия елдері
арасында бірінші болып Университеттердің
Ұлы Хартиясына (Болон үдерісі) қол қойып,
білім мен ғылымның əлемдік кеңістігіне кірді.
Университеттің
дамуына
зор
көңіл
бөлетін
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаев 2009 жылдың қазан айында ҚазҰУда оқыған дəрісінде университетті жаңа
Қазақстан білім мен ғылымының форпосты
деп атады.

Бүгінде ҚазҰУ-дың дамуы Қазақстанның Бірінші Президенті алға қойған
әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіруге өз үлесін қосу және әлемнің ең
үздік 200 университетінің санатына енумен байланысты. Университеттер
адам капиталын қалыптастырудың субъектісі ретінде жаңғырту
үдерістерінің және елдің инновациялық дамуының драйвері болуы тиіс.
Әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналу жолында білім
ордасы халықаралық рейтингілерде қарқынды түрде алға жылжуда. Соңғы
бес жылда ҚазҰУ халықаралық QS рейтингісінде 400 позицияға көтеріліп,
бүгінде 220 орынға ие болып отыр. ТМД елдері арасынан бұл топқа М.В.
Ломоносов атындағы ММУ және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғана енді.
Ол – «QS Stars Development Road map» халықаралық рейтингісінде
Орталық Азия өңірі бойынша және Қазақстан университеттері ішінде «Төрт
жұлдыз» алған тұңғыш әрі жалғыз жоғары оқу орны.

В 1941 году открыт факультет журналистики
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В глобальном рейтинге «UI Green Metric Ranking
of World Universities» КазНУ укрепил свои позиции в
топ-200 самых экологичных университетов, заняв
172 место.
По результатам независимой оценки QS КазНУ входит в топ-20 лучших
вузов Восточной Европы и Центральной Азии. По итогам предметного
рейтинга «QS World University Ranking by Subject 2019» КазНУ им. альФараби первым среди университетов стран СНГ вошел в группу 51-100
лучших вузов мира по специальности «Современное языкознание». Всего
в данный рейтинг вошли шесть специальностей ведущего казахстанского
вуза.
КазНУ занимает 251 место в рейтинге QS по трудоустройству
выпускников. Университет взаимодействует с работодателями, благодаря
чему многие выпускники вуза успешно трудоустраиваются в лучшие
компании как в стране, так и за ее пределами.

В Европейском рейтинге «ARES» (Европейской
научно-промышленной палаты) КазНУ получил
оценку АА и причислен к числу ведущих
европейских вузов.

По итогам исследования известной международной
организации «Great Value Colleges» (США) КазНУ
вошел число 50-ти самых технологически развитых
университетов мира, заняв в рейтинге 31 место.

КазНУ – постоянный и абсолютный лидер в независимых национальных
рейтингах вузов (НКАОКО, НААР, «Казахстан-2050 – Национальный
рейтинг по инновациям и академическому превосходству»).

«В последние годы КазНУ им. аль-Фараби демонстрирует
динамичное продвижение в международном рейтинге «QS».
Успешный опыт работы университета в этом направлении
перенимается высшими учебными заведениями мира, он
уникален и актуален».
Зоя Зайцева
Региональный директор по ВЕ и ЦА агентства QS

Сегодня феноменальный опыт КазНУ изучается ведущими
университетами
мира,
что
является
показателем
высокой
конкурентоспособности университета на мировом уровне.

С 2014 года КазНУ, третий срок подряд, возглавляет Глобальный хаб
программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию и
вносит заметный вклад в реализацию целей устойчивого развития на
многих международных площадках, включая платформу «G-Global».
Программа ООН «Академическое влияние» объединяет вузы мира для
осуществления десяти принципов по обеспечению развития человеческой
цивилизации.

По
результатам
исследования
Британского агентства «Times Higher
Education»
КазНУ
первым
среди
университетов Центральной Азии вошел
в число лучших вузов мира.

1938 жылы Ғылыми Кеңес ашылып, аспирантура құрылды
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«Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да менің есіміммен тұрақты
даму институтының ашылуы зор құрмет деп білемін
жəне қуаныштымын. Тұрақты даму мəселелері бойынша
академиялық қоғамдастықтың əлемдік үйлестіруші ретіндегі
оның озық тəжірибелері БҰҰ-да тиімді, сұранысқа ие жəне
жоғары бағаланады. Университет БҰҰ-ның мыңжылдықтағы
сынақтарға қарсы бағытталған бастамаларын алға жылжытуда
мойындалған көшбасшы».
Пан Ги Мун,
Біріккен Ұлттар Ұйымының сегізінші Бас хатшысы

БҰҰ-ның «Академиялық ықпал» бағдарламасының тұрақты даму
жөніндегі ғаламдық хабын қатарынан үшінші жыл басқарып отырған
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ БҰҰ-ның Нью-Йорктегі штаб пәтерінде
өткен Өркениеттер Альянсы форумында өзінің «Университет 4.0»
моделін таныстырды, нәтижесінде оны әлемдік деңгейде кеңінен
тарату ұсынылды. Жоба, сонымен,қатар Израиль, Австрия, Египет,
Ресей, Беларусь елдерінде халықаралық қоғамдастықтың қолдауына
ие болды және заманауи кезеңдегі әлемдік трендтерге жауап
беретін университеттер дамуының перспективті үлгісіне айналуда.
Бүгінде жоғары оқу орындарының көшбасшысы ретінде ҚазҰУ-дың
прогрессивті бастамалары өзге де жоғары оқу орындарына кеңінен
енгізілуде.
2018 жылдың 17 мамырында XI Астана экономикалық форумы (АЭФ)
аясында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Пан Ги Мун атындағы Тұрақты даму
институтын ашты.
«Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясында БҰҰ Өркениеттер альянсы қолдауымен университет әл-Фараби іліміне негізделген «Қайырымды қоғам азаматтарын қалыптастыру. Қазіргі заманғы
университеттердің миссиясы» атты халықаралық жобаны жүзеге асыруда.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бүгінде – Орта
Азиядағы ең ірі ғылыми білім беру хабы, инновацияны генерациялау
және технологияны трансферттеу орталығы.
Университеттің мақсаты ерекше түрдегі адам капиталын
қалыптастырудағы сапалы жаңа нәтижеге жету ел және әлем
азаматтарын дайындау және елдің тұрақты дамуына қолдау
жасау. Университет тіршіліктің барлық саласында инновациялық
технологияларды енгізуге барынша жағдай жасай отырып,
қоғамдағы ілгерінді экономикалық, әлеуметтік және мәдени
өзгерістердің қозғаушысы болып табылады. Біздің көз алдымызда
шынайы дамып жатқан цифрлық өркениет тұсында университет
ғылымды қажет ететін экономика үшін кадрлар дайындау бойынша
өте маңызды міндеттерді орындап отыр.
ҚазҰУ-дағы бакалаврларды, магистранттарды және PhD
докторанттарды халықаралық сапа стандарттарына сәйкес
дайындау жүйесі ең беделді халықаралық аккредитациялау
агенттіктерімен (AQUIN, ASIIN, AQA, FIBAA және басқаларымен)
бекітілген. ЖОО-ның бірқатар білім беру бағдарламаларында EURACE® Label еуропалық сапа белгісі бар.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қазақстандық жоғары білім беру флагманы
ретінде жаңа буын университетінің – «Университет 4.0» моделін жасады.
Бұл модель ұлы ойшыл әл-Фараби идеялары негізінде және инновациялық
жүйе мен жаңаша көзқарас «өсу нүктесінің» негізіне айналған жоғары
технологиялық және рухани-адамгершілік платформаларының симбиозын
құрайтын «Al Farabi Unirversity Smart City» тұжырымдамасы бойынша жүзеге
асырылады.
Кластерлік тұрғыдан кешенді құрылымдық модернизациялау және
нәтижелерге негізделген басқару жүйелерін енгізу – «Университет 4.0»
төрт маңызды миссиясын тиімді түрде жүзеге асыруға ықпал етті. Бұлар
– білім беру, зерттеулер жүргізу, инновацияларды өндіріске енгізу және
жоғары білікті мамандарды елінің және әлемнің азаматы ретінде руханиадамгершілік тұрғыда тәрбиелеу.

В 1955 году открыт юридический факультет
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В университете работают более 2 тысяч профессоров, докторов,
кандидатов наук и докторов философии, более 100 академиков
крупнейших академий, более 40 заслуженных деятелей Республики
Казахстан, около 40 лауреатов государственных и именных премий
РК. 120 педагогов КазНУ являются обладателями государственного
гранта
«Лучший
преподаватель
вуза»,
присваиваемого
Министерством образования и науки Республики Казахстан.
КазНУ им. аль-Фараби ежегодно приглашает более 500
зарубежных ученых из ведущих вузов мира для чтения лекций,
проведения консультаций и семинаров, а также в качестве
зарубежных научных руководителей для магистрантов и
докторантов.

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

Джордж Фицджеральд Смут

Джеймс Александр Миррлис

Мюррей Гелл-Манн

Роджер Корнберг

Эрвин Неер

Азиз Санжар

Финн Кюдланд

Кристофер Писсаридес

Посетив университет, я понимаю, что он действительно
очень впечатляет. Я хочу сказать, что я вижу
прекрасный дух мышления в отношении будущего.
Джон Ф. Нэш,
Лауреат Нобелевской премии в области экономики

Образовательное пространство, в котором функционирует
КазНУ, уже давно не ограничивается Казахстаном. КазНУ является
драйвером роста и развития на всех уровнях – национальном,
региональном и международном.
Университет идет в ногу с мировыми трендами в области
образования для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность
наших выпускников как на локальном, так и на глобальном рынках
труда.
КазНУ им. аль-Фараби первым в стране запустил массовые
открытые онлайн-курсы на платформе open.kaznu.kz, которые с 2014
года прошли более 15000 человек. Сотрудничество Института новых
образовательных технологий КазНУ и Национальной академии наук
высшей школы РК привело к созданию Национальной платформы
открытого образования Казахстана, членами которой стали вузыпартнеры Казахстана и зарубежья. В развитии платформы сегодня
участвуют 24 вуза Республики Казахстан и Альянс университетов
Шелкового пути, объединяющий более 130 университетов стран
ЕврАзЭС и СНГ. Тем самым университет осуществил переход
на новый уровень предоставления образовательных услуг – в
цифровом формате.

10 декабря 2018 года Казахский национальный университет
имени аль-Фараби совместно с НАН ВШК Казахстана запустил
новый интернет-проект открытого образования – Open Master Class
на Национальной платформе открытого образования Казахстана
(http://moocs.kz/), Open Master Class (OMC) – это бесплатные,
увлекательные и доступные каждому онлайн-курсы известных в
Казахстане персон: представителей культуры и науки, бизнеса и
мира финансов, политики и новых информационных технологий.

При поддержке Елбасы КазНУ передана в доверительное
управление Клиника №1 города Алматы. Здесь в рамках
полноценной интеграции медицинского образования, науки и
практики, путем трансфера новых технологий будут оказываться
качественные медицинские услуги, отвечающие международным
требованиям.
КазНУ единственный университет Казахстана, который реализует
более 70 образовательных программ двойного диплома совместно
с ведущими зарубежными вузами.
В КазНУ реализуются совместные двудипломные бакалаврские,
магистерские и PhD программы с университетами Лотарингии
(Франция), Ла Сапиенза (Италия), Российским университетом
дружбы народов (Россия), Каунасским университетом (Литва),
Университетом Осака (Япония), Университетом Ханкук (Корея),
Валенсийским политехническим университетом Испании и другими
вузами.

На базе университета функционирует международный
Казахстанско-Французский
научно-образовательный
центр
«Геоэнергетика», цель которого состоит в формировании
казахстанской научной элиты в области геологии и добычи
энергетических ресурсов через подготовку студентов в совместной
магистратуре и докторантуре с выдачей дипломов Казахстана и
Франции.
В текущем учебном году запущена первая на постсоветском
пространстве
уникальная
образовательная
программа
по
исламским
финансам,
разработанная
совместно
с
Международным Финансовым Центром Астана и Университетом
Бенхалиф (Катар). Эта программа будет высоко востребована
финансовым сектором экономики. 15 мая 2019 года
КазНУ в сотрудничестве с данными организациями открыл первый
на постсоветском пространстве Центр исламских финансов.
В свое время КазНУ им. аль-Фараби первым среди вузов
Центральной Азии присоединился к Великой Хартии Университетов
в г.Болонья, обозначив свою интеграцию в международное научнообразовательное пространство.
Уникальным является опыт КазНУ по открытию на базе
ведущих
зарубежных
университетов
международных
научно-образовательных
центров
Аль-Фараби,
где
изучаются казахский язык и культура казахского народа.
В ведущих университетах Голландии, Турции, Иордании,
Италии, Китая, Египта и других стран уже созданы 12 таких центров,
которые в дальнейшем приведут к созданию на их базе филиалов
КазНУ.

1949 жылы экономикалық факультет құрылды
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САНДЫҚ УНИВЕРСИТЕТ
ҚазҰУ – Орталық Азиядағы Big Data және салалық технологиялар
сияқты жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялары бар бірінші
смарт-университет, олар барлық үдеріске - бакалавр, магистр немесе
PhD докторы қабылдауынан бастап бітіруіне және жұмысқа орналасуына
дейін кіріктірілген. Смарт-университет технологиялық платформасының
өзегі – оқу үдерісіне қатысты барлық санаттағы қолданушыларды
автоматтандырылған жұмыс орнымен қамтамасыз ететін «Универ 2.0»
ақпараттық-талдау жүйесі.
ҚазҰУ-дың IT-мамандары әзірлеген «Универ 2.0» бағдарламалық
кешені Қазақстан Республикасының ірі университеттеріне енгізілген және
Майкрософт компаниясы тарапынан жоғары бағаланды.
Өзара тәжірибелік трансферт және нақты өндіріс салалары мен білім
арасындағы инновациялар білім беру бағдарламаларының шеңберінде
ірі инновациялық корпорациялардың ғылыми оқу орталықтарымен
қамтамасыз етіледі.
ҚазҰУ – «Hewlett-Packard», «Cisco», «Koniсa Minolta», «Fujitsu»,
«Samsung», «Alcatel», Microsoft, «Касперский зертханасы», Huawei
және басқа да ірі компаниялар орталықтарының білім беру кластерлері
бір уақытта бірдей қызмет атқаратын Орталық Азиядағы бірден-бір
университет. Бұл вендорлардың арнайы курстары университеттің білім
беру бағдарламаларына енгізілген.
Университетте қазіргі коммуникациялық құралдармен жабдықталған
бақылау және жылдам шешім қабылдау үшін ақпаратты талдау мен
белсенді түрде жинауға арналған жағдаяттық басқару орталығы құрылған.
Орталық оқу үдерісін, сондай-ақ ғылыми зерттеу, әлеуметтік, шаруашылық
және әкімшілік басқару қызметтерін интегралды басқаруды қамтамасыз
етеді. Орталықты құру жобасы жоғары оқу орнын басқару мен жұмысының
тиімділігін арттыруға бағытталған инновациялық өзгерістердің жалғасы
болып табылады.
Әлемдік жетекші «Майкрософт» IT компаниясымен стратегиялық
серіктестік университеттің цифрлы трансформациясын тиімді түрде
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. «Microsoft Power BI» бизнес-сарапшы
салалық қызметтері табысты түрде енгізілген, сарапшылардың пікірінше,
бұл жобаны іске асыру жоғары оқу орны қызметінің сапасын жаңа деңгейге
көтерді. Майкрософт мамандары ҚазҰУ-да алғашқы цифрлы университет
моделінің табысты түрде жүзеге асқаны туралы фильм түсірді. Бұл
фильм біздің университеттің жаңа тәжірибесі ретінде компания сайтында
әлемнің миллиондаған қолданушылары көру үшін қолжетімді түрде
орналастырылған.
ҚазҰУ әлемнің 150 университеті кіретін «Жаңа Жібек жолы
университеттерінің альянсы» халықаралық IT-технопаркін құру арқылы
елімізде IТ-технология дамуының болашағына жаңа жол ашады. Оның
өзегі ҚХР үкіметтік гранты арқылы алынған еліміздің Бірінші Президенті
ҚазҰУ-ға берген суперкомпьютер болып табылады.
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Соңғы бес жылдағы жарияланым белсенділігінің қорытындысы
бо йынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Web of Science» және «Scopus»
халықаралық деректер базасында индекстелетін нөлдік емес импактфакторға ие рейтингті басылымдарда жарияланған мақалалар саны
бойынша Қазақстанның ғылыми зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу
орындарының арасында бірінші орынды иеленді.

Қазіргі уақытта 14 студенттік бизнес-инкубаторда 80-нен астам студенттік инновациялық жоба жүзеге асырылуда. Студенттердің ғылыми
жұмыстарын белсенді орындауға ынталандыру мақсатында студенттік
ғылымды қолдау үшін гранттық қаржыландырудың жалпы көлемінің 10
%-ы ақылы негізде жыл сайын бөлініп отырады.

Университетте құрылған ғылыми технологиялық парк, үдерістік
инновациялар орталығы және «жасыл технологиялар» орталығы
инжиниринг және ғылымды қажет ететін технологиялардың қазіргі
заманғы кластері болып табылады. «Жасыл технологиялар» орталығы
ЭКСПО-2017 мұрасы ретінде бүгін «Жасыл энергетика» және жаңа
формация мамандарын дайындау бойынша инновациялық жобаларды
жүзеге асыруда.

Бүгінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Орталық Азияда теңдесі жоқ
дамыған ғылыми-инновациялық инфрақұрылымы бар зияткерлік
корпорация болып табылады және оған 16 факультет, 8 ҒЗИ, 5 институт
және 30 әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы ғылыми орталық кіреді.
Университет ғалымдары соңғы бес жылда ҚР БЖҒМ «Ғылым қоры» АҚ,
ұйымдар және кәсіпорындармен жасалған шаруашылық келісімшарттары,
сондай-ақ халықаралық қорлар мен ұйымдар тарапынан гранттық
және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру аясында 1826 мыңға
жуық ғылыми зерттеу жобаларын жүзеге асырды. Бес жыл ішінде ҒЗЖ
қаржыландырудың жалпы көлемі 22 млрд 673 млн теңгеден асады.
Қазіргі уақытта Scopus деректер базасында Қазақстан ғалымдарының
15 мыңға жуық жарияланымдары бар, олардың 3200-і немесе 21 %-ы
ҚазҰУ ғалымдарына тиесілі. Яғни рейтингтік журналдарда қазақстандық
авторлардың әрбір бесінші жарияланымы – бұл әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ ғалымдарының үлесі.

В 1962 году на озере Иссык-Куль открылся спортивно-оздоровительный лагерь КазГУ
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Активно развиваются клубные формы работы. За последние пять лет
число участников студенческих клубов и кружков возросло в 2,5 раза.

Казахстанский идеал – это казахстанец,
знающий свои историю, язык, культуру,
при
этом
современный,
владеющий
иностранными
языками,
имеющий
передовые и глобальные взгляды.
Н. Назарбаев
Главным ориентиром в духовном
формировании молодежи в рамках модели
Университета 4.0 являются императивы
программы «Рухани жаңғыру» и основных
положений статьи Елбасы «Семь граней
Великой степи».
Новая корпоративная идеология и прорывные социальные проекты
университета способствовали достижению качественно нового эффекта
в воспитании молодежи как патриотов и граждан страны и мира.
Внедрение высоких этических стандартов и норм корпоративной
культуры способствовало созданию здоровой социальной среды.
Успешный опыт внедрения проекта КазНУ им. аль-Фараби «Университет
вне коррупции» по рекомендации Агентства по делам госслужбы и
противодействия коррупции транслируется на другие вузы Казахстана.

КазНУ – бессменный лидер в студенческом спорте. На протяжении
последних четырех сезонов подряд сборная университета является
Чемпионом Летней Универсиады вузов РК.
На Всемирной Летней Универсиаде 2015 года в Южной Корее студенты
КазНУ завоевали 5 из 6 золотых медалей Казахстана.
В летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро приняли
участие
17 студентов-спортсменов КазНУ, принесших в копилку
Казахстана «золотую», «серебряную» и «бронзовую» олимпийские медали.

УНИВЕРСИТЕТ ВНЕ КОРРУПЦИИ

RUS
Реализованы
инновационные
механизмы социального партнерства
со студенческими организациями,
выпускниками и работодателями.
Внедрены
инновационные
социальные проекты, на основе
которых КазНУ выработал новые
социальные практики гражданской
ответственности.
Республиканский форум «Мен
жастарға сенемін», ежегодно проводимый в КазНУ с 2014 года ко
Дню Первого Президента, стал значимой творческой площадкой для
студенчества в масштабе всей страны. За пять лет в нем приняло участие
свыше 7 тысяч студентов со всех регионов Казахстана.

На Всемирной Летней универсиаде 2017 года в Тайбэе (Тайвань)
студенты завоевали 4 медали – золотую, 2 серебряные и бронзовую
медали.
На летних Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезия) студенты
КазНУ завоевали 5 медалей – 2 серебряные и 3 бронзовые.
За последние пять лет в 3 раза увеличилось число студентов,
получающих социальную поддержку в рамках социального пакета КазНУ,
в том числе за счет привлечения спонсорских средств.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ СТУДЕНТА КАЗНУ
ОБЩИЙ ОХВАТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СОСТАВИЛ СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
3565 студентов из числа отличников и «хорошистов» из числа
социально уязвимых категорий получили скидку на оплату за
обучение до 25%
1789 студентов стали обладателями социальных стипендий
3672 студента получали заработную плату, участвуя в научных проектах и
ССО
1030 студентов получили соцальную адресную помощь

За 2015-2019 годы университетом привлечено – инвестиций
выпускников и партнеров на общую сумму свыше 2,5 млрд. тенге. Из
них свыше 700 млн. тенге направлено в виде стипендий на поддержку
талантливых студентов.
Создан уникальный, не имеющий мировых аналогов Центр
обслуживания студентов «Керемет», действующий по принципу одного
окна. Здесь студенты, не выходя за пределы
кампуса, получают
свыше 500 услуг образовательного, социально-бытового, культурнодосугового назначения, включая первичную медико-санитарную помощь
и диагностику здоровья.

1985 жылы шетелдік азаматтар үшін дайындық факультеті өз жұмысын бастады
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БҰҰ Өркениеттер альянсымен бірлесе, БҰҰ Global Citizenship
EDUCATION білім беру бағдарламасымен үндесетін «Ізгілікті қоғам
азаматтарын қалыптастыру. Заманауи университеттердің миссиясы» атты
халықаралық жоба жүзеге асуда.
Жоғарыда аталған іс-шаралар нәтижесінде университетте жаңа
көзқарастың «өсу нүктесін» қалыптастырған мықты рухани-өнегелік және
интеллектуалды платформа құрылды.
«Әлемнің университеттері жастарды гуманистік құндылықтар рухында
тәрбиелеу үшін нақты қадамдар жасауға бірігуі керек. Бұл БҰҰ-ның «Жаһандық
азаматтық» бағдарламасының мақсаттарына сәйкес келеді. Осы тұрғыда БҰҰ-ның
«Академиялық ықпал» бағдарламасының ғаламдық хабы – ҚазҰУ-дың тәжірибесі
мен бастамалары, әсіресе өзекті әрі сұранысқа ие. Ал
әл-Фарабидің мұрасы күні бүгінге дейін ақыл мен
жүректі біріктіріп байытатын түбегейлі өңдеу күшіне
ие білімнің үлгісі болып табылады».
Нассир Абдулазиз әл-Насер,
БҰҰ Өркениеттер альянсының Жоғары өкілі

ҚазҰУ қоғам дамуын жаңғырту драйвері ретінде мемлекеттік
құрылымдармен бірлесе отырып қоғамның өзекті мәселелеріне арналған
ұзақ мерзімді жобаларды жүзеге асыратын әлеуметтік-гуманитарлық
орталық құрды.
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің қолдауымен ҚазҰУ базасында сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениетті қалыптастыратын «Саналы ұрпақ» жобасының кеңсесін,
«Азаматтық бақылау» қоғамдық қабылдау бөлімін, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы ғылыми зерттеу институтын біріктірген ғылыми білім беру кластері
құрылды.

ҚР Жоғарғы Сотының қолдауымен
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да
«Kelisim» конфликтология және
медиация орталығы ашылды. Оның
мақсаты – білім беру қызметтері
субъектілерінің арасындағы даудамайларды реттеу, оқу жүйесіндегі басқа да қатысушылар арасында,
студенттік ортада қақтығыстарды болдырмау және алдын алу бойынша
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Аталмыш орталықтың
жұмысына конфликтология мәселелерін шешу саласындағы мамандар,
психологтар, әлеуметтік мамандар тартылған.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Университеттердің әлеуметтік-жауапкершілік халықаралық желісіне (USRN) қабылданды және осы беделді
халықаралық ұйымда Манчестер және Кембридж университеттері, Пекин
университеті, Вашингтон университеті, Сан-Паулу университеті және
әлемнің басқа да жетекші университеттерімен қатар тұрған ТМД елдері
университеттерінің арасындағы жалғыз өкіл.

ҚазҰУ құрылғаннан бастап соңғы 5 жылда инфрақұрылым алаңының
көлемі 40% - ға (106 мың шаршы метр) өсті. Олардың көп бөлігі –
мемлекеттік жекешелік әріптестік қағидаттарына сәйкес тұрғызылған
әлеуметтік нысандар. Бұлар, атап айтқанда, 500 орынға арналған Жас
ғалымдар үйі, «Керемет» студенттерге қызмет көрсету орталығы, жүзу
бассейні, жаңа кітапхана және т.б.
Тимирязев көшесі мен әл-Фараби даңғылын жалғайтын «Мәңгілік
Ел» архитектуралық кешені және бірнеше бірегей нысандар жиынтығы
студенттік кампустың маңызды көрікті орнына айналды. ҚазҰУ Түлектер
қауымдастығының қолдауымен салтанатты арка салынды.
ҚазҰУ қалашығының аллеясы жаңа заманауи келбетке енді, бірлік,
береке мен молшылықты бейнелейтін «Мәңгілік ел» және «Тай қазан» жаңа
су бұрқақтары, Қазақстанды жылқылардың отаны ретінде бейнелейтін
«Арғымақтар» мүсіндік компазициясы бой көтерді. Биыл университетте
мемлекеттік жекешелік әріптестік әдісімен Қазақстандағы ең ірі, қазіргі
заманға сай, ыңғайлы да жайлы 1287 орындық жатақхана құрылысы
басталады.

В 2000 году открыт уникальный музей палеолита Казахстана

ALMA MATER

В этом году исполнилось 85
лет со дня основания первого
университета страны КазГУ им.
Кирова (ныне КазНУ им. альФараби). Пребывая в неизменном
авангарде системы высшего
образования, вуз прошёл
славный путь развития, и сегодня
достойно представляет Казахстан
в известных престижных
международных научнообразовательных сообществах.
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отличительные достижения следующие:
- КазНУ стал первым вузом страны, где создана
сеть из 15-ти научных центров и 7-ми НИИ,
технопарка
- КазНУ первым в истории вузов Казахстана и
Центральной Азии в 2003 году в Болонье (Италия)
подписал Великую Хартию Университетов.
Начался процесс корреляции с ведущими
зарубежными
вузами.
Обмен
студентами,
приглашение зарубежных учёных.
- КазНУ первый вуз страны, где разработана и
введена подготовка специалистов в новом формате:
бакалавр, магистр, доктор PhD, и кредитная
технология обучения. И в 2008 году состоялся
первый в истории страны выпуск PhD докторов.
- КазНУ первым в истории страны в 2006 году
стал Лауреатом Премии Президента РК «Алтын
Сапа» за достижения в области качества.
Самым важным историческим событием
стало то, что при поддержке и по решению Главы
государства Н.А.Назарбаева начато и полным
ходом пошло полномасштабное строительство 2-го
этапа КазГУграда, включающее 14 объектов. Среди
которых: Фундаментальная библиотека, учебные
корпуса физического, механико-математического,
химического факультетов, общежития на 500 и 800

мест, дворец спорта с плавательным бассейном.
Развитие университетского городка и его
инфраструктуры вышло сегодня на принципиально
новый качественный этап, и он признан кампусом
мирового уровня.
Ректором Г.М.Мутановым
активно привлекаются инвестиции на основе
принципа государственно-частного партнёрства
(ГЧП). Второй этап строительства, т.е. изначально
запланированная инфраструктура университета
практически
поэтапно
завершилась.
Были
открыты два новых факультета: информационных
технологий и первый в истории многопрофильных
вузов страны медицинский факультет. В
партнёрстве с передовыми университетами Южной
Кореи развёрнута работа по созданию медикобиологического кластера. При поддержке Елбасы
КазНУ передана в доверительное управление
клиническая больница №1 г. Алматы. Для студентов
особым новшеством стал центр обслуживания
«Керемет», не имеющий мировых аналогов. Здесь,
не выходя за пределы кампуса, студенты получают
свыше 500 услуг образовательного, социальнобытового,
культурно-досугового
назначения,
включая первичную медико-санитарную помощь
и диагностику здоровья. Ожерельем студенческого
кампуса стал архитектурный комплекс «Мәңгілік

Ел»,
соединивший
улицу
Тимирязева
с
проспектом аль-Фараби и включающий несколько
оригинальных объектов. В их числе Триумфальная
арка студентов и выпускников «Мәңгілік Ел»,
построенная за счёт средств выпускников. И
главная аллея КазГУграда, являющаяся осью,
с которой открывается парадный доступ на все
ключевые сооружения университета. Важными
композиционными составляющими комплекса
служат новые фонтаны и скульптурная композиция
«Аргамаки».
Сегодня с гордостью можно констатировать,
что сотворение славного студенческого городка
– КазГУграда, стало опорой и источником
процветания КазНУ им. аль-Фараби, научнообразовательного бренда Казахстана.

проводил конференции и семинары преподавателей
и ученых.
Вторым ректором КазГУ является Т.Тажибаев
(1948-1953 гг.) - воспитанник вузов Москвы и
Ленинграда, доктор наук, профессор, академик АН
КазССР.
Выпускнику МГУ им. М.В.Ломоносова А.Закарину
довелось быть ректором КазПИ (1950-1953 гг.) и
КазГУ (1953-1955 и 1961-1970) после добровольного
участия лейтенантом и капитаном в обеспечении
Великой Победы СССР над фашисткой Германией
и империалистической Японией. За героизм, отвагу
и мужество награжден Орденами Красной Звезды и
Медалями СССР.
Ректор Т.Дарканбаев (1956-1961) из воспитанников
МГУ им.М.В.Ломоносова и аспирантуры Института
биохимии АН СССР, профессор, академик АН,
завлабораторией Института молекулярной биологии
и биохимии АН КазССР, депутат ВС КазССР
2-х созывов, создал высокосортные виды зерна
пшеницы.
Ректор,
академик
У.Джолдасбеков
(19701986) окончил «Мехмат» (1954), аспирантуру
Текстильного института в Москве (1958-62), вырос
до декана КазХТИ в Чимкенте (1954-58), доктора
технических наук, профессора, академика АН
КазССР. Плодотворно трудился завкафедрой,
завлабораторией
Института
механики
и
машиноведения АН (1986-94), проректором КазПТИ
им.Сатпаева.
Ректор Е.Ергожин (1986-1988) воспитан в КазГУ,

химик, профессор, завлабораторией института
химических наук, завкафедрой, декан, 1-ый
проректор.
Ректор
М.Абдильдин
(1988-1991)
окончил
КазГУ, работал инженером ИЯФ АН, аспирант
ФТИ АН СССР, стажер-исследователь ЛГУ,
МНС и СНС Астрофизического института АН
КазССР . Выдающийся ученый, доктор физикоматематических наук, профессор, завкафедрой
теоретической физики, академик АН РК, основатель
казахстанской школы теории относительности и
гравитации.
Ректор К.Нарибаев (1991-2001) окончил КазГУ,
аспирантуру МФИ, вырос в АИНХ до проректора,
доктора наук по учету и управлению с применением
ЭВМ, профессора, академика АН ВШК и НАН РК.
Ректор Т.Кожамкулов (2001-2008) - выпускник
и аспирант физико-технического института АН
СССР. Доктор наук, профессор, академик АН ВШ,
академик МАН ВШ, НАН ВШ Казахстана, ИА РК
и НАН РК. Завкафедрой теоретической физики
КазГУ, директор его НИИ экспериментальной и
теоретической физики, декан физфака КазНУ, член
Политсовета партии «Нур-Отан». Вице-Президент
НАН РК, был успешным ректором Жетысуского
Госуниверситета...
Ректор Б. Жумагулов (2008-10) окончил КазГУ и
ВШП «Адилет», кандидат физико-математических
и доктор технических наук, профессор, академик
НАН РК. Завотделом внутренней политики
Администрации
Президента
и
социально-

культурного развития Канцелярии Правительства
РК. Депутат Мажилиса Парламента РК. ВицеМинистр и Министр МОН РК. Сенатор Парламента
РК.
Ректор КазНУ Г.Мутанов - воспитанник
КазПТИ/КазНИТУ им.Сатпаева по «Автоматике и
телемеханике» (1979), вырос до доктора технических
наук, профессора, академика НАН РК, ИА,
МИА, НАН ВШК, КНАЕН, завкафедрой. Был
успешным ректором СКГУ и ВКГТУ, где впервые
создал технопарк в эффективном сотрудничестве с
предприятиями цветной металлургии, энергетики,
машиностроения. Заслуженный деятель науки
и техники РК, Награжден Орденом «Парасат» и
медалями.
Коллектив КазНУ им. аль-Фараби к славному
85-летию достиг мирового уровня качества на
этапе развития индустриально-инновационной
экономики и духовного возрождения казахстанского
общества по великолепной «Стратегии «Казахстан
- 2050», определенной Первым Президентом РК,
Лидером Нации Н.Назарбаевым.
Сердечно поздравляя дружный, родной и славный
коллектив КазНУ имени аль-Фараби, желаю всем
доброго здоровья, творческих успехов, счастья и
благополучия в жизни!
А.Ш. НУРСЕИТ,
Академик НАН Высшей школы,
заслуженный деятель Казахстана

Т.А.КОЖАМКУЛОВ,
Президент РОО «Казахстанское физическое
общество», академик НАН РК, лауреат
Государственной премии РК 2015 года в области
науки и техники имени аль-Фараби,
ректор КазНУ им. аль-Фараби (2001-2008 г.г)

Если путь развития КазНУ представить в виде
восходящей линии, то глобальные сдвиги можно
определить по узловым, кардинальным событиям
в его деятельности. Таковым, предопределяющим
началом стало принятие эпохального решения о
сотворении КазГУграда. В решение вопроса внёс
неоценимый вклад тогдашний ректор А.З.Закарин,
являвшийся в то время ещё и председателем
Верховного Совета Казахской ССР.
Свой
эпохальный
импульс
развития
инфраструктуры и в целом КазНУ получил
при ректорстве У.А.Джолдасбекова. Первый
и основной этап грандиозного строительства
университетского городка начат и полностью
завершён по великой силе воли легендарного
У.А.Джолдасбекова, которого по праву прозвали
«прорабом» КазГУграда.
Если охарактеризовать этот период деятельности
в целом, то наиболее яркие, обобщённые,

В развитии КазГУ, а ныне КазНУ имени аль-Фараби
велико значение гениальных
идей классиков о том, что в
добродетельном обществе
«человеческая сущность и есть
истинная общность» людей.

Первый Казахский государственный университет
(КазГУ) открылся в Алматы в 1934 году. Ректор
КазГУ доцент И.Лукьянец (1940-1955 гг.) –
выпускник Московской Академии, зампредседателя
ВС КазССР наладил учебную, учебно-методическую
и научную деятельность, идейно-нравственное,
интернациональное и патриотическое воспитание,

2009 жылы ҚазҰУ-дың тарих музейі ашылды

(Выдержки из статей)
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ДЕНЬ ВЫПУСКНИКОВ

СЧАСТЛИВАЯ СТ УДЕНЧЕСКАЯ ПОРА –
ЭТО НЕИЗГЛАДИМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

И, безусловно, воспоминания о тех годах,
незабываемые, долгожданные встречи заряжают
энергией и оптимизмом. Выпускники бережно
хранят в памяти все то, что напоминает
о студенчестве, интересуются жизнью альмаматер, открывшей дорогу в жизнь,
радуются ее успехам и достижениям.
У Триумфальной арки «Мәңгілік Ел» соберутся
выпускники разных лет, чтобы встретиться с
сокурсниками, педагогами. Они примут участие
в работе II Форума выпускников, посвященного
85-летию университета и 25-летию Ассоциации
выпускников. Впервые слет экс-студентов
состоялся в 2014 году, с тех пор встречи
традиционно проводятся
в последнюю субботу мая.

ЖИВИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ, СОЗДАВАЙТЕ
ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты
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